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GİRİŞ

Bu kitapta toplumsal sağlık mücadelesinde bir okul deneyiminin on 
yıllık öyküsü genel çerçevesi ile anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak bilin-
melidir ki yaşananlar bunun çok ötesindedir. Başlangıç tartışmalarını, 
grubun oluşmasını, yol alışımızı ve her bir arkadaşın katılım serüvenini 
ve kattıklarını, yaşamını yitirerek aramızdan ayrılanların bıraktıklarını, 
bizi yalnız bırakmayan ve katkılarını esirgemeyen yol arkadaşlarımızın 
emeklerini sayfalarca anlatmak gerekir ki, anlatamadık.

On yıllık deneyimin belirli boyutlarını yazılı hale getirmek bir sorumlu-
luk gereğiydi. Sorumluluğumuz bir yanıyla şimdiye kadar yol alışımızı 
toparlamak ve bundan sonraki aşama için bir zemin oluşturmak iken 
diğer taraftan da yaşanan bu deneyimin başka başlangıçlara katkı sun-
masına aracılık etmekti.

Geçmiş yazılı deneyimlerin yol göstericiliğinde ilerlerken yaptığımız 
yolculuğu yazıya dökmemek hakikat arayışında eksiklik olarak kala-
caktı.

Kitabın yerel sağlık ve politika okullarının yaygınlaşmasına ve yeni-
den örgütlenmesine katkı sunacağına olan inancımızla; bu çalışmaya 
emek veren tüm yol arkadaşlarımıza, toplumsal sağlık mücadelesinde 
bir arada yürüyenlere teşekkürü borç biliyoruz.

Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu
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SAĞLIK VE POLİTİKA OKULU HANGİ İHTİYAÇ 
ÜZERİNDEN VE NASIL ÇIKTI?

Kürt sağlık emekçileri uzun yıllar sendikalarda, tabip odalarında ve 
toplumsal mücadelenin faklı alanlarında toplumsal sağlık için müca-
dele yürüttüler, güçleri oranında fikir ve eylemleri ile sürecin içinde 
yer aldılar. Bir taraftan solun oluşturduğu ortak değerlere sahip çı-
karken, diğer taraftan anadilde sağlık hizmetini savundular. Anadilini 
konuşamamak sağlıksızlığı ortaya çıkarırken, anadilde sağlık hizmeti 
alamamak sağlıkta eşitsizlikler yaratmaktadır. Anadilinde sağlık hiz-
meti ilkesini savunurken sağlık alanındaki diğer çalışmaların yanında 
toplumsal kimliklerine sahip çıkarak toplumsal sağlık çalışmalarını 
sürdürdüler.

Şimdiye kadar sağlığı ele alış sağlık tanımlamaları ve kavramlaştırma-
ları, sınıfsal ve ulusçu-devletçi sınırları aşmayan nitelikteydi. Kapitalist 
modernitenin izlerini taşıyordu. Oysa 2000’li yıllarda yeni bir dönem 
başladı. Bu dönemim paradigması demokrasi, ekoloji ve kadın özgür-
lüğü savunmasıdır. Bu paradigmaya uygun olarak yürütülecek demok-
ratik sağlık hareketi mücadelesinin tek başına anadilinde sağlık söyle-
mi ile aşılamayacağı aşikardı. Sağlık alanında yeni yaşam, komünalizm, 
demokratik özerklik ve demokratik cumhuriyet için inşanın fikrini, zik-
rini ve eylemini yaratmak gerekmekteydi.

2003 yılından itibaren bir çalışma gurubu oluşturma konusunda önce 
fikir sonra eylem geliştirildi. Bu grup, sağlık alanında bilgiyi toplayacak 
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ve yorumlayacak aynı zamanda bir teoriye ve politikaya dönüştüre-
cekti. Sendika ve oda kurumsallığı içinde bulunma hali ve bu kurum-
sallığın yarattığı daralmalar bu tartışmaların sığ ilerlemesine neden 
oluyordu. 2005 SES Merkez Kongresinde Kürt sağlık emekçileri seçim-
ler sonucu yönetimlerde yer alamadı. Hatta bu konu sendikalardan 
dışlanmak olarak hissedilse de sonuç tam tersi oldu. Bu dönemde ye-
rel çalışmalara ağırlık verildi ve sendika yönetimleri dışında da sağlık 
örgütlenmesini yürütebilme kapasitesinin açığa çıkması yeni bir ener-
jiyi ortaya çıkardı. Daha önce Kürt özgürlük hareketinin yaratmış oldu-
ğu toplumsal mücadele dinamiği sendikalaşma, örgütlenme ve direniş 
hattı olarak sağlık alanına yansımıştı. Bu dönem ise yeni toplumsallık 
sağlık alanına teorik ve politik düzeyde katılımı geliştirdi. Sağlık ala-
nında programlı ve uzun soluklu bir çalışma başlatma fikri yaygınlaştı. 
Bu kapsamda öncelikle sendika ve odalarda bulunan sağlıkçılarda bir 
mutfağın oluşturulması fikri öne çıktı. Yürütülen tartışmalar sonucun-
da çalışmayı sadece “mutfak” olarak tanımlamak sınırlılık yaratacaktı. 
Bu tanımın, toplumsal özgürlük felsefesinin tanımladığı kavramsallaş-
tırma ve inşa etme yöntemine uygun olmayacağı sonucuna varıldı. 
Yeni bir çalışma tarzı planlanıyordu. Bu tarz, dar sınırlara hapsolmaya-
cak, dinamik bir süreci içinde barındırarak ön açacak ve aynı zamanda 
siyasalın tartışıldığı bir akademiye dönüşme potansiyeli taşıyacaktı. 
Çalışmayı ilk başlatanlar kendilerini sağlık ve politika grubu olarak ad-
landırdı.

Özellikle 2000‘li yıllarla birlikte sağlık, kapitalizmin yeni değerlenme 
alanı olmakla birlikte; liberalizmin toplumu yeniden inşa etmesinin 
güçlü araçlarından biri oldu. Aynı zamanda da Türkiye’de yeni iktidar 
olan AKP’nin toplumsal alanda meşruiyet ve hegemonya oluşturması 
için önemli bir alan oldu. Sağlık sadece sağlık sendikalarının ve meslek 
odalarının gündemi olmadı giderek bir bütün olarak siyasetin yakıcı 
bir gündemi oldu. Sağlık alanındaki bu dinamik süreç yoğun tartış-
maları da beraberinde getiriyordu. Böyle bir dönemde alana yeni bir 
perspektifle girmek, olanakları barındırdığı gibi ciddi zorluklar da içe-
riyordu. Birlikte yol yürüdüğümüz birçok grup yılların biriktirdiği kav-
ram ve anlayışla sahadaydı ve bizim yeni bakış açımız alanda tartışma-
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lar yarattı. Bu durum bizi de ürkütüyordu. Ancak şunun farkındaydık, 
toplumsal özgürlük felsefesinin 2000’lerle gündeme getirdiği demok-
ratik cumhuriyet-demokratik özerklik-komünalizm kavramları bu tar-
tışmalarda bize önemli bir zemin sunmaktaydı. Yeni toplumsallık için 
sağlık önemli bir kurucu alandı. Aynı zamanda oluşacak bu toplumsal-
lık sağlık mücadelesine de büyük katkılar sunacaktı. Sağlık önemli bir 
mücadele alanı ve toplumun varlığının ve öz savunmasının önemli bir 
çalışma alanı olarak önümüzde durmaktaydı. Tarih boyunca toplumun 
sağlık alanındaki birikimi ve kendini sağaltma yeteneğini geliştirme-
si bizler için önemliydi. Sağlık her dönem ve her toplumda toplumu 
oluşturan kurumlar arasında yer almıştı. Kapitalist sistemin sağlıkta 
kurduğu egemenli, toplumun temel savunma mekanizmalarından biri 
olan sağaltım yeteneğine saldırıydı. Bu yeteneğini kaybeden toplum, 
her geçen gün var olma iddiasını yitiriyordu. Sağlık alanında yaratılan 
kurumsallaşmalar, endüstriyalizmin geliştirdiği aşırı teknoloji, yaratı-
lan karmaşık bilgi yığını ve toplumsal bilginin itibarsızlaştırması gibi 
politikalarla toplumu sağlık konusunda bağımlı kılınması hedeflenmiş-
ti. Dahası yaratılan sağlık algısı ile topluma “sağlıkta başka bir sistem 
mümkün değildir” inancı hakim olmuştu. Sadece toplumda değil, de-
mokratik siyaset yürüten yapı ve kadrolar da buna inanıyordu.
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“Yeni bir yaşam mümkündür” diyen bizler, kapitalist modernitenin 
bu hegemonyasına karşı öncelikle fikir üretmek ve eylemini yaratmak 
zorunluluğu duyduk. Öncelikle günlük siyasetin (sendikaları, odaların, 
siyasi partinin ve yerel yönetimlerin) sağlık alanına ilişkin güçlü sö-
zünün üretilmesine ihtiyaç vardı. Tüm bunlar için geçmişten bugüne 
alışıla gelen yöntemlerle çalışma yürütmek ve ihtiyaçları karşılamak 
mümkün değildi. Yeni siyasetimizin önerisi ile her alanda yürütülen 
akademi, tartışmalarımızın önünü açtı. Bu anlamda akademi olmasa 
da (daha sonra da akademiye dönüşebilir) düzenli, sürekli ve disiplinli 
bir çalışma grubu oluşturmak başlangıç için önemliydi.

Ancak grup deneyimsizdi. Kimlerle birlikte çalışacaktı, hangi yöntem-
leri kullanacaktı ve nasıl yol alacaktı? Ata Soyer hoca ile ortak bir tar-
tışma yürütüldü. Kaygılar Ata Hoca ile paylaşıldı. Ata Soyer; “Kaygınız 
yersizdir, Kürtlerin güçlü bir toplumsal mücadele yürüten gerçekliği 
ve sürekliliği bu çalışma için büyük olanaklar sunmaktadır. Kaygı duy-
duğunuz şey sağlık alanındaki bilgidir. Ancak bilinmelidir ki en kolay 
giderilecek olan budur” diyerek Sağlık ve Politika çalışma grubunun 
kurulmasını destekledi. Aynı zamanda kurucu üç kişiden biri oldu.

Grubun oluşması için katılımcıların belirlenmesi en önemli çalışmaydı. 
28-30 Ekim 2009 tarihinde 65 Kürt sağlık emekçisinin Didim’de yap-
tığı üç günlük kamp bunun için büyük olanaklar sundu. Kampta konu 
başlıklarından biri sağlık politikalarıydı ve Ata Hoca sundu. Çalışma 
grubunun katılımcılarını da Ata Soyer bu sunumu yaparken belirledi. 
Katılımcılara mümkün oldukça söz verdi ve 10 kişiyi buradan seçti. İl-
lerde çalışmaya katkı sunacağı düşünülen kişilere öneri yapıldı. Ayrı-
ca sağlık öğrencilerden katılım da önemsendi. 5 Aralık 2009 tarihinde 
Ankara’da yapılan kurucu toplantıya çağrılı olan 20 kişiden 15’i katıldı.
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SAĞLIK VE POLİTİKA GRUBU’NUN 
KURULUŞ İLKELERİ VE İŞLEYİŞİ

İlk toplantı kuruluş gündemi ile gerçekleşti ve çalışma grubunun adı 
Sağlık ve Politika Grubu olarak belirlendi. Bu ilk kuruluş toplantısında 
aşağıda yer alan ilkeler ve işleyiş benimsendi.

• Çalışma grubunun adı; Sağlık ve Politika Grubu olarak belirlendi.

• Gurup dinamik olacak ve tüm çalışmalar ortak yürütülecektir. 
Çalışmaların yürütücüsü yıllık değişen üç kişilik sekretaryadır. 
Çalışmalar kolektif yürütülecektir. Katılım temsili değil gönüllü-
lüğe dayalıdır. Disiplinli katılım ve emek vermek esastır. Öneriler 
ile yeni katılımlar hedeflenmiştir.

• Tüm çalışmaların yerellerle paylaşılması temel bir yöntem ola-
rak benimsenmiştir. Yerel çalışma gruplarının oluşturulması ön-
celikli hedeftir.

• Birlikte öğrenme esas alınmıştır.

• Düzenli olarak iki ayda bir yapılan toplantılar ile çalışmalar yürü-
tülecektir. Her toplantı iki aylık dönem içinde yapılan tartışmala-
rın ve yoğunlaşmaların toparlanması olarak tanımlandı. Yılda bir 
beş günlük yaz kampları planlandı. Kamplar bir yıllık dönemde 
yapılan çalışmaların toparlanması ve değerlendirilmesi, aynı za-
manda yeni dönem programının hazırlanmasını içerecektir.
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• Kapitalist sağlık sistemine alternatif tartışmalar yürütülecektir. 
Okulun siyasal zeminini toplumsal özgürlük felsefesi oluştura-
caktır.

• Genel sağlık muhalefetindeki farklı kesimlerden katılımcılar ile 
tartışmalar da yürütülecektir.

• Uygun zeminler bulunduğunda toplumsal sağlık çalışmaları için 
pratikler yürütülecektir.

• Bileşimin ağırlığı Kürt sağlık emekçileri olmakla birlikte, Türkiye 
Sosyalist hareketinden arkadaşların da katılımı sağlanacaktır.

• Sağlığın bütün alanlarla ilişkisinden kaynaklı olarak eğitim, yerel 
yönetimler vb. alanlardan katılımın sağlanması hedeflenmiştir.

• Süreç içinde nasıl yol alınacağı konusunda tartışmalar yürütül-
müştür. Kısa ve uzun süreli hedefler belirlenmiştir. Ancak süreç 
dinamik bir süreç olarak ele alınmıştır.

1. Kısa vadede: Toplum özgürlük felsefesinin anlaşılması ve 
sağlıkta var olan temel kavramların anlaşılması için ortak 
okumaların yapılması. Sağlık alanında farklı tartışmalar 
yapan ve toplumsal mücadelede yer alan farklı kişilerin 
toplantılara davet edilmesi için zemin oluşturmak hedefi 
belirlendi.

2. Orta vadede: Toplumsal özgürlük felsefesinin belirlediği 
kavramları zemin alarak sağlık alanında yeni kavram oluş-
turmak için girişimler yapmak ve bu kapsamda kurultay ve 
çalıştaylar yaparak buluşmalar sağlamak.

3. Uzun vadede: Yeni toplumsallık hattında yeni bir sağlık 
anlayışı ve kavrayışını geliştirerek toplumsal inşaya sağlık 
alanında dahil olmak.
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SAĞLIK VE POLİTİKA OKULUNUN DÖNEMLERİ

Sağlık ve Politika Grubu, çalışmaları belirlediği çerçevede kararlı ve 
disiplinli bir şekilde yürütmeye çalıştı. Çalışmanın bugüne kadar gel-
mesinde herkesin ısrarlı tutumu ile her koşulda çalışmayı yürütme ıs-
rarı etkili olmuştur. Okul çalışmaları önemli dönemeçleri içeren dört 
dönemde ele alınabilir.

Birinci Dönem

Bu dönemi bir hazırlık dönemi olarak ifade edebiliriz. Grup kendini 
bulmaya çalıştı. Bir anlamda kendi çalışma sistemini oturturken, diğer 
taraftan bazı ana hatlar oluşturmaya çalıştı. Bu dönemi ana başlıkları 
ile ifade edersek;

• Mevcut sağlık birikimini öğrenmek/tanımak/ anlamak. Bu 
amaçla öncelikle sağlıkta bilinen kavramları öğrenmek için or-
tak okumalar yapıldı. Tartışmalar yürütüldü. Dünya sağlık sitem-
leri başlığında merkez kapitalist ülkeler (ABD-İngiltere-Almanya 
vb.), sosyalist ülkeler (Sovyetler-Küba-Venezüella vb.), yerel ve 
otonom olan ülkeler (İsveç, İtalyan vb.) ve kültürel hatta yürü-
yen ülkeler (Hindistan, Meksika vb.) incelendi. Eleştiriler yapıldı, 
olumlu özelliklerinden dersler çıkarılmaya çalışıldı.
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• Sağlıkta kadına, emekçilere ve sola ait olan birikimin öğrenilme-
si için okumalar ve araştırmalar yapıldı. Tartışmalar yürütüldü.

• Toplumsal özgürlük felsefesinde sağlık tartışmalarına zemin ha-
zırlayan kavramlar okundu ve tartışıldı. Demokratik özerlikte 
sağlık nasıl olur tartışmalarına girişler yapıldı.

• Türkiye’de ve Kürdistan’da sağlıkta durum nedir? konusunda 
tartışmalar yürütüldü. Farklı kesimlerin yürütmüş olduğu tartış-
malar anlaşılmaya çalışıldı.

• Tüm bu tartışmaların bir sonuca bağlanması için 2011 Ekim’inde 
bir sağlık kurultayı yapma hedefi konuldu. Ancak DTK (Demok-
ratik Toplum Kongresi)‘nin başlatmış olduğu demokratik özerk-
lik tartışmaları kapsamında önemli başlıklardan birinin sağlık 
olarak belirlenmesi ve kurultayın daha erken yapılması önerisi 
değerlendirildi. Kurultayın bir yıl erkene alınmasına karar verildi 
ve 3-5 Aralık 2010 DTK Sağlık Kurultayı yapıldı. Bu dönemde ku-
rultay mı, kongre mi tartışması yoğunca tartışıldı. Sağlıkta kav-
ramsal zeminin oturtulması için Sağlık Kurultayı olarak yapılma-
sında ortaklaşıldı. (Daha sonrakiler kongre olarak toplandı)

• Kurultay hazırlık süreci çok yoğun geçti. Toplantılar sıkılaştırıldı. 
Ve yapılan kurultayda Kürdistan’da sağlıkta durum tespiti yapıl-
dı. Temel ilkeler belirlendi ve Sağlık Meclisi oluşturuldu. Aynı za-
manda sağlık meclisi içinde bir sağlık öğrenci komisyonu kurul-
ması kararı alındı.(Kurultay Kitabı Aram Yayınlarından çıktı)

DTK Sağlık Kurultayı ve kurultayda oluşan DTK Sağlık Meclisi ile birlikte 
Sağlık ve Politika Grubunun birinci dönemi tamamlandı. Meclisle iç 
içe ve ondan özgün bir çalışma anlayışı ile yeni dönem çalışmalarına 
başlandı.
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İkinci Dönem

Bu dönemde DTK Sağlık Meclisi çalışmaları güç katarken diğer taraf-
tan Sağlık Kurultayında belirlenen ilkelerin altını doldurmaya yönelik 
çalışmalar yürütüldü. DTK Sağlık Meclisi ile birlikte Cezaevi ve Sağlık, 
Kent ve Sağlık, Anadil ve Sağlık, Kadın ve Sağlık çalıştayları gerçekleşti-
rildi. Bu çalıştaylar ile bir taraftan bazı başlıklarda yoğunlaşma ve farklı 
kesimlerle buluşma hedeflenirken diğer taraftan yolun belirlenmesi 
için ön hazırlıklar yapılmaya çalışılıyordu. Yolun belirlenmesi için:

• Toplumsal özgürlük felsefesinde yapılan “Sağlıktaki bağımlı-
lık genel bağımlılığın bir göstergesidir” belirlemesi ile sağlıkta 
bağımlılık ve bağımlılık nedenleri üzerinde yoğunca tartışmalar 
yürütüldü.

• Yine “Sağlık hakkı mücadelesi kendine saygı ve özgürlüğü konu-
sundaki hassasiyettir” belirlemesi ile sağlık hakkı mücadelesi-
nin nasıl toplumsallaşacağı ve toplum katılım mekanizmalarına 
(meclis) yoğunlaşıldı.

• Bu dönem açısından temel tartışma başlıkları beden-bilgi-ikti-
dar olarak belirlendi ve buna ilişkin okumalar ve tartışmalar yü-
rütüldü.

• Yoğunlaşan tartışmalar 25-26 Ocak 2013 tarihinde yapılan DTK 
1.Sağlık Kongresi’nde somut iki belgeye dönüştü. Mevcut sağlık 
ve sağlık algısı-sağlık hizmetleri ve sağlık hizmet algısı çarpıtıl-
mış sağlık olarak tanımlanırken, buna alternatif olarak oluştu-
rulmaya çalışılan ise doğal sağlık olarak tanımlandı (DTK 1. Sağ-
lık Kongre Belgeleri)

• 19 Mart 2013 tarihinde grubun kurucusu olan Ata Soyer hayatını 
kaybederek aramızdan ayrıldı. 6-7 Nisan 2013 tarihinde yapılan 
Sağlık ve Politika Grubu toplantısında grup Ata Soyer yoldaşın 
anısına bağlılığın gereği olarak bu dönemi okullaşarak tamam-
ladı. Bu tarihten sonra çalışmalara Ata Soyer Sağlık ve Politika 
Okulu olarak devam etme kararı alındı.
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Üçüncü Dönem

Bu dönemde okulla birlikte sorumluluk da arttı. Çalışmaları daha sis-
temli yürütmek gerekliliği ve kurumsallığın da ete kemiğe bürünmesi 
önem kazandı. Ağustos 2013 Dersim Yaz Kampında okullaşmanın te-
mel yaklaşımları ve yeni programı üzerinde yoğun tartışmalar yürütül-
dü. Yeni dönem:

• Bilgide derinleşmeyi zorunlu kılıyordu. Elde edilen bilginin belir-
li kavramsal çerçeveye oturtulması gerekliği üzerinde duruldu. 
Bu konuda çalışmalar yürütüldü. Yazılı materyalleri artırma he-
deflendi. Ayrıca bunların yayınlanması için de http://atasoyer-
saglikpolitikaokulu.org/ adında bir web sitesi açıldı.

• Demokratik ulusun inşasında sağlık önemli bir alan olarak de-
ğerlendirildiği için bir taraftan zihinsel çalışmalar yürütülürken 
diğer taraftan pratik çalışmalara önem verildi. DTK Sağlık Meclisi 
ile ortak pratik çalışmalar yürütüldü. Suruç çadır kent çalışması, 
Van-Mardin-Ankara- İstanbul alan çalışmaları yapıldı.

• Suruç deneyimi ile doğal sağlık ilkelerinden olan amatörlük ve 
toplumsallık alanında önemli sonuçlar ortaya çıktı. (makaleler 
yayınlandı, raporu çıkacak) 14 Şubat 2016 tarihinde yapılan 
DTK Sağlık Meclisi Amatör Sağlık Çalıştayı ile sonuca ulaştırıl-
dı. (http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/haberler/dtk-sag-
lik-meclisi-amator-saglik-calistayi-ni-urfada-gerceklestirdi/)

• Suruç deneyimi sonrası Kobani ile oluşan ilişkilenme ve Roja-
va’nın ihtiyacı olan sağlıkçı eğitimi için müfredat çalışmaları 
yürütüldü. Temmuz 2015 tarihinde başlayan ve sağlık eğitimi 
alanında çalışma yürüten birçok akademisyenin de katılımı ile 
Topluma Dayalı Sağlıkçı Eğitim Programı hazırlandı. Program 
hazırlama sürecinde yapılan tartışmalar bir yanıyla bilgiyi sis-
temleştirirken sağlık eğitimi konusunda eleştirilerimizin de net-
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leşmesini sağladı. Aynı zamanda birçok sağlık okulunda öğren-
ciler üzerinde sağlık eğitimine karşı eleştirilen tutum geliştirildi.

• Toplumsallık bu dönemin temel başlıklarından biri oldu. Sağlık 
alanında toplumsal yönüyle geleneği konuşmak olurken diğer 
yönüyle sağlığın kültüre dönüşmesini konuşmak olmuştu. Özel-
likle modern tıbbın bizi toplumsal tıptan uzak tutma anlayışına 
karşı tıbbın toplumsal geleneğini araştırmak okul çalışmalarının 
önemli çalışmalarından biri olmuştu. (http://atasoyersaglikpo-
litikaokulu.org/kadin/geleneksel-bilimselin-degerli-oldugu-ka-
dar-degerlidir/

• Bu dönem aynı zamanda HDK Sağlık Meclisi’nin kurulmasında 
aktif rol alındı.

• Her yıl insan hakları haftasında Ata Soyer Sağlık ve Politika Sem-
pozyumların düzenleyicileri arasında yer aldı.

• Ata Soyer Sağlık ve Politika Derneğinin kuruluş çalışmaların yer 
alındı. Aynı zamanda yürüyen faaliyetleri içinde yer almaya ça-
lıştı.

Dördüncü Döneme Geçiş

Bu dönemi bir ara dönem, geçiş dönemi olarak tanımlıyoruz. Çünkü 
üçüncü dönemde tanımlanan bazı işler konusunda eksikler mevcuttu, 
yani sağlığın toplumsallaşması konusunda epeyce mesafe alınmasına 
karşın sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi konusunda yeterince 
bir yoğunlaşma henüz gerçekleştirilemedi. Öte taraftan sağlık akade-
misine giriş için müfredat tartışmaları başlatıldı. Bu ara-geçiş döne-
minde:

• Başta hastaneler olmak üzere sağlık hizmetlerine ilişkin yoğun-
laşmaları artırma, temel tartışma başlıklarını belirlemek hedef-
lendi.
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• Yerel demokrasi perspektifi ile Yerel Yönetim ve Sağlık başlığın-
da HDK Sağlık Meclisince düzenlenen “Kapitalizmin Kentlerine 
Alternatifimiz Var” ve “Yerel Yönetim ve Sağlık” sempozyumla-
rına tartışmalarla katılım sağlandı. Ayrıca DTK Sağlık Meclisi’nin 
3 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı “Yerel Demokrasi ve Sağlık” 
çalıştayına katılım sağlandı. Bu oluşan birikimle Yerel Yönetim 
ve Sağlık üzerinde pilot çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı, bu 
doğrultuda çalışmalara hız verildi ve temaslar kuruldu.

• 2018 yaz kampında başlatılan SPO Müfredat Çalışması ile oku-
lun yerellerle birlikte daha programlı çalışması hedeflendi.

• 2019 yaz kampı ile birlikte de yerellerle buluşmalarla okul çalış-
malarına daha çok kişinin katılımını sağlamak ve yerel okullarla 
birlikte akademi sürecine hazırlanmak hedeflendi.

• Diğer taraftan uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi cabaları sürdü-
rüldü, bu kapsamda  23 Eylül 2017 tarihinde Selanik’de  yapılan 
uluslararası  “kapitalist kriz ve yeniden yapılandırma döneminde 
Avrupa'da sağlık politikaları " konulu kongreye  "Ata Soyer Sağlık 
ve Politika okulu ve doğal sağlık perspektifi "başlıklı bir sunumla 
katılım sağlandı.
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10 YILLIK DENEYİMİN OKUL PRATİĞİNDEKİ YANSIMALARI

Okul çalışmaları kararlı bir şekilde yürütülürken önemli bir deneyimi 
ortaya çıkardı. Aynı zamanda birçok eksiklik ve sorun da yaşandı;

• Birçok sağlıkçıya ulaşıldı. Sağlık ve Politika Okulu’na birebir 250 
civarında kişi katılmıştır. Yerel okullara katılım göz önünde bu-
lundurulduğunda bu sayı bunun birkaç katını aşmıştır. Bununla 
birlikte başından bu yana sürekli ve düzenli katılan sayı 25-30 
kişide kaldı.

• Yerellerde okullar konusunda yoğun bir çaba harcanmasına rağ-
men istenilen düzeyde yerel okul kurulması başarılamadı. Bazı 
dönemlerde Urfa-Mardin-Şırnak-Batman-Van-Amed-Hakkari-İs-
tanbul-İzmir yerellerinde kurulmasına rağmen Ankara dışında 
süreklilik sağlanamadı. Halen devam eden yerel okullar Anka-
ra-Amed-İstanbul-İzmir’dir.

• Zihinsel devrimin (zihniyet dönüşümünün) pratik olarak algılan-
mamasına bağlı olarak sürekli gelen pratik baskısı bu alanda za-
man zaman geri çekilmelere neden oldu.

• Oluşan kavramsal hattın savunulmasında çekingenlik yaşandı. 
Bu da fikrin yaygınlaşmasında eksikliklerin yaşanmasına neden 
oldu.
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• Mücadelenin sürekliliği ve uzun soluklu olduğu fikrindeki zayıf-
lık, uzun süreye yayılan çalışmalarda kopuşlara neden oldu.

• Zaman zaman kendini aşırı merkeze koyma yaklaşımları ön yar-
gıların oluşmasına ve karşı tutumların gelişmesine neden oldu.

• Amatörlük ile kurumsallık arasındaki ilişkinin doğru tanımlan-
mamasından kaynaklı olarak yaşanan gerilimlerin aşılamaması 
bazı geri çekilmelerin yaşanmasına yol açtı.

• Yapılan tartışmaların istenilen düzeyde yazılı metine dönüştü-
rülmemesi tartışmaların daha çok kişiye ulaşmasını engelledi. 
Niceliksel ve niteliksel katılımları azalttı.

• Siyasal ortamın yarattığı gerilimlere rağmen çalışmalar durdu-
rulmadı. Ancak istenilen motivasyon sağlanamadığından katılı-
mın zayıflamasına yol açtı bazı kopuşlara neden oldu.

• Sağlık Meclisi çalışmaları ile doğru bir ilişki kurulamadı. Sağlık 
ve Politika bazı yerellerde sağlık meclisi formunda yürüdü, bazı 
yerellerde ise ilişkilerde ciddi kopukluklar yaşandı. Sağlık ve Po-
litika ile Sağlık Meclisleri arasında doğru ilişkinin kurulamaması 
hem sağlık meclislerinde hem de sağlık ve politika okullarında 
zayıflıklara neden oldu.

• Müfredatın geç tanımlanması yeni başlayan yereller açısından 
belirsizliğe ve bocalamalara neden oldu.
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OKUNAN KAYNAKLAR/ KATKI SUNAN KİŞİLER

Sağlık ve Politika Okulu aktivist, disiplinli, kararlı ve emek yoğunluk-
lu oluşunun yanı sıra okumak, kaynak araştırması yapmak için yoğun 
çaba harcadı. Aynı zamanda sağlık alanında önemli çalışmalar yaptı ve 
yazılar yazdı. Sağlık, sosyal ve siyasal bilimlerdeki akademisyenlerle ve 
siyasetçilerle tartışmalar yürüttü. Egemen sağlık algısı üzerine ortak 
sorular oluşturdu ve yanıtları birlikte bulmaya çalıştı.

Ortak okumalar için temel kaynaklar belirlenmiş, ayrıca bireysel yapı-
lan okumalar paylaşımlarla ortaklaştırılmıştır.

Kitabın Adı Yazarı Konusu
Sağlığın Gaspı İvan İliç Toplumsal Sağlık
Kadın Şifacılar Jeanne Achterberg Kadın Sağlık Birikimi
Kliniğin Doğuşu Michael Foucault Sağlık
Caliban ve Cadı Silvia Federici Kadın Tarihi
Beden Emek Tarih Gülnur Acar Savran Kadın ve Emek
Feminizm ve Doğaya Hükmetme Val Plumwood Kadın-Ekoloji
Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası Fritjof Capra Bilim-sağlık
Devlet Gibi Görmek James C.Scolt Toplum Mühendisliği
Mekanları Tüketmek John Urry Mekan-Kent
Ekin Sapı Devrimi Masanobu Fukuoka Doğal Tarım
Sağlığın Öyküsü Ata Soyer Toplumsal Sağlık
Toplum ve Hekim Dergileri Çeşitli yazarlar Sağlık Sistemleri Sağlık Politikaları

Kadın Sağlık Hareketi-1-2
Barbara Seagram
Laura Eldringe

Kadın Sağlık Hareketi Birikimi

İktidarı Dağıtmak Raul Zibechi İktidar- Meclisler
Kapitalizmde Çatlaklar Yaratmak John Holloway İktidar
Ulusların Sağlığı Gavin Mooney Sağlık Sistemleri

Meclis
Antonio Negri,
Michael Hardt

Meclis Algısı

Özgürlük Ekolojisi, Kentsiz Kentleşme vb. Murray Bookchin Kent-Komünalizm
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10 yıllık süre içinde çok farklı kesimlerden ve tartışmalarımızı güçlen-
dirmeye katkı sunan onlarca akademisyen/siyasetçi/aktivisten destek 
aldık. Çağırdığımızda gelen ve katkılarını esirgemeyenleri yazmazsak 
eksiklik olacaktı. Onlara bu kitap aracılığıyla bir kez daha teşekkür 
ederiz. Bu kişilerin birçoğu bir seferlik bir katkı ile yetinmediler. Her 
zaman çalışmalarımıza bir şekilde gelerek katılışlarını sürdürdüler. Ha-
len de sürdürmeye devam etmektedirler.
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Ata Soyer SPO Konu Bazında Katkı Sunanlar

KATILIMCI KONU BAŞLIĞI

Fuat Ercan Kapitalizm ve Devletin Yeniden Yapılanması

Menderes Tutuş Emek Tartışmaları/ Toplumsal Tıbbın Tarihi

Özgür Narin Emek Mücadelesin Özyönetim Deneyimi

Melda Yaman Öztürk Emek Tartışmaları

Çetin Gürer Özyönetim

Mustafa Bayram Mısır Latin Amerika Özyönetim Deneyimleri

Özlem Özkan Sağlıkta Amatörlük, Sağlık Politikaları

Necla Kurul Eğitim Pedagojisi

Hakan Çalışkan Kooperatifler /Emek Tartışmaları

Metin Kayaoğlu Aydınlanma- Din

Nilgün Toker Kamu Tartışmaları

Selime Güzelsarı
Kamu/ Kamunun Yeniden Yapılanması
Kamu-Özel Ortaklığı

Beyza Üstün Ekoloji

Ecehan Balta Ekoloji

Remzi Altunpolat Yerel Demokrasi

Bediz Yılmaz Kent ve Sağlık

Ali Ekber Doğan Kent ve Sağlık

Onur Hamzaoğlu Kent ve Sağlık/ Sağlık Politikaları

Tarık Şengül Yerel Yönetimler- Kentin Gelişim Dinamiği- Belediyelerin Tutumu

Yalçın Bürkev
Metin Özuğurlu

Halkın Hakları

Metin Yeğin Kürt Sorunu

Engin Atabey Toplumsal Akademiler

Cem Terzi Ulusların Sağlığı/ Sağlıkçı (Tıp) Eğitimi

İskender Sayek Sağlıkçı (Tıp) Eğitimi

Feride Aksu Tanık Sağlıkçı (Tıp) Eğitimi

Harun Balcıoğlu Sağlıkçı (Tıp) Eğitimi

Kevser Vatansever Sağlıkçı (Tıp) Eğitimi / Yetişkin Eğitimi

Meltem Çicekçioğlu Sağlıkçı (Tıp) Eğitimi / Yetişkin Eğitimi

Aslı Davas Sağlıkçı (Tıp) Eğitimi / Yetişkin Eğitimi, Kadın (Toplumsal Cinsiyet)

Metin Bakkalcı Cezaevi ve Sağlık

Zeki Gül Cezaevi ve Sağlık/ Anadilinde Sağlık
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BAZI BAŞLIKLARDA ÇIKARDIĞIMIZ ARA SONUÇLAR

1. Anadil ve Sağlık

2. Kent ve Sağlık

3. Cezaevi ve Sağlık

4. Kadın ve Sağlık

5. Amatör Sağlık

6. İktidar/Tahakküm

7. Emek ve Sağlık

8. Yerel Demokrasi/Otonomi

9. Yerel Yönetim/Yerel Demokrasi ve Sağlık

10. Suruç Deneyimi

11. Ekoloji/Endüstriyalizm ve Sağlık
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1-Anadil ve Sağlık:

Anadil toplumsal sağlık bilgisinin korunması için önemli ögedir. Oku-
lun ilk çalışmaya başladığından itibaren belirlediği temel başlılardan 
biri anadilinde sağlık olmuştur. Komisyon kurarak bu çalışmaları derin-
leştirmiştir. Bu kapsamda sağlık terimleri için bir sözlük çalışması yü-
rütmüş, sözlük çıkarmıştır. Aynı zamanda DTK Sağlık Meclisi ile 21-22 
Temmuz 2012 tarihinde Urfa’da Anadil ve Sağlık Çalıştayı yapılmıştır. 
http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/etkinlikler/dtk-anadilde-sag-
lik-calistayi-sonuc-bildirgesi/ 

Anadil çalışmalarında hedef toplumun söylencelerinde yer alan belle-
ğin toparlanması iken, çalışmalar sağlık kavram ve terimlerinin Kürtçe 
olarak karşılığını bulmayı aşamamıştır. Bu çalışmalar önemli olmasına 
rağmen hedeflediğine ulaşamaması bir eksiklik olarak durmaktadır. 
Toplumsal bir kültür olarak sağlık belleğinin toparlanması ve sağlık 
kültürünün ortaya çıkarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı 
zamanda sağlık hizmetini daraltan anadil ve sağlık yerine kültürel sağ-
lık kavramının kullanılması önümüzdeki dönem perspektifimiz açısın-
dan yol alıcı olacaktır.
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2-Kent ve Sağlık

Devletli uygarlığın üçlü bileşeni olan devlet-sınıf- kent iktidarı, sürek-
li olarak topluma yayılmasını sağlayan temel ögeler olması nedeniy-
le toplumsal sağlık içinde önemli sorun alanlarından biri olarak ele 
alınmıştır. Yaşayan ve yeniden üreten bir alan olması nedeniyle kentin 
gelişimi toplumsal sağlığı etkilediği gibi kapitalizmin kentleri ile birlik-
te toplum sağlığının yanı sıra kent sağlığı başlı başına bir sorun alanı-
na dönüşmüş durumdadır. Bundan dolayı kent sağlık tartışmalarımız 
önemli başlıklardan biri olmuş ve olmaya devam ediyor. DTK Sağlık 
Meclisi ile 22 Ekim 2012 tarihinde Kent ve Sağlık Çalıştayı yapılmış, 
(http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/etkinlikler/kent-ve-saglik-ca-
listayi/) ayrıca tartışmalar devam ettirilmiştir. Bu dönemin kent so-
runlarından en önemlisi kentsel dönüşüm, bir toplum kırımı olarak 
tanımlanmıştır. Ayrıca kent ile kendimizi sınırlandırmak yerine mekan 
kavramı ile tartışmaların yürütülmesinin daha geniş perspektife ulaş-
tıracağı fikri ağırlık kazanmıştır.

3-Cezaevi ve Sağlık

Baskı rejimlerinin olduğu bizim gibi ülkelerde ve genel anlamda ege-
men sistemlerde cezaevleri bir yanıyla kapatmanın temel aracı olur-
ken diğer taraftan oluşan izolasyon ve tecrit temel sağlık sorunlarının 
başlıklarından biri olarak sürekli sağlık alanının temel gündemlerin-
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den biri olmuştur. Bu kapsamda DTK Sağlık Meclisi ile ortaklaşa birçok 
kişi ve kurumun katılımı ile 20 Mayıs 2012 tarihinde Mardin’de Cezae-
vi ve Sağlık Çalıştayı yapılmıştır. 

(http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/etkinlikler/cezaevi-ve-sag-
lik-calistayi/ ) Çalıştay hazırlık süreci ve sonrasında yapılan tartışma-
larda, hapishaneler gözetim altında tutma ve cezalandırma tarihi ola-
rak değerlendirilmiştir. Hapishanesiz bir toplum ideasını korumanın 
ve güncel olarak bu sorunla mücadele etmenin bir görev olarak önü-
müzde durması ön görülmüştür.

Başlangıçta kaba işkenceye dayanan cezalandırma sonrasında zoraki 
işlerde çalıştırma, gözden uzak tutma olarak seyir izlerken bugün iti-
bariyle iktidara muhalif olmanın bedeli “suçluların” birbirinden, top-
lumdan izole edildiği bir tecride dönüşmüştür. Güncel olarak tecrit 
boyutlanmış, tek kişilik cezaevine indirilmesi ile yaratılan psikolojik 
ortamla bireyin kendi ruh dünyasında ve çevresinde bir tecridi yaşa-
masına neden olmuştur. Sağlık ve Politika Okulları olarak ‘tecrit ve 
izolasyon’u ciddi bir sağlıksızlık kaynağı olarak ele alıyor ve toplumsal 
sağlık hareketinin önemli mücadele başlığı olarak görüyoruz.

4-Kadın ve Sağlık

DTK Sağlık Meclisi ile birlikte 13 Ekim 2012’de Amed ve 12 Mart 
2016’da Van olmak üzere iki tane çalıştay yapıldı. (http://atasoyer-
saglikpolitikaokulu.org/etkinlikler/kadin-ve-saglik-calistayi/) http://
atasoyersaglikpolitikaokulu.org/etkinlikler/kadin-ve-saglik-calista-
yi-12-mart-2016-tarihinde-van-gerceklesti/

Bu çalıştaylarda kadın bedeni denetimi üzerinde geliştirilmeye çalışı-
lan modern tıp ve aynı zamanda kadının sağlık alanında birikimine el 
koyarak ve dönüştürerek erilleşen tıp üzerine yoğunlaşıldı. Erilleştiri-
len tıp, kadını dışlayarak veya ikincilleştirerek hegemonyasını sürdür-
me çabasındadır. Mevcut erilleşen tıp anlayışına ve hegemonyasına 
karşı mücadelenin ve yeniyi inşa etmenin ancak kadın sağlık hareketi 
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ile mümkün olacağı fikrinde ortaklaşıldı. Sağlık ve Politika Okulları ola-
rak yeni yaklaşımımız ‘kadın ve sağlık’ kavramı yerine sürekli arayışı 
ile yeniyi inşa etme iradesini içinde taşıyan ‘kadın sağlık hareketi’ kav-
ramsallaştırmasını daha doğru buluyoruz. (http://atasoyersaglikpoli-
tikaokulu.org/etkinlikler/kongreler/neden-kadin-saglik-hareketi/)

5-Amatör Sağlık/Sağlık Amatörü

Sağlık ve Politika Okulları tarafından geliştirilen ‘Doğal Sağlık’ para-
digmasındaki esaslar arasında ‘amatörlük’ önemli bir bileşen olarak 
yer almıştır. Okulun çalışmalarında önemli yer tutan ‘amatörlük’ kav-
ramı, Kobani sonrası Suruç kamplarında yapılan çalışmalarda çok ciddi 
gerilimlere neden olmuş, elde edilen deneyimlerle yeniden gözden 
geçirilmesi için DTK Sağlık Meclisi ile birlikte 14 Şubat 2016 tarihin-
de Amatör Sağlık Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda amatör ve 
profesyonel kelimelerinin etimolojik kökenlerine dair tartışma yürü-
tülmüş ve kavrama bakış netleştirilmiştir. çhttp://atasoyersaglikpoliti-
kaokulu.org/haberler/dtk-saglik-meclisi-amator-saglik-calistayi-ni-ur-
fada-gerceklestirdi/
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Doğal sağlık perspektifinde amatör kelimesi, profesyonelin karşıtlığı-
nı/profesyonellikten arındırmayı içinde barındırmakla birlikte daha 
ziyade bir yaklaşımı ifade eder. Amatörlük ve otonomi doğal sağlık 
anlayışının esaslarından biridir. “Amatör sağlık hareketi” ise sağlıkta 
bağımlılığı kıran, sağlıkta özgürleşmeyi sağlayan ve dolayısıyla genel 
bağımlılığı ortadan kaldıran, toplumun kendi kendine yetebilme gü-
cünü yeniden açığa çıkarmanın bir aracı olarak tanımlanır, toplumun 
sağlık alanında özgürleşmesini amaçlar. Aynı zamanda sağlık üzerin-
den pratik saha çalışmalarının bütünüdür ve amatörlük de bu pratiğin 
özgürleştirici ruhu ve ahlakıdır. Doğal Sağlık perspektifi yeniden inşayı 
ifade ederken, amatör sağlık inşanın ruhunu, kadın sağlık hareketi ise 
bu perspektifin eylemini/hareketini ifade etmektedir.

6-İktidar/tahakküm

İktidar bugün yaşanan toplumsal sorunların temel nedenidir. Bu an-
lamda sağlık tartışmasını toplumsal ilişkilerden kopuk, bireye daralan 
bir düzlemde ele almak yerine bugün toplumun-bireyin yaşamını, 
en ince ayrıntılarına kadar belirleyen/biçimlendiren iktidar olgusu 
ve iktidarın biçimlendirdiği kurum ve kurallar bütünü olarak devlet 
bağlamında ele almak algı ve hizmetler boyutuyla sağlıkta yaşanan 
çarpıtmayı tahlil etmek açısından önemlidir, zorunluluktur. İktidarın 
çekiciliği, elinde bulunduranlara toplumsal birikime en çok sahip olma 
avantajı sağlamasından gelir. İktidar olmak birikmiş zenginliklere, on-
ları daha da artırmanın kurum ve kurallarına, gücüne ve yöntemlerine 
sahip olmayı ifade eder. (DTK 1.Sağlık Kongresi Belgeleri)

Toplum bugüne kadar var olmuşsa sağaltım yeteneğine sahip olduğu 
için vardır. Ancak devletli uygarlık ve onun son temsilcisi olan kapita-
list modernite toplumun ve kadının var olan birikimini garp ederek 
toplumda yarattığı bağımlılık ilişkisi ile eril iktidarını sürdürmektedir. 
Buna karşı mücadele, iktidar ilişkilerini aşmak (özel olarak tıbbın ikti-
darını) ve yeni iktidar ilişkilerinin oluşmayacağı yeni bir toplumsallığı 
geliştirmek gerekir.
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İktidar kavramına hem genel hem de tıbbi iktidar olarak yoğunlaşan 
bir okul olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlığın toplumsallaşması 
ve sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi bağlamında konunun daha 
ayrıntılı olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla iktidar 
tartışması yapan farklı gruplarla bir araya gelmeye devam edeceğiz.

7-Emek ve Sağlık

Bu kapsamda tartışmalar çalışma rejimi ve sağlık ilişkisi, genel emek 
tartışmaları ve sağlık emek gücü başlıklarında sürdürülmüştür.

Günümüzdeki kapitalist iş ahlakı işsizliği, yoksulluğu, iş(çi) cinayetleri-
ni yaygınlaştırarak çalışmayı da çalışmamayı da sağlığa zararlı hale ge-
tirmiştir. Toplumsal eyleyiş olan emek, ücretli emek eksenine hapsedi-
lerek toplum karşıtına dönüştürülmüş ve sermaye ve iktidar tekelleri 
üreten işçileşme temel emek kategorisi haline getirilmiştir.

Önemli işçileşme süreci sağlık hizmet üretiminde de yaşanmakta-
dır. Bir taraftan bu alanda sömürü derinleşirken diğer taratan sağlık 
emeğindeki katmanlaşma her geçen gün daha da artmaktadır. Sağlık 
alanında ataerki hem sağlık bilgisinin üretimine hem de hizmet üreti-
mine müdahale ederek hiyerarşinin derinleşmesine ve sağlık emekçi-
lerinde katmanlaşmanın daha da büyümesine yol açmaktadır. Kapita-
list modernitenin işgal ettiği sağlık alanının toplum ve ekoloji yararına 
olamayacağı apaçıktır.

Sağlık ve Politika Okulları olarak emek mücadelesi başlığına ilişkin yo-
ğunca tartışmalar yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz. Emek 
mücadelesini iki hatta ele alıyoruz: Sistem içi mücadele ve sistem dışı 
mücadele. http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/etkinlikler/emek-
ve-saglik/

Sistem içi ile kastedilen kapitalizme içkin emek-sermaye çelişkisinden 
kaynaklı olarak refleks olarak gelişen mücadeledir. Sermayeye karşı 
yürütülen ücret mücadelesini, sosyal hak mücadelesini bu kapsamda 
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ele almak gerekir. Sistem içi mücadelenin ufku kapitalist ufuk ile ma-
luldur. Bu ufku aşabilmek için sistem değişikliğini esas alan bir progra-
ma sahip olmak gerekir.

Sistem dışı mücadele ise kapitalizm dışı seçenekleri tartışan, arayan 
mücadele alanıdır. Örneğin üretim araçlarının mülkiyetinde değişik-
lik öngören bir program bunu sağlayabilir. Sistem dışı bir emek mü-
cadelesi örgütleyebilmek ‘gerçek bir devrim’ vaadidir aynı zamanda. 
Kapitalist işin reddi de bunu sağlayabilir, komünalite ile konfederal 
yapılanma da bunu sağlayabilir. Böylesi programların ufku, kapitalist 
moderniteyi aşmayı esas alır.

Bugünden yarına yeni yaşamın inşasında, sağlığın inşasında atılacak 
adımların da önemli olduğunu düşünüyoruz. Sağlık hizmetlerinde sö-
mürü ve tahakküm ilişkilerini gerileten her türlü çabayı değerli bu-
luyoruz. Sağlığın toplumsallaşması ve sağlık hizmetlerinin demokra-
tikleşmesi dönüşen zihniyeti ile sağlık emekçisinin ve halkın atacağı 
adımlarla mümkün olacaktır. Bunun yolunun yerel demokrasiden geç-
tiğini düşünüyoruz. Komün ve kooperatifler içerinde yer alacak sağlık 
hizmet üretimi ile bütünlük içinde meclisleri (sağlık meclisi dahil) ön 
açıcı buluyoruz. Keza mevcut sağlık kurumlarında sağlık emekçilerinin 
yeniden özne olması için sağlıkçı meclisleri-konseylerini anlamlı bu-
luyoruz. Bu kurumlarda toplumun da özne olmasının yollarını açmak 
önümüzde öncelikli iş listesinde yer alıyor.

8-Yerel demokrasi/otonomi

Hiyerarşik toplum ve sonrasında devletli uygarlık, gücü merkezileş-
tirerek toplum üzerinde iktidarını sürdürmeye çalışmıştır. Buna karşı 
sürekli bir direniş ve kurucu olmaya çalışan demokratik uygarlık oluş-
turduğu yerel/otonom yapılarla (kent meclisleri-komünler-belediye-
ler- halk meclisleri-aşiret birlikleri vb.) bu merkezileşmeye karşı yerel 
demokrasi odağı kurmaya çalışmıştır. Toplumda var olan direniş odak-
ları ve demokratik uygarlık ögeleri yaratılan bu yerel demokrasi gücü 
ile mümkün olmuştur. Sağlık ancak bedenin ve toplumun otonomisi 
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ile mevcut hegemonik modern kapitalist tıp anlayışına karşı toplumu 
savunabilir. Kendini bugüne taşıyan toplum aynı zamanda toplumsal 
tıbbın devrimci geleneğini de yaratmıştır. Bu geleneğe sahip çıkmak 
aynı zamanda yerel demokrasiye ve demokratik uygarlık ögelerine 
sahip çıkmaktır. Bu anlamda toplumsal sağlık mücadelesi/inşası yerel 
demokrasinin inşasından ayrı düşünülemez.

9-Yerel Yönetim/Yerel Demokrasi ve Sağlık

Kapitalizm, iktidarı ulus devlet kafesi ile hapsettiği toplumun her zer-
resine kadar yaymak istemektedir. Bu anlamda yerel demokrasinin 
önemli merkezleri haline gelen ve merkezi iktidarlara karşı duruşu 
ifade eden kent konseyleri/ meclisleri/ belediyeler devletleştirilerek 
kapitalist ulus-devletin birer yerel devletçiği haline getirilmeye çalışıl-
mıştır. Önemli oranda başarılmıştır. Ancak içinde önemli bir dinamiği 
barındıran yerel yönetimler, yerel demokrasi perspektifi ile hareket 
edildiği taktirde toplumsal yeniden inşanın önemli merkezlerinden 
biri olacaktır.

Bu temelde yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürütülmeye çalışıl-
mıştır. Oluşan yerel sağlık ve politika okulları ve sağlık meclislerinin 
önemli gündemlerinden biri yerel yönetim ve sağlık/ kentin sağlığı 
olmuştur. Bir taraftan kentte toplum sağlığını tehdit eden sorunları 
gündem yaparken yerel yönetimlerin sağlığı gündemleştirmeleri ko-
nusunda yoğun çaba içine girilmiştir. 2012 yılında Amed’de iki kez Ye-
rel Yönetim ve Sağlık Çalıştayı yapılmış ve belirli bir gündem oluştu-
rulmuştur. Buna rağmen belediyelerdeki sağlık hizmetlerine daralmış 
sağlık anlayışının aşılması sağlanamamıştır. Yine merkezi hükümetin 
sağlık alanına ilişkin yaptığı çalışmalara (Sağlıkta Dönüşüm Programı) 
yerel yönetimlerin ilgisi çekilememiştir.

Sağlık hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi temel ilkesi ile ça-
lışmalar sürdürülmüştür. Bu kapsamda HDK Sağlık Meclisi tarafından 
8-9 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan “Kapitalizmin Kentlerine Alterna-
tifimiz Var” ve 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan “Yerel Yönetim 
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ve Sağlık” kurultayları ile DTK Sağlık Meclisi tarafından 3 Ağustos 2019 
tarihinde yapılanı “Yerel Demokrasi ve Sağlık” çalıştayına katılınarak 
yerel yönetimlerde sağlık başlığına ilişkin tartışmalar derinleştirilmiş-
tir. Sağlık ve Politika Okulunun 2018 ve 2019 yaz kamplarında yürü-
tülen tartışmalarla konu belirli bir olgunluğa erişmiştir. Önümüzdeki 
dönemde de yerel demokrasi perspektifi ile yerel yönetim ve sağlık 
başlığında tartışmalarımız ve çalışmalarımız sürecektir.

10-Suruç Deneyimi

IŞİD’in 2014 Kobani saldırısı sonrası yaşanan göç ile Suruç kampların-
da yaşamak zorunda kalan Kobanililere yönelik olarak sağlık hizmeti 
çalışmaları yürütüldü. Öncelikle revirlerle başlayan süreç daha son-
ra amatör sağlıkçılar aracılığı ile çadırları merkez alan bir çalışmaya 
dönüştü. Doğal sağlığın esaslarından biri olan amatörlük kavramı bu 
çalışmalarda temel yol gösterici oldu. Yaşanan pratik süreç, kavramın 
dinamik bir tartışma sürecinden sonra yapılan çalıştay ile bir ara so-
nuca bağlandı. Çadır süreci Sağlık ve Politika Okulu’nun ürettiği sözün 
pratikle sınanması açısından önemli bir deneyim olmuştur. Yedi ay 
devam eden bu süreçte birçok ilden yüzlerce insan çalışmaya katıldı. 
Çalışmanın toplumsal bir okul özelliği ile dönüştürücü etkisi olmuştur. 
Bu deneyime ilişkin çok çeşitli kongre ve sempozyumlarda konuşma-
lar yapıldı ve makaleler yazıldı, ancak bu dönemin raporlaştırılması 
okulun önünde bir görev olarak halen durmaktadır. 
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http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/raporlar/suriyeli-multeci-
ler-baglaminda-olagandisi-durumlara-yaklasim-suruc-multeci-kamp-
larinda-saglik-hizmetlerinde-toplum-katilimi-deneyimi/

Ayrıca yapılan bu çalışmalar Kobani ile gelişen ilişkiler ve Rojava için 
Topluma Dayalı Sağlıkçı Eğitimi Programı geliştirilmesi çalışmalarına 
da ön ayak oldu.

11-Ekoloji/Endüstriyalizm ve Sağlık:

Kapitalist modernitenin endüstri üzerinde kurduğu hegemonya, doğa 
ile uyumlu ve toplum yararına bir endüstri yerine topluma hükmeden 
ve doğayı yok eden kendinden menkul ve mutlak bir endüstri anlayışı-
na yol açmıştır. Bunun ideolojik yansıması endüstriyalizmdir.

DTK Sağlık Kurultayı’ndan sonra Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanı-
mına itirazımız bu anlayışa itirazımızı da barındırıyordu. Sağlığı “Eko-
sistemin bir parçası olan toplumsallaşmış insanın-bireyin biyolojik 
ruhsal bütünlüğünün iç denge içerisinde sürdürülmesi ve sosyal, si-
yasal özgürlüklerin cinsiyet özgürlükçü temelde sürdürülme halidir” 
(DTK 1.Sağlık Kongre Belgeleri) şeklinde kavramsallaştırırken, kapita-
lizmin ekosistemi yok ederek yarattığı sağlıksızlığı ortadan kaldırmak 
ekoloji mücadelesi yürütmekle mümkündür anlayışı da benimsendi. 
Yeni toplumsal inşanın en temel yol yürüyüşü ekolojik bir toplum ile 
mümkün ise yeni bir sağlık anlayışının oturtulması/sağlık kültürünün 
oluşturulması da ekoloji mücadelesi ve ekolojik kültür ile mümkündür. 
Bu genel yaklaşımımıza uygun bir yoğunlaşmayı ekoloji başlığında ya-
şadığımızı söyleyemeyiz. Önümüzdeki dönem ve sürekli olarak ekoloji 
temel başlıklarımızdan biri olacaktır. Kültür oluşturmak belli zaman 
aralığı ile sınırlandırılamaz.

Sağlıklı olabilmek için öncelikle sağlıklı bir eko-sisteme sahip olma-
mız gerekir. Hastalık üreten, sürekli insan sağlığını bozan zihniyet ve 
toplumsal yaşam biçimi değişmediği sürece sağlıklı bir topluma ka-
vuşamayacağımız bir gerçektir. Hastalıklı toplumdan sağlıklı topluma; 
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sıkboğaz, obez, ekosistemdeki döngüsel yapıdan kopmuş (koparıl-
mış), aşırı şehirleşmiş (bir nevi kanserleşme olan) toplumdan ekolo-
jik topluma; tepeden tırnağa otoriter ve totaliter devletli toplumdan 
komünal demokratik ve özgür-eşit topluma doğru bir yöneliş gerçek-
leştirmek zorunluluktur. Aksi takdirde insan sağlığını olanaklı kılan bir 
toplum-doğa uyumundan bahsedemeyiz (DTK 1. Sağlık Kongre Belge-
leri)

İnsan merkezli doğaya bakış ile doğa korunamaz. İnsanın da doğanın 
bir parçası olma gerçekliği ile konu ele alınmalıdır. Bununla birlikte 
doğa ile evrim içerisinde birlikte gelişen bir varlık olarak insanın/in-
sanlığın ekosistemin dünü, bugünü ilgili değerlendirme yapabilme ye-
tisi ve yarını ile ilgili öngörülerde bulunma yetisi nedeniyle doğanın 
korunması açısından asli bir sorumluluğu vardır. 
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TOPLUMA DAYALI SAĞLIKÇI YETİŞTİRME PROGRAMI

Toplumsal sağlığın güçlendirilmesi için oluşturulacak olan yeni sağlık 
örgütlenmesinin temel ayaklarından birini kuşkusuz yeni bir sağlık 
eğitimi programı oluşturacaktır. Sağlık örgütlenmesinin, yetiştirile-
cek yeni kadrolarla beslenerek sürdürülebilirliğinin sağlanması kritik 
önemdedir. Bunun yanında sağlık eğitiminin sağlık örgütlenmesiyle 
kuracağı dolaysız ilişki, örgütlenme modelinde gelişebilecek olası du-
rağanlaşmaların eğitim sürecinin dinamizmi ile aşılabilmesini olanaklı 
hale getirir.

Verili eğitim kalıplarına bağlı kalarak yeni bir sağlık örgütlenmesinin 
gerçekleştirilemeyeceği kolaylıkla söylenebilir. Dolayısıyla Rojava dev-
riminin getirdiği güncel ihtiyaç sonucu ortaya çıkan bu çalışmanın, Ro-
java ile sınırlı kalmayıp toplumcu sağlık hareketlerinin temel tartışma 
gündemlerinden biri haline gelmesi gereklidir.

Devrimin yerleşmesi ve korunması bir inşa süreci olduğundan, bunun 
bir ayağı olan sağlık örgütlenmesi ve beraberinde sağlık eğitim mode-
linin kendisi de bir inşa sürecine tabidir. Devrimin diyalektiğiyle iç içe 
gelişecek ve ondan etkileyip onu etkileyecektir. Bu sebeple ilk günden 
her şeyin ideal koşullarda gelişeceği yanılgısına kapılmamak gerekir. 
Küba deneyimine detaylı bakıldığında, günümüzde sistem karşıtı ha-
reketlere örnek oluşturan sağlık sisteminin 40 yıllık bir yanlışlıklar, dü-
zeltmeler ve hatta yıkıp yeniden yapmalar sonucunda bugünkü haline 
geldiği görülebilir.
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TDSY programının temel nitelikleri ve verili sağlık eğitimi programla-
rından ayrılan özgün noktaları şöyle sıralanabilir:

(11-12 Şubat 2017 TDSY programı çalışma grubu toplantı raporundan)

• Tanı-tedavi ve bakım emeğinin birleştirilmesi en önemli öz-
günlüğüdür. Parçalanmış olan ve sağlıkta ikincileştirilen bakım 
emeği ve özelinde de sağlıkta kadın emeğinin görünür kılınması 
hedeflenmiştir.

• Eğitim stratejisi olarak topluma dayalı öğrenim, hizmete dayalı 
öğrenim (iş başında öğrenme), erken klinik ve öğrenci merkezli 
eğitim benimsenmiştir.

• Klinik ve temel tıp derslerine tüm dönemlerde yer verilmiştir. 
Temel tıp dersleri de morfofizyoloji ve morfofizyopatoloji bü-
tünlüğünde ele alınmıştır. Bunların yanında sağlık psikolojisi, 
sağlık yönetimi, sağlık felsefesi, tıp tarihi ve etik ve klinik beceri-
ler tüm dönemlerde programa dahil edilmiştir.

• Öğrencilerin sağlık meclisi ve halk meclisi çalışmaları ve toplum 
sağlık birimiyle bütünleştirilmesi hedeflenmiştir.

• Temel tıp derslerinin entegrasyonu hedeflenmiştir. Bu amaçla 
anatomi, histoloji, embriyoloji, fizyoloji, hücresel ve moleküler 
biyoloji derslerinin entegre bir biçimde verilmesi planlanmış, 
morfofizyoloji adıyla bütünleştirmeye gidilmiştir. Erken dönem-
lerde bu dersin ağırlığı daha fazladır. Kuramsal ve uygulamalı 
olarak aktarılması hedeflenmiştir.

• Klinik uygulamayla ilişkili temel bilimleri bütünleştiren morfofiz-
yopatoloji dersi ile entegrasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Pato-
loji, parazitoloji, mikrobiyoloji ve fizyopatoloji hedefleri ile bir-
likte klinik, tanı ve tedavi bir arada verilmeye çalışılmıştır. Erken 
dönemlerde dersin ağırlığı azdır ve patoloji, parazitoloji, mikro-
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biyoloji ve fizyopatoloji ön plandadır. Dönemler arttıkça klinik, 
tanı ve tedavi ön plana geçecektir.

• Tanı sürecinin teknolojiye dayalı hale gelmesinin önüne geçmek 
adına anamnez ve fizik muayeneye öncelik verilmiştir.

• Tedavi kısmında şifa yaklaşımı ve bireyin sağlıkta özsavunmasını 
güçlendirme öne çıkartılmıştır. Farmakoloji yanında fizyoterapi, 
diyet, psikoterapi, danışmanlık vb. tedavinin diğer bileşenleri 
görünür kılınmıştır.

• Eğitim mekanı temelde toplum (komün) sağlık birimi olarak 
planlanmıştır. Toplum sağlıkçısı mekanın bulunduğu yerdeki ya-
şama da katılacaktır. Bazı klinik becerilerin öğrenilmesi için has-
taneler de kullanılabilecektir.

• Hizmete dayalı öğrenmede (HDÖ) hizmet üreten tüm sağlık çalı-
şanları eğitici olarak görev almıştır ve HDÖ programında önem-
li yer tutmaktadır. Haftanın beş günü sabahları kapsamaktadır. 
HDÖ ile formal ve informal hedefler belirlenmiştir. HDÖ’nün 
formal kısmında haftanın temasındaki hastalıklarla/sağlık so-
runları ile ilgili bağlantı kurulması (morfizyoloji, morfopatoloji, 
tanı-tedavi, beceri vb.) hedeflenmiştir. Aynı zamanda önlenebi-
lirlik ve nedensellik (çevresel, sosyal, kültürel, siyasal vb.) tar-
tışmalarının HDÖ sürecinde yer alması hedeflenmiştir. Bunun 
yanında klinik becerilerin kazanılması ve koruyucu hizmetlere 
de HDÖ’de yer verilmiştir. HDÖ süreci informal öğrenim açısın-
dan da ele alınmış haftanın teması dışında öğrencinin haftanın 
programında olmayan tüm öğrenme süreci ile ilgili kazanımları 
elde edilebileceği göz önünde bulundurulmuştur. Yine HDÖ’nün 
sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi ve sağlığın toplumsal-
laşması açısından da önemi göz önünde bulundurulmuştur. Bu 
açıdan eğiticilerin çok önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. HDÖ 
informal kısmının eğitimin görünmeyen yüzü olduğuna dikkat 
edilmediğinde (önlem alınmadığında) kökleşmiş birçok sağlık-
ta iktidar ilişkisinin, çarpıtılmış sağlık, etik olmayan pratiklerin, 
kötü sağlık uygulamalarının devam etmesi tehdidi taşıdığına 
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dikkat çekilmiştir. Bu nedenle toplum sağlık biriminin (sağlık ko-
münü) devrimci dönüşümleri düşünülerek her gün mekan, in-
san ilişkileri, iktidar ilişkileri vb. açısından izlenmesi ve değerlen-
dirilmesine müfredat programında yer verilmesi planlanmıştır.

• Ölçme ve değerlendirme aşamasında hoca-öğrenci ilişkisinin 
ötesinde ortak değerlendirme ve özeleştiri süreçleri önemlidir.

• Sağlık meclisleri, halk meclisleri, toplum tanıma-inceleme gezi-
leri ve alan çalışmaları önemli özgünlüklerdir. Doğrudan toplu-
mun içinde yürütülecek bu çalışmalar ile sağlıkçının toplumcu 
kimliğinin gerçekleşmesinde, iktidarcı anlayış ile tutum ve dav-
ranışlarının törpülenmesi hedeflenmiştir.

Bu özgünlüklerin mevcut sağlık eğitimi pratiklerindeki olumlu yönler-
le sentezi esas alınarak programın giriş bloku şablonu hazırlanmıştır. 
Haftalık modül programlarının bir kısmı tamamlanmıştır, diğer kısmı 
üzerine çalışmalar devam etmektedir. Modüller hazırlanırken pratiğin 
dönüştürücü doğasına alan bırakmak adına programda esnekliklere 
yer açılmaktadır.

Programın hazırlanma aşamasına yalnızca sağlıkçıların değil aynı za-
manda toplumun ve özellikle eğitim meclislerinin katkısı olmalıdır. 
Kalıplar çakan bir eğitim anlayışı yerine özgürleştirici bir pratik olarak 
eğitimin planlanması için bu şarttır. Çalışmamız bu eşgüdümün sağ-
lanması noktasında şimdilik yetersiz kalmıştır. Bununla beraber yuka-
rıda bahsedilen sağlık bilgisinin morfofizyoloji ve morfofizyopatoloji 
şeklinde entegrasyonu ciddi bir literatür hakimiyetini gerektirmekte-
dir. Belli modül başlıklarında bu sebeple entegrasyon konusunda ek-
siklikler yaşanabilmektedir.

Çalışmamız, uzun soluklu bir sürecin ilk adımı olarak düşünülebilir. 
Defalarca değişikliğe uğrayacak, belki de silinip baştan yapılacaktır. 
Yaptığımız, başlama cüretini göstermek ve devrimci eyleyişin dönüş-
türücülüğünün işlemesine yol açmaktan ibarettir. Bilimi teknokrasinin 
egemenliğinden çıkarıp toplumsallaştırmak nihai hedefimizdir.
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KADIN SAĞLIK HAREKETİ TARTIŞMALARI

Ata Soyer Sağlık Ve Politika Okulu içinde başlangıcından itibaren yer 
alan kadınlar olarak, sağlık bilgisinin üretimi, mevcut sağlık politika-
ları ve sağlık hizmet sunumunda, genel olarak toplum üzerinde özel 
olarak ta kadın bedeni ve emeği üzerinde tıp eliyle kurulan tahakküm 
ilişkilerinin eril karakterini açığa çıkarmayı hedefleyen tartışmalar yü-
rüttük. Okulun “çarpıtılmış sağlık” biçiminde kavramsallaştırdığı kapi-
talist modernist tıp eleştirisinde özellikle de iktidar çözümlemelerinde 
kadınların katkıları belirleyici olmuştur. Mevcut olanın eleştirisi yanın-
da diğer bir hedef ise inşa perspektifi ile yürütülen alternatif önerile-
rini cinsiyete dayalı tahakküm ilişkilerinden özgürleştirecek bir forma 
kavuşturmaktı. Belirlenen hedeflerin ‘Kadın Sağlık Hareketini” yaşama 
geçirmeye dönük çalışmalarla mümkün olacağı benimsendi.

Tartışmalarımızı yürütürken esas aldığımız temel eksen, ekoloji ve 
kadın özgürlüğüne dayalı demokratik toplum paradigmasıdır. Bunun-
la birlikte jineoloji tartışmaları ve feminist hareketin teorik ve pratik 
birikimden aldığımız güç ve cesaretle sağlık alanında karşımıza çıkan 
ve bilimsel nesnellik iddiası arkasına gizlenmiş erkek egemen iktidar 
yapılarını deşifre etmeye çalıştık.

Kadının toplumsal alandan dışlanması ile sağlıktan dışlanması arasın-
daki paralelliğin açığa çıkarılması, nerede ve nasıl kaybettiğimizi araş-
tırmayı gerekli kılıyordu. Bu anlayışla tarihsel akış içinde kadın şifacı-
ların izini sürdük. Yaşanan dönüşümü anlamaya dönük yürüttüğümüz 
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tartışmalarda, toplumsal özgürlük felsefesinin, tarihi yalnızca egemen 
tarih yazımı üzerinden okumanın hakikati açığa çıkarmak yerine gizle-
yeceğine dair yaptığı belirlemeden hareketle, bu alanda öne çıkan ve 
ulaşabildiğimiz feminist yazarların kitaplarından yararlandık. Bu çer-
çevede ortak okumalarımızda özellikle Kadın Şifacılar ( J. Achterberg), 
Caliban ve Cadı (S.Federici) ve Ataerki ve Birikim (M.Mies) kitapları 
öne çıkar. Tüm bu okumalar ve yürütülen tartışmalar sonucunda gör-
dük ki;

Kadın eksenli gelişen ilk toplumsallaşmadan ( doğal toplum) kopuşla 
başlayan, bugünkü kapitalist modernist toplum formuna dek uzanan 
tarihsel akışın bir gelişmişlik örneği olarak sunulması erkek egemen 
zihniyetin yargısıdır ve hakikati gizlemesidir. Ancak kadın perspektifin-
den bakıldığında, bu yargı tersine döner; çünkü erkek hâkimiyetinde 
oluşan, değer yargıları ve özel mülkiyet eksenli büyüyen ve şekille-
nen modern toplum; kadının statüsünü alaşağı etmiş, özgürlüğünü ve 
üretkenliğini kısıtlamış ve elinden almıştır. Kadın etrafında şekillenen 
sömürü düzeniyle birlikte toplumları kendi özünden koparmayı hedef-
lemiştir. Tıp özelinde bakıldığında da bu yargıya uyumlu bir değişimin 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Ana kadın dönemde, toplumu yönlendi-
ren, eşitlikçi bir anlayış ile paylaşımı organize eden ve birlikte yaşamın 
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devamını sağlayan kadın iken, erkeğin özel mülkiyet ve iktidarı ile bir-
likte toplumun niteliği değişmiştir. İnsanların yönetilmesi ve yönlen-
dirilmesi gereken bir gurup olarak algılanması, aynı zamanda onları 
yaşama dair yeteneklerinden etmiş, yaşamak için bağımlı kılmıştır.

Erkek egemen tahakküm ve sömürü düzeni ilk kırılmadan, sınıflı uy-
garlığın son aşaması olan kapitalist moderniteye kadar, birbirinin 
üstüne yığılan bir süreç olarak kurumlaşmasını güçlendirmiştir. Her 
toplumsal sistem bir öncekinin yarattığı sorunlara çözüm üretme id-
diasıyla ve diğerinin reddi üzerine gelişirken, kadın üzerinde gelişen 
erkek egemen denetim politikaları bir toplumsal sistemden diğerine 
devredilmiş ve üzerine eklenerek günümüzde çok katmerli bir yapıya 
dönüşmüştür.(1)

Bahsedilen egemen tarih sistematik şiddeti temel yöntem olarak kul-
lanan büyük bir gasp etme tarihidir. Devletli toplumun ortaya çıktığı 
andan itibaren ataerkinin güçlenmesine paralel olarak artan şiddet, 
tüm devletli toplum formlarının işlevsel bir denetim aracı olarak kul-
lanılmıştır. Federici’nin ifadesiyle orta çağın karanlığında değil kapita-
lizmin şafağında ortaya çıkan ve yaklaşık üç yüzyıl süren cadı avları şid-
detin kadın kırımına ulaşan vahşet boyutunu ortaya koyar. “Cadı avı, 
kadınlara karşı açılmış bir savaştı; bu onları alçaltmayı, şeytanlaştırma-
yı ve toplumsal güçlerini ellerinden almayı amaçlayan planlı bir giri-
şimdi. Kadınlar işkencelerden geçip kazıklara oturtulurken bir taraftan 
da, burjuva kadınlık ve eve bağlılık idealleri şekilleniyor, kapitalist cin-
sellik disiplini oluşuyordu”(2) Yine birçok kaynakta ifade edilen ortak 
nokta bu kadınların kadın şifa geleneğinin temsilcileri olduklarıdır.

Cadı avları kadınların sağlık alanında aldığı en büyük darbeyi ifade 
eder. Bu süreçle birlikte sağlık bilgi birikimleri işkence ile ellerinden 
alınan kadınlar, sınırlı düzeyde de olsa hala sahip oldukları hizmet su-
numundaki otonomilerini kaybeder. Erkek hekim merkezli ortaya çı-
kan modern tıp bu birikim üzerinden yükselir ancak, kadınlar cadı, bü-
yücü, ihtiyar acuzeler olarak aşağılanıp yarattıkları birikim yok sayılır.
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Kadın şifacıların bu biçimde sağlıktan dışlanması ve modern tıbbın 
erkek hekim merkezli kurumlaşması cinsiyet hiyerarşilerine dayalı ta-
hakküm ilişkilerinin sağlık alanında da yaratılması sonucunu ile sınırlı 
kalmaz, sağlıkta nitel bir dönüşüm de yaşanır. Sağlık temel bir kadın 
etkinliği olarak yürütülürken doğa ile uyumlu, cinsiyetçi olmayan, 
bütüncül, anti hiyerarşik özellikleriyle öne çıkarken kapitalist moder-
nitede tıp algı ve hizmetler düzeyinde bağımlı kılan, ayrımcı, tek tip, 
toplumdan soyutlanmış, metalaşmış ve toplumdan çok hegemonun 
varlığını ve iktidarını sürdürmesine hizmet eden bir niteliğe bürünür.
(3)

Tarihe ilişkin yaptığımız kazı çalışmalarında cesaretimizi artıran ve bize 
güç veren en önemli sonuçlardan biri ise erkek egemen tarih anla-
tısının yok sayma çabasına rağmen, kadın sağlık hareketi birikimi ve 
deneyimlerinden oluşan köklü bir mirasın, tarihin ikili akışı içinde var-
lığını sürdürdüğünü görmek oldu.

Toplumsal alanda kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yüksel-
diği her dönemde sağlık alanından da gerek sağlık hizmetini sunan 
gerekse sağlık hizmeti alan kadınlar boyutuyla kadın emeği ve bedeni-
nin sömürüsüne dayalı hâkim anlayışla mücadelenin de yükseltildiğini 
gördük.

19 yüzyıl Amerika’sında karşımıza çıkan Lavinia Dock ve “Yerleşke Ha-
reketi” örnek aldığımız önemli deneyimlerden biridir. Bu dönemde 
sanayi devriminin işçi kitleler üzerinde yarattığı sağlıksızlıkla müca-
dele eden bir anlayış gelişti. Kadın ve sınıf hareketinin beslediği ve 
beslendiği “Yerleşke Hareketi”, toplumun, kendisinin sağlıklı olmak ve 
kalmak için çok şey yapabileceğinin bir kanıtıdır. Lavinia Llyon Dock, 
böyle bir hareketin içinden çıktı. Dock ve içinde bulunduğu, aktivist 
olarak rol aldığı tüm toplumsal hareketlerde, sağlıklı toplum hedef-
lenmiş, kolektif bilinç geliştirilmiş, kadına farkındalık kazandırılmış ve 
sağlık ile özgürlük ayrı iki değer olarak değil; iç içe geçmiş bir bütün 
olarak ele alınmış ve yorumlanmıştır. Kadın duyarlılığı, özgür toplum 
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ve sağlık anlayışları ile sistemin ve iktidarın dışında hareket alanları 
yaratarak, toplumun sağlığına kavuşması için mücadele ettiler(4)

Yine aynı coğrafyada ve aynı dönemlerde yükselişte olan bir başka 
mücadele ise kadın sağlık hareketi mücadelesidir. Kendileri de kadın 
sağlık mücadelesi aktivisti olan B. Seaman ve L. Eldridge tarafından 
derlenen “Kadın Sağlık Hareketinden Sesler” kitabı bu mücadeleyi gü-
nümüze aktaran önemli bir kaynaktır. Kadın Sağlık Hareketinden Ses-
ler, kadınların bedenlerini özgürleştirme mücadelelelerinden örnek-
leri içerirken, aynı zamanda, tıbbın cinsiyetçi yapısını, sistemin kadın 
bedenini nesneleştirme politikalarını tartışır ve mücadele sonucunda 
açığa çıkan kazanımları ortaya koyar.(5)

1960 larda kadınlar bir yandan kürtajın yasalaşması mücadelesi yürü-
türken diğer yandan da kadınların güvenli ve insani koşullarda kürtaj 
olma imkânı sağlayan Chicago’daki Jane Kollektifi gibi yapılar kurdular. 
İşleyiş biçimi tarzı ve yöntemi ile sağlık hizmetinin başka türlü verile-
bileceğine de bir örnek oluşturan Jane kollektifi çalışanları arasında, 
herkes her işi yapar ve eşit ücret alır, hatta birçok iş dayanışma ile 
gerçekleşirdi. Karar alma mekanizmaları eşitlemeye dönük, hiyerarşi 
yoktu. Bir çeşit, tıp teknolojisi kullanılarak, hiyerarşi ve yetkilendirme 
olmadan iş yapma pratiğiydi. İki taraflı da yabancılaşma en aza indi-
rilmişti.(6)

Başta kadınlar olmak üzere Ata Soyer Sağlık Ve Politika Okulu olarak 
bu mirastan besleniyor ve kendimizi bugün dünyanın birçok noktasın-
da aynı hatta yürüyen mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz.

Kadınların öncülüğünde süreç içinde yürütülen tüm bu tartışmalar , 
“Çarpıtılmış sağlık” başlığı altında topladığımız kapitalist modernist 
tıp eleştirimizin şekillenmesinde etkili oldu. Başından beri yapılan “ik-
tidar” eleştirisinin eril karakteri bu tartışmalar yoluyla belirginleşti. 
Okul, sağlığın algı ve hizmetler düzleminde hâkim kılınan çarpıtmadan 
arındırılması ve yeniden toplumsal niteliğine kavuşmasına dair temel 
önerilerini ve mücadele hattını “Doğal sağlık” kavramsallaşması altın-
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da ifade etti. Eş zamanlı yürüyen tartışmalar sonucunda doğal sağlığın 
inşasında ana eksen ekoloji ve kadın özgürlüğüne dayalı toplumsal 
paradigma, öncüsü ise kadın olarak belirlendi. Sağlıkta eril iktidar me-
kanizmalarının kırılması, sağlığın toplumsallaşması ve sağlık hizmetle-
rinin demokratikleşmesi mücadelesinin ancak “Kadın Sağlık Hareketi” 
ile mümkün olacağı ifade edildi. (7)Kadın sağlık hareketinin temel il-
keleri; Cinsiyetçilikten, sömürüden, iktidardan/devletten, endüstriyel 
hegemonyadan arındırılmış; geleneksel birikimi de kapsayan, anti hi-
yerarşik, doğayla uyumlu, toplumsallığı esas alan bir harekettir biçi-
minde belirlendi.

Tartışmalarda gelinen bu aşamada “neden kadın sağlık hareketi?” so-
rusunun cevabı büyük oranda belirginleşmişti ancak, “nasıl” olacağına 
dair tartışmalar yürütülmeye devam etti. Bu aşamada daha çok sağlı-
ğın toplumsallaşması, sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi başlığı 
altında yürütülen tartışmalar, kadın sağlık hareketinin nasıl yürüyece-
ğine dair bakış açısını da olgunlaştırdı.

Özünde “sağlıkta bağımlılık tüm bağımlılıkların göstergesidir” belir-
lemesinden hareketle yola çıkan Ata Soyer Sağlık Ve Politika Okulu, 
zaman içinde bağımlılık ilişkilerinin bilgiye bağımlılık, bedenin bağım-
lılığı ve hizmete bağımlılık biçiminde kurulduğu tespitini yaptı. 2016 
yılında Urfa da yapılan amatör sağlık çalıştayında amatörlük ve oto-
nominin bağımlılıklardan özgürleşmeyi ifade ettiği ve doğal sağlığın öz 
yönetim esasıyla inşasının ancak, sağlık bilgisinin toplumsallaşması, 
sağlık hizmet üretimine toplum katılımı, sağlık hizmetlerinin demok-
ratikleşmesi ile mümkün olacağı sonucuna ulaşıldı.(8).

Tüm bağımlılık ilişkilerinin kökeninde karşımıza çıkan eril iktidar meka-
nizmalarını dağıtmayı ve kadın özgürleşmesini esas almayan bir inşa 
perspektifinin ne toplumsallaşma ne de demokratikleşme hedefine 
ulaşmasının mümkün olmadığı fikri ise okulda artık yerleşmişti.

Bu çalıştay ile büyük oranda şekilleninceye dek okul, amatörlük ve 
otonomi kavramları üzerine uzun süre tartışmalar yürüttü. Kavram-
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ların olgunlaşmasında okulun dönüm noktalarından biri olan Suruç 
çadır kaplarında yürütülen çalışmalar ve elde edilen deneyim belir-
leyici oldu. Kamplarda karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde, 
alışılageldiği üzere yürütülen olağandışı durumlarda sağlık hizmeti 
yürütmeye dair birikim yeterli gelmedi. Ana gövdesini kamplarda ku-
rulan poliklinik hizmetlerinin oluşturduğu bu yaklaşım ancak geçici çö-
zümlere ulaşılırken, eleştirdiğimiz bağımlılık ilişkilerininse yeniden ku-
rulmasına neden oluyordu. Hemen ülkenin her tarafından gelen Ses 
çatısı altında örgütlü sağlık emekçilerinin özveriyle yürüttükleri çalış-
malara rağmen belli başlı sağlık problemleri devam ediyordu. Sorun-
lara müdahale etmek için farklı bir yöntem oluşturmanın zorunluluk 
haline gelmesi ve o güne kadar yürüttüğümüz tartışmalarda oluştur-
duğumuz birikimle Çadır kampta kalanların büyük kısmını oluşturan 
kadınlarla bir araya gelerek sorunların tespitine-çözümüne dair ortak 
tartışmalar ve pratik çalışmalar yürütüldü. Sağlıkta amatörleşme ola-
rak ifade ettiğimiz kavramın biçimlenmesi büyük oranda bu deneyim 
üzerinden biriktirdiklerimiz ve yaptığımız özeleştirilerle şekillendi.

Amatörlük ve otonomi tartışmaları kadar kadın sağlık hareketinin yol 
yürüyüşüne etkisi olan bir başka tartışma ise gelenek tartışması oldu. 
Okul olarak gelenek kavramını toplumun sağlık birikimi olarak ele al-
dık. Sağlıkta bağımlılık ilişkilerinin kurulmasında modern tıbbın top-
lumun sağlık birikimini yok sayan tutumunun eril iktidar ilişkileri ile 
bağını kurduk.

Sağlık, tarih boyunca toplumların varlığını sürdürmek için daima üret-
tiği alanlardan biridir. İnsanın ilk ortaya çıkışından bu güne biriktir-
diklerinin başında yer alır. İlkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara 
kadar her toplumda yeri vardır, her bireyi ilgilendirir, herkesin ihtiya-
cı ve katkısı vardır. Ancak çarpıtılmış sağlık anlayışı toplumun sağlı-
ğa dair tüm birikimini yok sayar. Kapitalist modenrnite, aslında her 
alanda toplumsal birikimi dışlar. İktidarın bir alandaki bütün bilgiye 
sahip olması, toplumu bu alanda yönlendirmesini kolaylaştırır, toplum 
iktidara bağımlı kılar ve verili süreç yeniden ve yeniden kendini örer. 
Toplumsal birikimin dışlanması sadece sağlık alanına has bir yaklaşım 
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olmamakla birlikte; sağlık konusunda toplumun kendi kendine yetme-
sini engeller. Gelenek tartışmaları kadınlar açısından özgün bir anlam 
da taşır. Çünkü bahsi geçen toplumsal sağlık birikimi daha çok kadın-
ların taşıdığı ve kadından kadına aktarılan bir birikimdir de aynı za-
manda. Bu biçimiyle aslında yok sayılan yine kadın olmaktadır. Kadın 
sağlık hareketinin geleneksel birikimi kapsamayı esas alma ilkesinin 
gerisinde bu belirleme yer alır. Burada kurulan iktidar ve bağımlılık 
ilişkilerine daha yakından baktığımızda, karşımıza çıkan modern bi-
lim/bilimsel düşünce ya da pozitivizm eleştirişleri için yaptığımız ortak 
okumalarda Jineoloji tartışmaları, Bilim ve Toplumsal Cinsiyet (E. Fox 
Keler), İnadına Canlı(V. Shiva) ve Feminizm Ve Doğaya Hükmetmek(v. 
Plunwood) kitapları yararlandığımız başlıca kaynaklar oldu.

Bu tartışmalar sonunda Bilimsel alana ilişkin kadınların yaptığı eleş-
tirilerden de gördük ki pozitivizmin nesnellik iddiasının uzağında iki-
likler yaratarak cinsiyete dayalı tahakküm ilişkilerinin kurulmasına ve 
yeniden üretimine hizmet etmektedir. Dualite, iktidarın kimliğini oluş-
turduğu süreçtir. İkiye böler ve iki tarafı da çarpıtır. Modern bilimin 
bir başka özelliği ise kendinden başka bilme biçimlerini dışlaması, yok 
sayması ve uzman olmayanların bilgiye erişimini ve katkıda bulunma-
sını engellemesidir. Bilgi üzerinde kurulan tekel, toplumu iktidara ba-
ğımlı kılar.

Hassasiyetle üzerinde durulan bir başka nokta ise, gelenek olarak ifa-
de ettiğimiz toplumsal birikimin de iktidar müdahalesiyle, özellikle 
80’li yıllardan itibaren kapitalizmin neoliberal politikalar yoluyla hızla 
metalaştırdığı bir alan olarak görülmesi gerektiğiydi. Bu noktada dik-
katimizi toplarken, toplumsal birikime en doğru şekilde nasıl ulaşaca-
ğımız tartışıldı ve filtreler olarak tanımladığımız bir dizi esas belirlendi.
(9)

Tüm eleştirel analizlerin, uzun süren tartışmaların sonunda varılan so-
nuç, yeni bir ikiliğe düşme tehlikesine karşı bilim-gelenek tartışması-
nı karşıtlık içinde ele almamak oldu. Yapılan tüm eleştirilerle beraber 
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bilgiye ulaşmanın farklı yolları olduğunun altının çizilmesi ile birlikte 
geleneğin de bilimsel kadar değerli olduğu yaklaşımı benimsendi.

Bir süredir yürüttüğümüz yöntem tartışmalarında ne yapacağız? Nasıl 
yapacağız? Sorularına bugün için verdiğimiz cevapları, teorik düzey-
de yürüttüğümüz tartışmalar kadar, alanda yürüttüğümüz pratik ça-
lışmalardan çıkardığımız sonuçlar üzerine oluşturduk. Toplumla sağ-
lık buluşmaları yaparken karşılıklı olarak bilginin paylaşımında, çokça 
eleştirdiğimiz iktidar ilişkilerini yeniden üretmeye yol açmayacak bir 
öğrenme biçimini nasıl olması gerektiğine dair arayışımız, pratik alan 
çalışmalarından doğan ihtiyacımız nedeniyle açığa çıktı. Sağlıkta top-
lumsallaşma ihtiyacının sağlık profesyonelleri açısından zorlayıcı yan-
ları ve değişimi kendimizden başlatmak durumunda olduğumuzu da 
yine pratik çalışmaları yoluyla gördük. Eleştirel pedagoji okumalarımız 
bu ihtiyacı karşılamak için yapıldı. Ezilenlerin Pedagojisi (P. Freire) ve 
Cahil Hoca (J. Ranciere) bu anlamda yararlandığımız temel kaynaklar 
oldu.

Sonuç itibariyle;

Sağlık Politika Okulunda geçtiğimiz 10 yıl içinde, kadınların öncülü-
ğünde yürüyen ve Kadın Sağlık Hareketi biçiminde tanımladığımız tar-
tışmaların ana seyrini böyle ifade edebiliriz.

Geldiğimiz noktada tartışmışlarımızın temel gündemi, kadınlarla 
sağlık üzerinden yapacağımız buluşmalar yoluyla, hem sağlık alanın-
da hem de toplumsal alanın bütününde karşımıza çıkan eril iktidara 
yapılarını dağıtmak, sağlığın toplumsallaşması, sağlık hizmetlerinin 
demokratikleşmesi için mücadeleyi yükseltmek, başka değişle kadın 
sağlık hareketinin eylem hattını güçlendirmektir. Sağlık alanında yü-
rüttüğümüz bu mücadele yoluyla bedenimiz ve emeğimiz üzerindeki 
ataerkil kapitalist sömürü ilişkilerinden özgürleşmeyi hedefliyoruz. Bu 
konuda yönteme dair tartışmalara ve biriktirmelere devam ediyoruz.

http://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/
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SPO ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇALIŞMA 
YÖNTEMİ VE MÜFREDAT

SPO bugüne kadar akademi formunda çalışmış olsa da halen bu formu 
yeterince oluşturmuş değildir. Dördüncü dönem olarak önüne akade-
mi formunu içerik ve biçim olarak oluşturmak için yoğun bir çalışma 
programı ile hareket etmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda SPO müfre-
datının netleştirilmesi ile başlayan süreç aynı zamanda akademi zihin-
sel sürecinin de her an ve her yerde örülmesini gerektirmektedir.

Toplumsal yeniden inşanın temel üç formu olan komün-meclis-akade-
mi için ahlaki-politik-entelektüel görevleri bütünlüğü içinde entelek-
tüel görev ve sorumlulukla yaklaşılması önemlidir. Bu anlamda bu sü-
recin bir hakikat arayışı olarak ele alınması gerekir. Hakikat toplumsal 
olduğu için toplumsal mücadelenin içinde olarak ve toplumsallaşarak 
bu görev gerçekleştirilebilir. Bilindiği üzere devletli uygarlık süreci ah-
laki ve politik toplumu aşındırıp sömürü ve iktidar tekeline kapattıkça, 
toplumsal hakikat yitirilmiş demektir. Yitirilmiş bu toplumsallığı ara-
mak hakikat arayışçılığıdır. Sağlıkta bu arayışın kadın sağlık hareketi 
olarak tanımlanması toplumun sağlık birikiminin kadın şahsında gasp 
edilmiş ve yitime uğratılmış olmasındandır. Yürüteceğimiz tüm ente-
lektüel çabalar ahlaki ve politik toplum temelli olmak zorundadır. Bu 
yaklaşımı yitirdiğimiz anda kapitalizmin dayattığı toplum gerçekliğini 
yok sayan iktidarı yeniden üreten bir alana dönüşür.
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Bu anlamda bu entelektüel çabanın temel ilkeleri bize yol gösterici 
olacaktır:

• Öncelikle kapitalist modernitenin bu toplumsal hakikati yok 
etme sürecini durdurma özsavunma temelinde olmalıdır.

• Entelektüel sermaye ve hamallık olarak değil, hem entelektüelin 
tüm çabalarında direnişçi olması hem de araştırma unsurlarının 
direniş boyutlu olması kaçınılmazdır. Hem entelektüel hem de 
bilimi bu anlamda direnişçidir.

• Kapitalizmin üniversite sistemine ve onun ürettiği bilgiye yöne-
lik eleştiri sürekli kılınmalıdır. Aynı zamanda yeniyi sürekli ürete-
rek toplumsallaştırılmalıdır.

• Demokratik modernite hem uygarlık dönemi entelektüel pırıltı 
ve devrimlerini, hem de modernite karşıtı entelektüel çıkışları-
nın olumlu özelliklerini özümseme temelinde kendi entelektüel 
ve bilim devrimini yapmak durumundadır.

• Sosyal bilim temelli geliştirilecek bu çalışmalar kurumsallaşma-
lıdır. Yeni bir kurumsallaşma anlayışı ile yürümelidir. Yerel ku-
rumlar oluşturulmalı (yerel SPO) ve aynı zamanda uluslararası 
benzer çabalarla ortaklaşmalıdır.

• Bugün bir kriz yaşayan kapitalist modernite üniversiteleri taklit 
edilmemelidir. Bu anlayış ile sürekli bir mücadele içinde olun-
malıdır.

• İnşa edilecek kurumların (SPO ya da sağlık akademisi) özerk 
ve demokratik olmaları, kendi program ve kadrolarını kendileri 
oluşturmaları, gönüllü öğrenciliği ve öğretmenliği esas almala-
rı, öğrencinin öğretmen, öğretmenin öğrenci pozisyonuna sık 
sık geçebilmesi gerekliyken, ideası ve amacı olan herkesin ka-
tılım gösterebilmesi de önemlidir. Sadece sağlıkçılar ile kendini 
sınırlamamalı ve çok geniş bir katılım ile zenginleşmelidir.
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• Bu çalışmalarda mekân takıntısı aşılmalıdır. “Her yer akademi” 
şiarı ile hareket edilmelidir.

• Katı kurallara hapsolunmamalıdır. Tümüyle şekil ve kuraldan 
yoksun olmaları da düşünülemez. Etik ve estetik kuralları mut-
laka olmalıdır.

Toplumsal yeniden inşa için entelektüel görevlerin de önemli olduğu 
aşikardır. Bin yıllardır sermaye birikimi ve iktidar tekellerince kaybetti-
rileni yeniden kazanmak için devrimsel nitelikte entelektüel birikime 
ve bilime ihtiyaç vardır. Devrimsel perspektife uygun entelektüel ça-
balar ancak yeni inşanın sağlayıcısı olabilir. Sağlık çalışmalarında bir 
taraftan devrimci tıbbın toplumsal geleneğine sahip çıkmak bunun 
ayak izlerini sürmek, bir yandan da toplumsal sağlık bilgisini devrim-
sel perspektifte üretmek gerekir. Bu anlayış dışındaki her çalışma tüm 
“iyi” niyetli çabalara rağmen kapitalizmi ve onun iktidarlaşan moder-
nist tıp anlayışına hizmet dışında bir çaba olmayacaktır.

Bu doğrultuda Sağlık ve Politika Grubundan okula, okuldan akade-
miye dönüş on yıllık bir süreç içerisinde birkaç kez masaya yatırıldı. 
Entelektüel faaliyetlerde, toplumcu ve özgürleştirici eğitim ve eğitim 
alanının literatür bilgilerinden yararlanıldı. Güncel yürütülen çalışma-
ların alanda sınanması ve buradan elde edilen deneyimler de bizlere 
çok önemli katkılar sağladı. Okul çalışmalarının kurumsallaşması için 
bir müfredat sistematiğinin oluşturulmasının bizleri rahatlatacağı tar-
tışıldı ve müfredat çalışmasına karar verildi.

Müfredatın şekillenmesinde 2018 yılı yaz kampı çalışmasında ger-
çekleşen “Neden SPO ve Nasıl Bir Müfredat” tartışması etkili oldu. 
“Neden SPO” tartışması için gruplar oluşturuldu. Grup çalışması beş 
başlıkta yürütüldü: Gereksinim, sendika-meslek örgütleri ile ilişkisi ve 
farkı, sağlık meclisleri ile ilişkisi, yerel ve genel SPO ilişkisi, bileşenle-
ri-aktivistleri ve katılımcıları. Grup sunumlarının ardından büyük grup 
çalışması ile SPO yeniden anlamlandırıldı. 
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Neden SPO İçerik

Gereksinim

1.Özgürlük felsefesinin toplumsallığı
2.Genel bir farkındalık
3.Genel sağlık muhalefeti içinde var olmanın perspektifini kurma
4.Siyasal dışı düzlemlerde var olmak ve siyasalın toplumsallaştırılması

Sendika-meslek 
örgütleri ile ilişkisi 
(farkı)

1.Anti hiyerarşik olması
2.Yerel özerklik önemlidir
3.Özneler farklıdır
4.Homojendir. Ancak genel çerçeve ile ortaklaştığı oranda sosyalistlere açıktır

Sağlık meclisleri ile 
ilişkisi

1.Hiyerarşik bir ilişki kurulamaz
2.Meclislere düşünsel pratik katkı sunar
3.Kurucusu olur, yer alır, geliştirir
4.Gündemlerin oluşmasını sağlar
5.Fikri takibe katkı sunar
6.Meclisin gündemine katkı sunar

Yerel SPO-Ata Soyer 
SPO ilişkisi

1.Ortak gündemler oluşturulmalıdır
2.Yerelin özel gündemleri olmalıdır. Bu gündemler paylaşılmalıdır
3.Bilgi eşitliğinin sağlanması için çalışmalar ve tartışmalar raporlaştırılıp paylaşılmalıdır.
4.Ata Soyer SPO ihtiyaç duyan yerellere katkı sunmalıdır
5.Yeni yerel SPO’ların örgütlenmesi sağlanmalıdır

Bileşenleri-
aktivistleri-
katılımcıları

1.Tartışmalar düzeyinde herkese açık olmalıdır. Farklı kesimlerle buluşulmalıdır
2.Entelektüel görevler çerçevesinde ele alındığında, kendini salt SPO ile sınırlandırmak daral-
maya neden olmaktadır
3.Zeminin farkında olunarak HDK bileşeni her bireye açıktı.
4.İddia sahibi olunmalıdır. Dar anlamda katılımla sınırlandırmaz, kendini katarak gelişime katkı sunar
5.Genel programa, SPO programına ve kendine özgün programa sahip olur
6.Sağlık dışı bileşenlere açıktır

2018 yılı yaz kampı sonrası yapılan toplantılarda müfredat tartışması 
sistematiği oluşturuldu. Müfredatın temel bileşenleri beş başlıkta de-
ğerlendirildi: Tutum (Değerler, Etik), Bilişsel (Kuramsal), Praksis, Bece-
ri-Uygulama ve Yöntem. Süreç içinde müfredat sistematiği olgunlaştı-
rılarak yaz kampında yeniden değerlendirildi ve öneriler alındı. 

1.Tutum (Değerler, Etik)

a) Ahlaki Politik Toplum
b) Gelenekler ve Kökler
c) Kadın Sağlık Birikimi
d) Sağlıkta Mücadele Geleneği

2. Bilişsel (Kuramsal)

a) Kuramlar
b) Kavramlar
c) Siyasal Sağlık
d) Ekolojik Sağlık
e) Sağlık Hizmetleri
f) Sağlık Muhalefeti
g) Sağlık Politikaları
h) Tematik Konular (Kadın Emeği, İşçi, Çocuk, Yaşlı, Mekan vs.)

3. Praksis

a) Kadın Sağlık Hareketi
b) Sağlığın Toplumsallaşması
c) Sağlık Hizmetlerinin Demokratikleşmesi
d) Sağlıkta Özsavunma
e) Sağlıkta Amatörleşme
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4. Beceri ve Uygulama

a) Bilgi Paylaşımı
b) Saha Çalışmaları
c) Literatür Tarama
d) Araştırma
e) Anket
f) Raporlama
g) Görsel Materyal Hazırlama
h) İletişim
i) Etkin Sunum Hazırlama

5. Yöntem

a) Marksist Yöntem
b) Feminist Yöntem
c) Özgürlükçü Akım ve Hareketler (Otonomcular, Anarşistler, Ekolojistler, Kültürel Hare-
ketler, Liberterler, LGBTİ)
d) Toplumsal Özgürlük Felsefesi

Müfredatın ana iskeletinin şekillenmesi ile birlikte sağlıkta bilgi pay-
laşımı ile ilgili hazırlanacak eğitim etkinliklerinin sistematiği için önce-
likli olarak Kadın Sağlık Hareketinde hazırlık yapıldı. Bu çalışma modül 
sistematiği olarak adlandırıldı. Yaz kampında hazırlanan modül siste-
matiği Kadın Sağlık Hareketi oturumunda yapılan grup çalışması ile 
gözden geçirildi. Gruplardan, seçilen bir konuda modül sistematiği ile 
bir çalışma hazırlanmaları istendi, modül bileşenlerinin işlemeyen ya 
da yetersiz kaldığı durumlar saptandı ve yeni önerilen bileşen ile mo-
dül sistematiği netleştirildi.

Modül Sistematiği

Konusu ne olursa olsun her modülün olmazsa olmaz hedefleri şu şe-
kilde belirlendi:

1. Bireyin ve toplumun sağlıkta özsavunmasını güçlendirmeli, bi-
rey ve toplum sağlıkta kendi kendine yetebilmeli.

2. Kendi beden bilgisine sahip olmayı güçlendirebilmeli.
3. Hangi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kavrayabilmesine kat-

kı sağlayabilmeli.
4. Kendi bedeni hakkında karar sahibi olmasına katkı sağlayabil-

meli.
5. Konuyu tıbbileştirmeden siyasal-kültürel-sosyal bütünlüğünde 

ele alabilmeli.
6. Özgürleştirici ve toplumsallaştırıcı bir güç olarak sağlık çalışması 

yürütülebilmeli.
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Modül sistematiği üç temel bileşenden oluşturuldu: Modül hedefleri, 
yöntem ve araç -gereç (malzemeler)

Modül hedefleri alt bileşenleri yedi başlıkta tanımlandı: Beden bilgi-
si, sağlık sorunları, risk faktörleri, siyasal-sosyal-kültürel sağlık, sağlık 
hizmetleri, sağlıkta özsavunma-kendi kendine yetebilme becerileri ve 
sağlık birikimi-belleği (geleneği)

Yöntem ise dört alt başlıkta gruplandırıldı: Beceri, uygulama, bilgi 
paylaşımı ve Eğitim teknikleri

Araç-gereç (Malzemeler): Basılı, görsel- işitsel, maket ve sunum ma-
teryalleri

• Basılı: Broşür, afiş, kitapçık, not, rapor, çıkartma vb.

• Görsel-işitsel: film, belgesel, tiyatro, skeç, ses kaydı, fotoğraf, re-
sim, heykel vb.

• Sunum materyali
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Modül hedefleri İçerik
Beden bilgisi
Sağlık sorunları
Risk faktörleri
Siyasal-sosyal-kültürel sağlık
Sağlık hizmetleri
• Sağlığı geliştirici, koruyucu ve önleyici hiz-

metler
• Tedavi edici hizmetler
• Bakım hizmetleri
• Esenlendirme hizmetleri
Sağlıkta özsavunma-kendi kendine yetebilme 
becerileri
Sağlık birikimi-belleği (geleneği)
Yöntem:
• Beceri
• Uygulama
• Bilgi paylaşımı
• Eğitim teknikleri
• Grup çalışması
• Söyleşi-sohbet (bireysel-grup)
• Münazara
• Beyin fırtınası
• Sunum
• Saha gezisi
• Gözlem
• Rol playing (canlandırma)
• ...
Araç-gereç (Malzemeler):
Görsel-işitsel
Basılı
Maket
Sunum materyalleri

Ata Soyer Sağlık ve Yerel Sağlık ve Politika Okulları Programı

Ata Soyer ve yerel sağlık ve politika okulları HDK ve DTK Sağlık mec-
lislerini motive etme amaçlı önüne işler koymalıdır. SPO’lar aynı za-
manda doğrudan bu meclislerin kararları doğrultusunda çalışmaları 
yoğunlaştırılmalıdır. Meclislerin aktive edilmesi öncelikli bir sorun ola-
rak önümüzde durmaktadır.

SPO sağlıkta zihniyet dönüşümünü öncelikli olarak görmektedir. Bu-
nunla birlikte zihniyet dönüşümünün sadece bilgi üretme ile sağla-
namadığının da farkındadır. Praksisin, dönüştürücü eylem, etkinlik ve 
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uygulamaların zihniyet dönüşümünde rolü belirleyicidir. SPO ve mec-
lisler ‘zihniyet dönüşümü eyleyiş ile mümkündür’ perspektifi ile önü-
müzdeki döneme hazırlanmalıdır.

Son bir yıl içinde yapılanları bir biriktirme süreci olarak ele aldığımızda 
heybemizde birikenler şu şekilde özetlenebilir:

• Hazırlıklar, SPO’nun kendini gözden geçirmesi, SPO-meclis yapı 
ve işlevlerini netleştirmesi, SPO’nun bir yıllık programının hazır-
lanması

• SPO müfredatının hazırlanması
• Kentlerin sağlık haritasının hazırlanmasına yönelik bir çalışma-

nın alt yapısının-kılavuzunun çıkartılması
• Kent eleştirilerinin netleştirilmesi ve bizim kentlerimiz ile ilgili 

perspektifimizin şekillendirilmesi (HDK Sağlık Kurultayı-1)
• Yerel demokrasi ve yerel demokrasi-sağlık/sağlık hizmetleri ko-

nusunda tartışmaların olgunlaşması (HDK Sağlık Kurultayı-2, 
DTK Yerel Demokrasi ve Sağlık Çalıştayı ve SPO 2019 yaz kampı)

• Yerel yönetimlerin neredeyse tüm hizmetlerinin sağlıkla ilişkisi-
nin ön plan çıkartılması (HDK-Sağlık Kurultayı-2)

• Yerel yönetimlerin yereldeki tüm sağlık hizmetlerinden kendini 
sorumlu hissetmesi, sağlık kurumları ile temasını artırması (HDK 
Sağlık Kurultayı-2)

• Yerelin, etkin ve nitelikli belediye sağlık hizmetlerini yaşama ge-
çirmesi (HDK Sağlık Kurultayı-2)

• İşçi denetimi-sağlık emek gücünün yeniden özneleşmesi (HDK 
Sağlık Kurultayı-2, emek tartışmaları)

• Toplum denetimi (katılımı) – Toplumun sağlık alanında özneleş-
mesi (HDK Sağlık Kurultayı-2)

• Yerel demokrasi inşasında sağlık inşacılarının rolünün belirlen-
mesi ve praksis olanaklarının tartışılması (HDK Sağlık Kurulta-
yı-2)
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Birikenlerin program haline getirilmesinde aşağıdaki program SPO ve 
meclislere önerilmiştir. 10. yılda 10 başlık:

1. Sağlığın toplumsallaşması ve sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi

2. Kent sağlık haritası çalışması

3. Kadın Sağlık Hareketi-Praksis

4. Etkin ve nitelikli belediye sağlık hizmetleri

5. HDK Sağlık Meclislerinin aktive edilmesi, yaygınlaştırılması

6. Devrimci-toplumcu sağlıkçılar

7. Materyal hazırlığı

8. WEB sayfalarının güncellenmesi

9. SPO ve meclislerin sağlık örgütleri ile buluşmaları, teması yeniden güçlen-
dirmeleri

10. Onuncu yıl etkinlikleri

Program önerisinde yer alan temel başlıkların içerikleri tabloda yer almaktadır.

SPO Çalışma Programı

Temel başlıklar İçerik

1. Sağlığın toplumsallaşması ve sağ-
lık hizmetlerinin demokratikleşmesi

a. SPO’nun toplumsallaşması (yerelleşme ve yerellerde aktif hale gelme, motive 
edici rol üstlenme)
b. SPO’nun yaygınlaşması için biriktirilenlerin bütünlüklü bir eğitim (bilgi payla-
şımı) modülü ile tüm yerellerde paylaşılması
• Tek günlük bir program
• Program şu konuları içermeli: Sağlık kavramı, çarpıtılmış sağlık-doğal sağ-

lık, amatör sağlık, kadın sağlık hareketi, yerel demokrasi ve sağlık, kent 
sağlık haritası

• Katılımcı eğitim yöntemlerinin kullanılması
• Her başlık için en az üç kişiden oluşan bir ekibin oluşturulması
• Programa mutlaka yerelin katkısının alınması. En az bir başlıkta doğrudan 

yerelin hazırlık yapması

1. Kent sağlık haritası çalışması

a. Pilot yereller ile çalışmanın başlatılması
b. Tüm yerellere yaygınlaştırılması
c. Kent sağlık haritası çalışmasının tanıtılması ve konu ile ilgili beceri eğitimi 
yapılması
d. Kent sağlık haritası ile birlikte öncelikli alanların saptanması
e. Yerel yönetimler ile ilişkiye geçilmesi
f. Yerellerdeki kurumlarla ilişkiye geçilmesi
g. Belirlenen önceliklere yönelik çalışmaların başlatılması



55

www.atasoyersaglikpolitikaokulu.org

2. Kadın Sağlık Hareketi-praksis

a. Kadınlarla sağlık üzerinden buluşma
b. Kadınların sağlıkta önceliklerini belirleme
c. Kadınların sağlık hizmetlerinde önceliklerini belirleme
d. Kadınların bedenlerinin bilgisine sahip olması
e. Bütünlüklü kadın sağlık algısı
f. Bu çalışmanın yöntemin belirlenmesi
• Kadınlarla sohbet ve görüşmelerin yaygınlaşması
• Kadın Sağlık Hareketi modüllerinin iskeletinin hazırlanması
• Kadın ve sağlık emekçilerinin buluşmaları (özellikle birinci basamak)
• Sağlık emekçilerinin yeniden özneleşmesi

3. Etkin ve nitelikli belediye sağlık 
hizmetleri

a. Konu ile ilgili geçmişte yapılanların raporlaştırılması (bellek)
b. Yerel yönetimlerde doğrudan ve dolaylı sağlıkla ilişkili hizmet üretenlerle bu-
luşmalar
c. Teknik desteğin artırılması (veteriner, gıda mühendisi, çevre mühendisi, çevre 
sağlıkçılar, şehir plancılar, akademi ve meslek örgütleri)
d. Atölyeler (konu ile ilgili yapılacakları netleştirmeye yönelik)

4. HDK Sağlık Meclislerinin aktive 
edilmesi, yaygınlaştırılması

a. Bir araya gelmeler (ortak gündemli yerel meclis toplantıları)
b. Bölge toplantıları (Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, İstanbul)
c. Sağlıkçılar dışında sağlık meclisine katkı vereceklerle temasa geçme ve meclis 
çalışmalarına katma
d. HDK’nin diğer meclisleri ile ortak çalışmaların artırılması
• Emek-sağlık (İşçi Sağlığı odaklı çalışmalar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mec-

lislerinin aktive edilmesi)
• Kadın-sağlık (Kadın Sağlık hareketi)
• Ekoloji-sağlık (Ekoloji çalışmalarına sağlık üzerinden katkı verilmesi)
• Tarım-gıda-sağlık (Gıda güvencesi ve gıda güvenliği sağlık ilişkisine yoğunlaşma)
• MMŞP-Sağlık (Kentsel dönüşüm-sağlık ilişkisi üzerinden çalışmalar)

5. Devrimci-toplumcu sağlıkçılar
a. Devrimci-toplumcu sağlıkçı müfredatının yaşama geçirilmesi
b. Sağlık öğrencilerinin eğitim sürecinde özneleşmesi
c. Geleneksel müfredatta yer almayan konuların yaşama geçirilmesi

6. Materyal hazırlığı

a. Amatör sağlık, Suruç, devrimci-toplumcu sağlıkçı eğitimi vb. çalışmaların ta-
mamlanması
b. Kurultayların kitaplaştırılması
c. Geçmiş çalışmaların arşivlenmesi
d. Sağlık temalı özel sayının hızla çıkartılması

7. WEB sayfalarının güncellenmesi
a. Ata Soyer SPO sayfasının güncellenmesi
b. HDK Sağlık Meclisi sayfasının güncellenmesi

8. SPO ve meclislerin sağlık örgütle-
ri ile buluşmaları, teması, yeniden 
güçlendirilmeleri

a. Sağlık örgütleri ile ortak etkinlikler yapılması
b. SPO’nun biriktirdiklerinin paylaşılması
c. Güncel tartışma başlıklarına yoğunlaşılması

9. Onuncu yıl etkinlikleri
a. Onuncu yıla dönük hazırlıkların tüm programa katkı verecek şekilde yapılması
b. Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumlarının 2019 temasına katkı sunulması
c. Hedeflenen çalışmalar için temasların kurulması ve başlatılması
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Afişler ve Fotoğraflar
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