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1. TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sosyal rol ve sosyal kişilik
1.2. Hastalık ve rahatsızlık
1.3. Parsons’cı hasta rolü
1.4. Sapma olarak hasta davranışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Sosyal rol nedir?

-

Sosyal kişilik nedir?

-

Hastalık ve rahatsızlık kavramları nasıl birbirinden ayırılmaktadır?

-

Bir teorisyen olarak Parsons ne tür fikirler ortaya koymuştur?

Hasta davranışı hangi durumlarda sosyolojik açıdan sapma olarak kabul
edilmektedir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Sosyal rol, Sosyal kişilik, Hastalık, Rahatsızlık, Hasta rolü, Sosyal Sapma

5

Giriş
Sosyologlar için başından beri üzerinde durdukları en önemli konu toplumsal
düzendir. Ortaya atılan her teori veya tartışılan her bir konu özü itibariyle toplumsal düzene
katkısı bağlamında değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakılınca düşünceler ve görüşler faydalı
veya zararlı bulunabilmektedir.
Gerçek dünyada tek tek bireylerin rollerinden oluşan bir toplumsal hayat söz
konusudur. Her bir sosyal kişi icra etmiş olduğu rolle toplumsal düzene veya düzensizliğe
katkıda bulunmaktadır. Toplum için ise asıl olan düzenin sağlanması ve sistemin bekasıdır.
Bu bölüme konu olan kavramlar ve tartışmalar da hep bu bağlamda
değerlendirilmiştir. Sosyal rol nedir ve sosyal kişi kimdir? Bir toplumsal tipleme olarak ‘hasta
birey’ bütün toplumlarda görülmekte midir? Hasta olmak demek anormal olmak demek
midir? Şeklindeki sorulara cevap aranacaktır.
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1.1. Sosyal Rol ve Sosyal Kişilik
Hastalığı ve hasta olmak durumunu belirli bir ‘toplumsal rol’ kategorisinde ele almak
çok yeni bir bakış açısı olarak görülmeyebilir; ancak başlı başına ilginç bir konudur. Modern
tıp bilimi bu açıdan tek etkenli (biyomedikal) açıklamalara dayalı bir bakış açısı sergilerken,
toplumu görmezden gelmekte veya bireyi diğer bireylerle etkileşimde olan bir varlık olarak ele
almaktan uzak durmaktadır.
Sosyal roller bireyi ve toplumu anlamada oldukça gerekli ve belki de ilk olarak
gözetilmesi gereken insan eylemlerindendir. Hasta rolünün daha iyi kavranabilmesi için
öncelikle rol kavramının neyi ifade ettiğinin bilinmesi, konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Birey
rolünü icra ederken aynı zamanda bir sosyal kişi olarak toplum içerisinde yer almakta, hem yeni
davranış örüntüleri geliştirmekte hem de önceki davranış örüntülerini sergilemektedir.
Sosyolojik bakış açısıyla ele alındığında sosyal kişi denilen varlık, bireyin oynadığı
rollerin toplamını ifade etmektedir. Sosyal roller ne geçicidir ne de kurgusaldır. Sosyalizasyon
sürecinde öğrenilmekte ve bireyin katıldığı çeşitli ortamlarda sergilenmektedir. Böylece bireyin
sosyal kişiliğinde içselleştirilmektedir (Fichter, 1990: 94-95).
Sosyal roller genellikle belirli bir statü ile ilişkilendirilmektedir. Bir anlamda sosyal
roller, sosyal statülerle birlikte var olmaktadır. Her sosyal statü belirli sosyal rolleri içermekte
ve söz konusu statüye ilişkin eylemler bütünü veya davranış örüntüleri ortaya çıkmaktadır.
Sosyal kişinin icra etmiş olduğu eylemler yine sosyal kişinin mülhak ettiği statü ekseninde
gelişmektedir. Başka bir değişle sosyal kişi, sosyal statüsünün elverdiği hak ve sorumluluklar
bağlamında eylemlerini şekillendirmektedir. Örneğin bir öğretmen, mülhak ettiği sosyal
statüsünün sınırları içerisinde davranırken aslında belirli haklara ve sorumluluklara sahip eylem
örüntülerini sürdürmektedir. Bir öğrenci ise yine kendi rol alanına giren davranış kalıplarıyla
hareket etmektedir.
Örneğin Fichter’e göre ( 1990: 94) bir ailedeki her üyenin yerine getirmesi gereken
belirli, yinelenen davranış örüntüleri mevcuttur. Bunlar birtakım eylemler, tutumlar, görevler
(sorumluluklar) ve ayrıcalıklar (hak) olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yani toplum içerisinde yaşayan bireyler olarak oynadığımız rollerimizle ilgili olarak
yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler mevcuttur ve bunları çocukluktan itibaren içinde
bulunduğumuz sosyalizasyon sürecinde bir bir öğrenmekteyiz.
Oldukça kaba ve biçimsel olmayan bir gözlem vasıtasıyla bile toplum içerisinde belirli
statü ve rollerin olduğunu görmek mümkündür. Sosyal rollerimizin bazılarını doğuştan veya
verili olarak elde ederken bazılarını ise çalışarak gayret ederek veya belirli eğitimlerden geçen
sosyal kişiler olarak kendimiz kazanmaktayız. Baba, anne, ağabey, abla ve kardeş ilk
karşılaşılan ve çok bilinen verili rollerdendir. Bu roller elbette çok çeşitlidir. Esnaf, çiftçi, işçi,
öğretmen, mühendis, doktor vb. roller ise belirli bir uzmanlık alanına ait kazanılmış diğer bazı
rollerdir.
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Diğer yandan sosyal roller belirli beklentilere gebedir. Örneğin, doktor hastasına karşı
çocuğuna veya oyun arkadaşına davrandığı gibi davranamaz. Toplum, hasta birey ve doktordan,
rolünü açıkça bilinen ve onaylanan örüntülere göre oynamasını beklemektedir. Böyle bir
ilişkide hastanın da belirli ölçülerde davranması beklenmektedir. Bu tarz bir ilişki işçi-işveren,
öğretmen-öğrenci, hoca-cemaat, ebeveyn-çocuk, arkadaşlık veya komşuluk ilişkilerinde de
mevcuttur (Fichter, 1990: 94).
Moliere, Hastalık Hastası [1673 (1982)] isimli tiyatro oyununda hekim-hasta ilişkilerini
kendi yöntemiyle hicvetmektedir. Moliere aynı zamanda dönemindeki çağdaş tıbba ve onun
biricik olma iddiasına dair eleştirilerini de oyun kahramanları vasıtasıyla dile getirmektedir.
Örneğin Moliere’in (1982: 101) ‘Mösyo Purgon’ isimli doktor kahraman tarafından
hastasına söylenen şu repliği oldukça manidardır: ‘Her hastanın doktoruna borçlu olduğu itaati
bana göstermediniz, o halde sizi terk ediyorum kendinize başka bir doktor bulun’. Bu replik
incelendiğinde görülür ki, aslında Moliere’in doktor kahramanı kendi rolünü oynamakta ancak
hasta kahramanı ise kendisinden beklenilen rolü iyi bir şekilde oynayamamaktadır.
Gündelik hayat içerisinde de roller hep karşılıklı beklentileri içermekte ve rol sahibinin
de en uygun şekilde o rollerini yerine getirmesini beklemekteyiz. Sosyolojik açıdan sosyal rol
kavramı daha farklı olarak incelenebilmektedir. Sağlık alanıyla ilişkili olarak rol konusunu ele
alan teorisyenlerin başında Parsons gelmektedir. İşlevselci ekolün en önemli simalarından olan
Parsons; ‘hasta rolü’ kuramı ile sağlık sosyolojisi alanında uzun süren tartışmalara neden
olmuştur.
Parsons’ın teorisi her ne kadar hasta davranışı üzerine olan yoğunluğu artırmış olsa da
daha öncesinde hasta bireyin toplum içerisinde özel bir yerinin olması ile ilgili tartışmalar
Sigerist (1929) ve Hendersan (1935) tarafından sürdürülmekteydi. 1951’de ‘sosyal sistem’ adlı
kitabın yayımlanması ile Parsons’ın katkıları devreye girmiş ve konu daha farklı bir hal almış
oldu (Butler, 1970: 241). Böylece hangi davranış hastalık sayılmakta, hangi ölçütlere göre kişi
hasta olarak görülmektedir. Bütün bunlar Parsons’un eylem teorisinde rol ve statü
kavramlarıyla ilişkili olarak yerini bulmaktadır (Butler, 1970: 242).
Hastalık ve Rahatsızlık
Hasta olmak, bütün insanların kaçınılmaz olarak tattığı evrensel bir olgudur. Hasta
olmak ve hastalık gayet insani bir durum olduğu için teoriden bağımsızmış gibi
düşünülebilmektedir. Ancak, hasta veya hastalığa ilişkin durumlar diğer birçok toplumsal ve
insani durumlarda olduğu gibi teorik olarak ele alınabilmektedir.
Öncelikle hastalık kavramı üzerinde bir inceleme yapmakta fayda vardır. Çünkü
dilimizde aynı anlama gelebilecek olan kelimeler vardır. Sağlık sosyolojisi ile ilgili yabancı
yazında da hastalık kavramına denk gelebilecek birden çok kavram kullanıldığı için aralarında
bir ayrıma gidilmek istendiği anlaşılmaktadır. Ancak bu kavramlar üzerinde bir oydaşma
olmadığı halde bazı araştırmacılar tarafından kesin bir dille ayrıma gidildiği görülmüştür.
Sonuçta, hastalık anlamına gelebilecek olan kelimelerin birbirlerinden farklı anlamları olması
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gerektiğine dair düşünceler söz konusudur. ‘Disease’, ‘illness’ ve ‘sickness’ kavramları
İngilizcede birbirinin yerine kullanılabilen ve ‘hastalık’ anlamına gelen durumu anlatmak için
kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler arasında bir ayrıma gidilmesi 2000’li yıllara
rastlamaktadır. Özellikle hasta rolü teorisinin ortaya atıldığı yıllarda (1951) böyle bir ayrımdan
bahsetmek çok mümkün görünmemekteydi.
Kleinman (Aktaran Bird vd. 2010: 163) ‘disease’ teriminin anlamını, oldukça fizyolojik
ve klinik bir yapıda ele almaktadır. Bu kavramı, doktorun yani uzmanın nesnel yaklaşımı
doğrultusunda ve emprik bir biçimde ortaya koymuş olduğu mesleki kanaati olarak
görmektedir. ‘Illness’ kavramını ise tam tersine öznel bir durumu ve hastanın yaşanmış
deneyimlerini içerecek şekilde ele almaktadır. Bu deneyim içerisinde kişinin daha özelde sahip
olduğu aile veya toplumsal ağların dâhil olduğu geniş bir bağlamı dikkate alaarak
değerlendirmektedir.
Parsons konuyu ele aldığı çalışmasında (2005: 10.Bölüm) hiç böyle bir ayrıma
gitmemiş, ‘illnes’ kavramını ‘disease’ kavramı gibi algılamıştır. Hatta daha çok ‘illnes’
kavramını kullanmayı tercih etmiştir. Yukarıda yapılan ‘disease’ ve ‘illnes’ ayrımını daha çok,
‘illness’ ve ‘sickness’ arasında yapmış gibidir.
Segall (1976: 165) ‘sick role’ (hasta rolü) üzerine yaptığı çalışmada hasta rolünün
sadece hastalığın doğasından kaynaklanmadığını, aynı zamanda sosyal, kültürel ve bireysel
faktörlerin etkili olduğunu ifade etmektedir.
Cirhinlioğlu (2010: 25) konuyu tartışırken iki ayrı kavramsallaştırma etrafına
incelemektedir. Ona göre ‘birinci kavramsallaştırmada odak nokta belirli bir duruma ait nesnel
yanları ifade etmekte iken; ikinci kavramsallaştırma subjektif yanları ifade etmektedir. Hastalık
bir organın normal dışı çalışması olmakta iken, rahatsızlık bu normal dışılığın nasıl algılandığı
ile ilgili olmaktadır’.
Bu tartışmalardan sonra biz’de ‘illness’ ve ‘disease’ kavramlarının aynı türden anlamı
(hastalık) ifade etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Hastalık kavramı, oldukça nesnel bir
durumdur ve uzman görüşü ile ortaya çıkmaktadır. Ancak rahatsızlık (sickness) kavramı ise
daha çok öznel bir durumdur ve hastanın kendini algılama biçimini ifade etmektedir. Bu açıdan
rahatsızlık kavramı daha toplumsal ve kültürel bağlamlarda değerlendirilmeyi hak etmektedir.
Bu örnekleri uzatmak mümkündür. Ancak Türkçeye bir uyarlama yapılacaksa şu şekilde
olması daha doğru gözükmektedir: Türkçedeki ‘hastalık’ ve ‘rahatsızlık’ kavramları aynı şeyi
ifade eden kavramlarmış gibi durmaktadır. Ancak sağlık sosyolojisi literatüründeki tartışmalar
da göz önüne alındığında, ‘hastalık’ ve ‘rahatsızlık’ kavramlarını birbirinden şu şekilde ayırmak
mümkündür:
Bir bireyin, oldukça belirli bir şikâyetle uzman bir doktora başvurmasıyla, nesnel ve
ölçülebilir bir takım tetkik ve teşhis sürecinden geçmesine müteakip konulan tanı gereği,
bireyin bu durumuna ‘hasta’ denilmesi ve buna sebep olan şeye de ‘hastalık’ denilmesi
mümkündür.
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Diğer yandan, bir bireyin sosyal-kültürel ve ailevi öğretileri ile edinmiş olduğu
toplumsallaşma örüntüleri dâhilinde, oldukça tecrübî-bireysel gözlem ve düşüncelerine, yaşam
deneyimlerine ve hissettiklerine (acı, keyifsizlik, üzüntü, keder) bağlı olarak ortaya çıkan
durum ise ‘rahatsızlık’ olarak ifade edilebilir.
Bu açıklamalardan ve böyle bir tanımlamadan sonra, hastalık ve onun tespiti oldukça
pozitivist, maddi ve biyomedikal bir sürece doğru sürüklenmektedir. Teşhis ve tedavinin
belirlenmesinde teknik parametreler değer kazanmaktadır (Bird vd., 2010: 164 ).
Parsons’cı Hasta Rolü
Parsons, Goffman, Foucoault gibi düşünürlerin geliştirdikleri kuramlar, sağlık ve
hastalık anlayışını biyolojik alandan sosyal alana çekerek sağlık alanına katkıda bulunmuşlardır
(Baloğlu, 2005: 146). Sembolik etkileşimcilerden Gofman, hastalığın sosyal olarak inşa edildiği
fikrini öne sürmekte ve toplumsallaşma sürecinin etkili olduğunu vurgulamaktadır (Adak,
2002: 182).
Ancak hasta deneyimlerine ilişkin en bilindik ve popüler teori, Parsons’ın genel eylem
teorisi kapsamında algılanabilecek olan hasta davranışı veya rolü ile ilgili olanıdır. İşlevselci
bir bakış açısıyla ele alınmış olan bu teorinin temel varsayımı şöyle bir cümle olabilir: ‘Hasta
olan birey durumun farkına varmalı ve hastalığın tedavisi için uzman kontrolünde ne
gerekiyorsa yapmalıdır’.
Hasta rolü, fizyolojik bir durumu göz önüne alarak insan eylemini izah etmeye
çalışmanın ötesinde onun sosyal ve kültürel hayatını da dikkate almaktadır. Hasta olmanın
kendisi, özü itibarıyla toplumsal bir varoluştur. Ancak toplum içerisinde ve bireyin başkalarıyla
olan etkileşimi noktasında anlam kazanmaktadır. Yani hasta olmanın toplumsal bir bağlamı
vardır. Eğer bir birey toplum nazarında hasta kabul edilecekse bazı koşullara uygun hareket
etmelidir. Parsons (2005: 294) hasta rolüne ilişkin ‘kurumsallaşmış beklenti sistemini’
toplumsal bağlamla ilişkilendirerek şöyle izah etmektedir. Bu anlamda hasta bireyin icra etmesi
gereken temel iki hakkı ve buna mukabil iki sorumluluğu vardır.
Hasta bireyin sahip olduğu gizil toplumsal haklar şunlardır:
a)
Hasta birey toplum içerisinde oynaması gereken diğer toplumsal rollerden muaf
tutulmaktadır. Burada hastalığın doğası ve şiddeti etkili olmaktadır.
b)
Hasta birey kendisinin hasta olmasından sorumlu değildir. Yani var olan hastalığı
kendisi isteyerek çıkarmamıştır.
Hasta bireyin sorumlulukları ise şunlardır:
a)

Hasta birey, iyileşme eğiliminde olmalı ve bunun için çaba harcamalıdır

b)
Hasta birey, konunun uzmanı olanlarla irtibat içerisinde olmalı ve gerektiği ölçüde
teknik-tıbbi yardım almalıdır.
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Toplumun, örtük biçimde hasta bireyden beklediği davranış kalıpları olarak da
karşımıza çıkan bu temel hak ve sorumluluk örüntüleri, bir ‘ideal tip’ olarak algılanırsa daha
iyi anlaşılacaktır. Muhakkak bu eylem örüntüleri kültürden kültüre, en önemlisi de hastalık
türlerine göre ve bir hastadan diğer hastaya göre değişebilmektedir.
Parsons burada hasta bireye ilişkin rol betimlemesi yaparken diğer yandan hekimlik
mesleğine dair önemli ayrıcalıkların üzerinde durmuştur. Kimin hasta olduğuna karar verme
ayrıcalığı bireyler ve toplum için oldukça stratejik bir konudur. Bir otorite figürü yaratan
Parsons, kendi teorisi kapsamında bu figürü oldukça işlevsel görmektedir.
Bu açıdan ‘herhangi bir bireyin hasta olarak kabul edilmesinin meşruiyeti, bir
mahkemenin çekiciliğine sahip doktor kararında yatmaktadır’ (Parsons, 2005: 294).
Weitz’e göre de hekimin en önemli rolü, hasta rolündeki insanın gerçekten hasta olup
olmadığına dair bir gözlemci statüsüne sahip olmasında ortaya çıkmaktadır (Schaefer,
2010:420). Çünkü hastanın durumuna ilişkin olarak yaptığı gözleminden sonra karşısındaki
bireyi ‘hasta’ veya ‘iyileşmiş’ olarak tanımlayacaktır. Dolayısıyla hasta birey, işe dönme veya
rutin hayatına geri dönme noktasında doktora bağımlı bir pozisyonda durmaktadır.
Bu açıdan Parsons, doktor-hasta ilişkisini ebeveyn-çocuk ilişkisine benzetmektedir.
Doktor, hasta bireyi topluma faydalı olması ve yürütmek zorunda olduğu rolleri yürütmesi ve
sahip olduğu statülerin hakkını vermesi gereğiyle toplum içerisine sağlıklı bir birey olarak
tekrar dâhil etmekle yükümlü olacaktır (Schaefer, 2010: 420).
Görüldüğü gibi bir birey olarak, hasta ve doktor, toplumsal sisteme yaptıkları katkılarla
değerlendirilmektedir. Oldukça işlevselci olan bu tutum, bireylerin toplum içerisinde ona
biçilen rolleri en uygun biçimde oynamaları ile alakalıdır.
Sapma Olarak Hasta Davranışı
Sosyolojik açıdan bakıldığında her şeyden önce bir bireyin sağlığını sürdürebilmesi yani
sağlıklı bireylerin olması, bir toplum için oldukça işlevsel ve gerekli bir tutumdur. Bu açıdan
birey veya toplumun, kendi sağlığını sürdürebilmesi toplumsal açıdan tamamen işlevsel bir
tutum olacaktır. Şöyle ki; genel toplumsal faaliyetlerin devamını sağlamak ve toplumun
varlığını sürdürebilmek için bireylerin de sağlıklı olması gerekmektedir. Ayrıca bu imkân bazı
imtiyazlı bireylere değil de bütün bireylere sağlanmalıdır. Tersinden bakılacak olursa toplumun
bekası için ve insanlara iyi bir gelecek için ‘hastalığın kontrolü’ gerekmektedir. Kontrol
edilemeyen bir hastalık 1 yine birey ve toplumun işleyişini bozabilmektedir. Böyle bir işlev
bozukluğu ortaya çıkarması münasebetiyle Butler’ın (1970: 242) değerlendirmesine göre;
Parsons’cı bakış açısında hastalık herhangi bir durum olmaktan öte sapkın bir durumdur. Yani
toplumsal yapıyı bozmaya yönelik bir tehdit olarak algılanacaktır.
Hastalığın kontrolünden amaçlanan medikal yöntemlerle belirli bir tür hastalığa dair tedavi yöntemlerinin
keşfedilmesi kastedilmemektedir. Bizzat hastalık fikrinin kontrol edilmesidir. Hastalığın nitelikleri ve sonuçlarının
kontrol altına alınması veya meşru hastalık fikrine yer açılması söz konusudur. Böylece hastalık fikri belirli ilkelere
bağlanmış olacaktır. Hasta olabilme ve hasta rolü oynayabilme ancak belirli durumlarda meşru sayılacaktır.
1
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Parsons’ta (1951: 289) böyle bir bakış açısını bulmak mümkündür. Ona göre; ‘tedavi
veya sağaltım üzerine olan geleneksel temel görüş patolojik bir durumu düzeltmeye yani normal
hale getirmeye veya iyileştirmeye yöneliktir’. Bu sebeple her hastalık sapkın bir davranış
modunda görülmektedir. İyileşme veya sağaltım ise normale dönme olarak algılanmaktadır.
‘Sosyal siteme dâhil olmak hastalık durumunun kendisi, nedenleri ve uygulanan sağaltımın
başarılı olması ile ilişkili bir durumu ifade etmektedir’ (Parsons, 2005: 290).
Hasta bireye ilişkin sapkın davranış modeli görüldüğü gibi oldukça farklı bir kuramsal
çalışmadır. Tüm profesyonel roller belirli bir toplumsal işleve sahip olduğu gibi önemleri bu
işlevlerle alakalıdır (Parsons, 2001: 104). Aslında bu işlevler temelde birer ‘toplumsal kontrol’
işlevleri olarak da tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla sapkınlık bu toplumsal işlevlerden kaçma
şeklinde değerlendirilebilecek bir ‘sapma’ olarak ortaya çıkan olgudur.
Bütün bu tartışmaların ışığında da görüleceği gibi, sosyolojik açıdan sapkınlık veya
sapma kavramları değer yüklü birer kavram olmaktan çok ötedirler. Normal ve anormalin
sınırlarının belirlenmesi gibi bir niteliğe sahip olan sapkınlık, merkezden sapmayı da ifade
edebilmektedir. Burada kastedilen ise işlevlerden sapmadır. Yani toplum içerisindeki
uzmanların veya bireylerin, oynamaları gereken toplumsal rolleri yerine getirmeyip aksatmaları
durumuna ‘sapma’ denmektedir. Bireylerin yapması gereken işleri yapmayıp kendilerine
biçilen rollerden dışarı çıkmaları toplum için hiç de iyi olmayacak, bu sebeple toplumsal açıdan
sapmış kabul edileceklerdir.
Diğer yandan, genel kabulün dışında cereyan eden, hatta toplumca uygun görülmemiş
ve yasaklanmış davranışları içeren davranışlarda bulunanlar da bir tür sapma içindedirler.
Hakaret amacı taşıyan ‘sapık’ kelimesi bu türden bir sapmayı ifade edebilmektedir. Hakaret
kastı taşıması örtük bir ‘sosyal kontrol’ gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır.
Toplumda her sosyal rol için ‘beklenen davranış’ bulunmaktadır. ‘Beklenen davranış’
olmasaydı rollerden ve statülerden bahsedilmeyebilirdi. Öğrencinin derse girmesi, ebeveynlerin
çocuklarıyla ilgilenmesi gibi davranışlar bunlardandır (Fichter, 1990: 98).
Goffman (2014: 197)“birtakım değerleri paylaşan ve kişisel sıfatlar ve davranma
şekillerine ilişkin belirli toplumsal normlar bütününe riayet eden bir grup bireyden hareketle,
bağlılık göstermeyen her üye ‘sapkın’ olarak, hususiyeti ise bir ‘sapma’ olarak tanımlanabilir”
demektedir.
‘Beklenen davranışlar’ toplum tarafından normal kabul edilmiş ve değerler vasıtasıyla
desteklenmiş durumdadır. Başka bir değişle sosyal roller, bireyin içinde bulunduğu kültürün
veya toplumun değerlerine göre icra edilirler. Normal ve anormalin sınırları da yine aynı toplum
ve kültür içerisinde ortaya çıkmaktadır. Hasta bireyden bir an önce iyileşmesi ve tekrar işine
yani rollerine dönmesi beklenirken; hekimden ise bir an önce gerekli teknik yardımları yaparak
onu iyileştirmesi beklenmektedir. Böylece rollere dair toplumsal kabuller ve beklentiler elbette
ki çeşitlenecektir.
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Hasta bireyin, kendisinden ‘beklenen roller’ veya ‘performans kriterlerinden yoksun’
bir şekilde sadece kısa sürede iyileşmesi beklenmektedir. Bir anlamda hasta bireyin ‘beklenen
rolü’ ve ‘performans kriterleri’ bir an önce iyileşmek ve normal hayatına dönmektir. Tabi bütün
bunlar ancak; meşru otorite olan hekim tarafından onaylanmalıdır. Aksi halde birey, hasta
olarak görülmez ve bu da toplum tarafından hoş karşılanmaz.
Gerçekten de hasta yatağında uzanmakta olan bir birey veya doktor tarafından hasta
olduğu teşhis edilmiş bir birey, toplum nazarında kesinlikle bir ‘sapkın’ muamelesi
görmemektedir. Toplum bir bireyi yargılarken, kişinin kendisini uygun zaman, durum, gruba
uyarlanma içerisinde olması ve eylediği rolün davranış beklentilerine uyma yeteneği üzerinde
durmaktadır (Fichter, 1990: 192). Böylece, sapma sayılabilecek bir eylemin toplumun
süzgecinden ve genel kabulünden geçmekte olduğu görülmektedir.
Hastalığın ortaya koyulması sosyal kontrolü de beraberinde getirmektedir. Butler (1970:
243) sosyal kontrol mekanizmalarını sapmanın doğal bir sonucu olarak görmektedir. Hastalığın
doğal sonucunun da tıbbi müdahale olduğunu düşünmektedir. Hemen her türlü sosyal kontrolün
genel özelliği, karşılaşılan sapkınla mücadele etmek ve sosyal sistemi tekrar dengeye
kavuşturmaktadır. Sağlık alanında ise bunun için tıbbi ve cerrahi tekniklerle hastayı
iyileştirmek ve eski normal durumuna geri döndürmek arzu edilen en önemli amaçtır.
Doktorun muayene etmiş olduğu bir bireyi ‘hasta’ olarak nitelendirmesi, bu kişinin
meşru bir biçimde ‘hasta rolünü’ oynayabileceği anlamına gelmektedir. Bu meşru durum hasta
bireyden bazı davranış beklentilerinin de artık geçersiz olduğunun habercisidir. Parsons (2005:
294) doktorun meşru kararının, ‘hasta imiş’ gibi yapanların önlenmesini de sağlayan bir
işlevselliğe sahip olduğunu düşünmektedir.
Bireyin toplumsal arenada rolünü icra edememesi, toplumun bütünü için faydalı
olmayan ve başlı başına anormal bir durumdur. Bunun da ötesinde daha da anormal olan bir
durum daha vardır. Bir bireyin, belirli bir uzman doktor tarafından onaylanmamış olduğu halde
hasta rolünü oynaması veya sürdürmeye devam etmek istemesidir. Bazı bireylerin gerçekte
hasta değil iken, hasta rolünü oynuyor olması, o birey açısından faydalı olabilirken; toplumun
geri kalanı için işlevsel bir yöne sahip değildir. Hasta ‘imiş’ gibi yapanlar açısından böyle bir
eylem biçimi, bireye ikincil faydalar sağlayabilmektedir. Bu faydalar şu şekilde ifade edilebilir.
a)
İlgi çekmek: ‘Hasta olmak’ bazı sosyal çevrelerde dikkat çekebilmenin
yollarından birisi olarak görülmektedir. İlgileri üzerine toplamanın bir yönetimi olarak baş
ağrısı, halsizlik vb. rahatsızlık durumları oldukça sık kullanılabilmektedir. Bu türden
‘rahatsızlık kurguları’ bazen belirli bir hedefe (dikkati çekilmek istenen şahıs) yönelik de
olabilmektedir.
b)
Sosyal statü sağlamak: Türkiye toplumunda hastanın özel ve dokunulmaz bir
yeri vardır. Bazı yönleriyle hasta olmak başlı başına bir statü kazanma aracı olabilmektedir.
‘Sosyal rol yoksunu’ veya mevcut statüsüne bağlı sosyal rolleri icra etmekten kaçınan bireyler
için ‘hasta statüsü’, elde edilmek istenen bir pozisyon olabilmektedir.
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c)
Sorumluluktan kaçmak: Bireylerin mevcut rutin sosyal rollerini oynamaktan
sıkılmaları, mevcut rollerin bireye oldukça ağır gelmesi, rutin rollerini oynamaktan dolayı bir
fayda elde edemeyeceğini düşünmesi, farklı bir sosyal rol icra etmek istemesi, yapılan yanlış
bir eylemin sonuçlarını üstlenmek istememe vb. durumlar bu sorumluluktan kaçmak amacıyla
hasta rolü oynamaya örnek olabilmektedir.
d)
Maddi gelir elde etmek: Goffman’ın ‘itilmiş sapkınlar’ olarak ifade ettikleri veya
‘damgalanmış bireyler’ olarak ifade etmiş olduğu grubun bir kısmı (dilenciler) az da olsa buraya
dâhil edilebilir. Dilenciler çoğunlukla hastalıklarını bahane ederler ve hemen her toplumda
kabul gören bir figürdür. Zaman zaman engelli (bedensel veya zihinsel) rolü oynayan bireyler
de maddi gelir elde etmek için hasta rolünü kullanabilmektedirler.
Yukarıdaki kategori ve örneklerde görüldüğü üzere, hasta ‘imiş’ gibi yapan bireyler
kendileri açısından kazançlı günler geçirebilirler. Ancak hasta ‘imiş’ gibi davranarak elde ettiği
menfaat veya gasp ettiği haklar oranınca cezalandırılmaları mümkündür. Yapılan eylemin suç
kapsamında mı; yoksa zararsız beyaz yalanlar kapsamında mı değerlendirileceği, tabiî ki
eylemin niteliği ve sonuçları ile alakalı olacaktır. Sosyal kontrol mekanizmalarının gerekliliği
böyle durumlarda daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Sonuç
Hasta bireyin toplumsal konumlanışına bağlı olarak, diğer bireyler tarafından nasıl
algılandığı ve rolünü nasıl oynaması gerektiği elbette ki değişebilmektedir. Hasta bireyin
hemen karşısında yani denklemin öbür ucunda konumlanan diğer figür (doktor) üzerinde
durulması gereken diğer bir değişkendir.
Doktorun rolü burada oldukça stratejik olmaktadır. Bir uzman veya bilirkişi olarak
doktor teşhisi (rolünün) oldukça belirleyici olmaktadır. Otoriter bir figür olarak doktor
imgesinin oldukça sıra dışı bir konumu olduğu görülmektedir. Bu sıra dışılık özellikle onun
uzmanlık alanıyla ve sahip olduğu bilgi ile alakalıdır. Bu durumun doğal sonucu olarak bu özel
uzmanlık alanına dair bilgisi olmayan sıradan insanlar, bir otorite figürü tarafından verilen
kararları uygulamak durumundadırlar.
Hasta bireyin, doktor tarafından onaylanan bu özel durumuna binaen belirli haklarının
olduğu ve bu hakların belirli sorumlulukları getirdiği tartışılmıştır. Parsons’ın ortaya koymuş
olduğu çözümleme bir ideal tip olarak kabul etmek mümkündür. Hasta bireyin algılanışı ve
konumlanışı, toplumlar açısından farklılık göstermekte olsa bile hastaya tanınan belirli hak ve
sorumluluklar elbette ki vardır.
Diğer yandan uzman bir kişi tarafından onaylanmadığı halde hasta bireye tanınan
hakları elde etmeye çalışan kişilerde vardır. Özellikle sapma olarak değerlendirilebilecek bu
davranış yasal anlamda suç sayılabilecek durumlara yol açabildiği gibi, toplumsal açıdan
olumsuz işlevler ortaya çıkarmaktadır. Bu olumsuz durumları önlemek ve hasta ‘imiş’ gibi
yapanların farkına varmak gerekir. İşte toplumsal ölçekte ortaya çıkan sosyal kontrol
mekanizmaları bu açıdan önleyici tedbirler olarak görülmektedir. Ancak bu durumun daha
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nesnel olarak belirlenmesini sağlayan mekanizma, bir uzmanlık alanı olan ‘doktorluk mesleği’
olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1Aşağıdakilerden hangisi Parsons’ın kurumsallaşmış beklenti sistemi teorisine
göre hastanın sahip olduğu gizil toplumsal haklardan biridir?
A.

Hasta birey, istediği yöntemle tedavi olabilir.

B.

Hasta birey, istediği hekimi seçebilir.

C.

Hasta birey, kendisinin hasta olmasından sorumlu değildir.*

D.

Hasta birey, tedavi ücretlerinden sorumlu değildir.

E.

Hasta birey, adli dokunulmazlığa sahiptir.

2-

Sosyolojik açıdan bireylerin sağlıklı olmasının önemi nedir?

A.

Toplumsal statülerin değişmemesi

B.

Toplumun varlığını sürdürebilmesi*

C.

Sosyal rollerin yeniden verilmesi

D.

Bireyler ekonomik faaliyete katılması için

E.

Bireylerin hasta haklarını elde etmesi

3-

Hastalığın kontrolü nedir?

A.

Yeni tedavi yöntemlerinin keşfedilmesi

B.

Belli bir hastalığın yayılmasının önlenmesi

C.

Hastalığa medikal yöntemlerle müdahale edilmesi.

D.

Hastalık fikrinin kontrol edilmesi*

E.

Hasta rolünün toplumsal rol olarak kabul edilmesi

4-

Aşağıdakilerden hangisi ‘beklenen davranış’ değildir?

A.

Öğrencinin derse girmesi

B.

Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenmesi

C.

Şoförün otobüs sürmesi

D.

Hekimin hastayı iyileştirmesi
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E.

Çocuğun bisiklete binmesi*

5-

Bir hastanın ‘sapkın’ muamelesi görmemesi için gerekli olan şey nedir?

A.

Hastanın hastane kurallarına uyması

B.

Tedavi şekli ne olursa olsun tedaviyi kabul etmesi

C.

Doktor tarafından hastalığın teşhis edilmesi*

D.

Hasta yatağında yatıyor olması

E.

Kişisel işlerini kendi kendine yapamaması

6Aşağıdakilerden hangisi bireylerin gerçekte hasta değil iken ‘hasta imiş’ gibi
yapmalarındaki amaçlardan değildir?
A.

Maddi gelir elde etmek

B.

İlgi çekmek

C.

Sosyal statü sağlamak

D.

Sorumluluktan kaçmak

E.

Sapkın rolünden kurtulmak*

7Bireyin sosyal, kültürel, ailevi ve diğer toplumsal deneyimlerine bağlı olarak
ortaya çıkan durum nedir?
A.

Marazilik

B.

Tıbbi Durum

C.

İllet Hali

D.

Hastalık

E.

Rahatsızlık*

8-

Sosyal kişilik nedir?

A.

Bireyin içerisinde geçici olarak bulunduğu roldür

B.

Bireyin en belirgin olan rolüdür

C.

Bireyin aile içerisinde sahip olduğu roldür

D.

Bireyin oynadığı rollerin toplamıdır*
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E.

Bireyin sahip olduğu rolü içselleştirmesidir

9-

Hekim- hasta ilişkisini ebeveyn-çocuk ilişkisine benzeten kimdir?

A.

Parsons*

B.

Foucault

C.

Goffman

A.

Segall

B.

Henderson

10-

Cirhinlioğlu’na göre hastalık nedir?

A.

Normal dışılığın algılanma biçimidir

B.

Bir organın normal dışı çalışmasıdır*

C.

Kişinin kendine yetemeyecek hale gelmesidir

D.

Sosyal çevrenin algılayabildiği normal dışılıktır

E.

Sosyal çevrenin karşı olduğu normal dışılıktır
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2. SAĞLIK SOSYOLOJİSİ VE TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ

22

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Sağlık sosyolojisinin konusu ve araştırma yöntemleri

2.2. Sağlık sosyolojisinin Çalışma Alanları
2.3. Sağlık-Toplum Etkileşimi
2.4. Türkiye de sağlık sosyolojisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.1. Sağlık sosyolojisinin konusu ve içeriğini belirlemek mümkün müdür?
1.2. Sağlık sosyolojisine özgü araştırma yöntemleri mevcut mudur, hangi yöntem ve
teknikler kullanılmaktadır?
1.3. Sağlık sosyolojisinin çalışma alanları ile diğer disiplinleri birbirlerinden ayırmak
mümkün müdür?
1.4. Sağlık-Toplum Etkileşimi nasıl gerçekleşmektedir?
1.5. Türkiye de sağlık sosyolojisi çalışmaları nasıl başlamıştır. Bu konuda ilkler
kimlerdir. Neler çalışılmıştır. Sağlık sosyolojisi çalışmaları şu anda hangi konumdadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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25

Anahtar Kavramlar
Sağlık-Toplum Etkileşimi, Türkiye’de Sağlık Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi Çalışma
Alanları, Araştırma Yöntemleri, Sağlık Sosyolojisi Tarihçesi
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2.1. Sağlık Sosyolojisinin Konusu ve Araştırma Yöntemleri
Sağlık sosyolojisi kavramının ilk kullanıldığı yer ise 1894 yılında Charles McIntrie’nin
(1991) kaleme almış olduğu ‘Sağlık Sosyolojisi Çalışmalarının Önemi’ adlı makalesi
olmaktadır. Sosyoloji bilimi ortaya çıktığı ilk yıllarda genellikle “toplumsal düzen” fikrinin
peşinden gitmiş ve “toplumsal düzenin nasıl sağlanacağına” dair kuramlar üretilmiştir. Sağlık
sosyolojisi kavramı her ne kadar 1894’te kullanılmış olsa da gereken ilgi o yıllarda pek
gösterilememiştir. Sağlık sosyolojisi çalışmaları ve konuları pratik düzeyde sosyoloji, psikoloji
ve sağlık bilimleri alanlarında paylaşılmış durumdadır.
Turner ve Samson’a göre (1995:4-6) sağlık sosyolojisinin çalışma alanını betimlemek
için şu üç düzeyi değerlendirmek gerekmektedir.
Bu düzeylerden ilki, “hasta olma deneyimini ve sağlık ve hastalığa ilişkin algıları” konu
alan ve fenomenolojik bir bakış açısına sahip olan bireysel düzeydir.
İkincisi, “hastalığın kültürel kategorilerini” yani, hastalık kategorilerinin toplumsal
inşasını ve sağlık hizmeti veren kuruluşları konu almakta diğer taraftan bireylerin rol ve
davranışlarının, kültürel normların ve sosyal sapmanın incelendiği işlevselci bakış açısına sahip
olan toplumsal düzeydir.
Sonuncusu ise “sağlık politikalarını ve sağlık sistemlerini” konu alan ve sağlık
sistemlerini kendi politik bağlamlarında inceleyen kurumsal düzeydir.
‘Sağlık sosyolojisine son dönemlerde neden bu kadar ilgi vardır’ sorusu önemlidir. Bu
soruya birçok açıdan cevap verilebilir. Özellikle şunları belirtmek yerinde olacaktır. Tıp ve ilaç
sektöründeki” teknolojik gelişmelerin” hızlanması önemli bir erkendir. Bununla beraber
ülkelerin, “sosyal refah devleti” uygulamalarının sağladığı yüksek ücretler ve geniş sosyal
kazanımlar sayesinde modernliğin ilk yıllarına oranla oldukça yükselmiştir. Ancak bu toplum
sağlığı göstergelerinin değişmesi, toplumsal refah anlayışındaki sekteye uğramalar ve ekonomi
politikasındaki değişimler yeniden sağlık alanına dikkati çekmiş ve ortaya çıkan sorunlara
eğilmeyi gerektirmiştir. Sayılabilecek bir diğer etken ise post-modern yaklaşımlarla birlikte
pozitivist “modernist bilgi üretim tekelinin kırılmasıdır”. Bu gelişmeler üzerine tıbbi bilginin
nesnelliği ve doğruluğu tartışmaya açılmış, tıp mesleği bir kontrol aracı olmaktan çıkarılmak
istenmiştir. Tıp alanının ticari bir üretim tarzı olarak algılanmaya başlanması şeklinde ki
tartışmalar da sağlık sosyolojisine ilgiyi artıran diğer hususlardan olmuştur (Turner ve Samson,
1995: 8-9).
Bu kısa giriş ve tartışmaların eşliğinde sağlık sosyolojisinin temel iddiası şu şekilde
ifade edilebilir. Sağlık konusunu sadece tıp bilim dalı merkezli olarak değerlendirmek, hastalığı
gidermek veya hastayı iyileştirme noktasında tutarlı bir davranış olabilirken; hastalıkların
önlenmesinde, tespitinde veya sağlıklı yaşam formalarının inşasında ise kültür ve kültürel
süreçler daha ağır basmaktadır. İlki temel tartışma konularında beden merkezli materyalist,
fizyonomist bir sürece ve pozitivist bir metoda vurgu yaparken (beden-fizyoloji); ikincisi daha
çok zihinsel, kültürel, anlamacı ve inşa edici bir sürece (zihin-kültür) vurgu yapmaktadır.
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Sağlık sosyolojisi, sağlık ve hastalık kavramlarını toplumsal ve kültürel yapı içerisinde
inceleyerek, toplum ve sağlık alanında mümkünse nedensellik ilişkileri kurmaya çalışmaktadır.
Göstermeye çalıştığı bu ilişkileri sosyal bilimlerin araştırma metod ve teknikleri ile ölçülebilir
ve olgusal hale getirmeye çalışmaktadır. Bunu yapmaya çalışırken sosyal inşacı, deneyimlere
ve yaşamlara önem veren, anlamacı bir perspektifi de barındırmaktadır.
Sağlık ve toplum arasında bir ilişki olduğu apriori bir bilgi olarak kabul edilebilir.
‘Toplumsal determinist’ (her şeyin sebebini topluma indirgeyen) denilebilecek görüşün
takipçileri elbette pek çok sağlık sorununun toplumla veya kültürle ilişkili olduklarını
düşüneceklerdir. Böyle bir düşünceyi doğrular şekilde sağlık sosyolojisi, toplumsal faktörler ile
sağlık sorunları arasında görünür bir ilişkinin peşinde koşmaktadır.
Çevresel, ekonomik veya siyasi faktörler birçok açıdan sağlık ve hastalık ile ilişkilidir.
Ayrıca sağlık-hastalık ikileminden kaynaklanan birçok yeni sosyal bağlamda üretmektedir.
Sağlık sosyolojisi daha önce üretilmiş olan sosyolojik kavramlarla izah edilebilir. Örneğin
birey, grup, kurum, organizasyon, siyaset, aile, uzmanlaşma, geleneksellik, modernlik, sosyal
değişme vb. klasik sosyolojik kavramlarla izah edilebilse de bu yeni alan tabi ki, yeni
kavramlara ve yeni analizlere ihtiyaç duymaktadır.
Özellikle halkın sağlığından ve bir ülkede uygulanan sağlık sistemlerinden
bahsediyorsak, hastalık ve toplum arasında veya sağlık ile kültürel örüntüler arasında birtakım
yeni ilişkilerin olduğunu gözlemek pekâlâ mümkündür. Sağlık kurumları ve sağlık
personellerinin (doktor-hemşire-bakıcı-memur) en temel amacı kendilerine başvuran insanların
sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ancak sağlık uzmanlarına başvuran insanların yine sağlık ve
hastalığı etkileyen farklı eğitim düzeyleri, kültürleri, yaşadıkları bölgedeki iklimi, dinleri,
değerleri olduğundan, sağlık uzmanının toplumsal detaylara sahip olmasını gerektirmektedir.
Kısacası bir sağlık çalışanı içine yaşadığı toplumun sağlık ve hastalığa ilişkin tutum ve
davranışla kalıplarını bilmelidir.
Sağlık-toplum etkileşimi kendi içerisinde statik değil oldukça dinamik bir yapıya
sahiptir. Bu konuya daha sonraki başlıkta değinilecektir. Ancak bu gerçeklik, doğası gereği
birçok yeni problem ortaya çıkarmıştır. Örneğin; dünya nüfusunun sürekli artması, bulaşıcı
hastalıkların çoğalması, tüm dünyada en fazla para kazandıran sektörler arasında yer alan tıbbi
cihaz sektörünün ortaya çıkması, ilaç endüstrisi, ilaç pazarlama ağı, doktorların ilaç
kullanımındaki rolü gibi pek çok husus bu yeni dönüşümün tartışmalı yönleridir. Böylece
gelişen sağlık sanayisi ve tıbbi cihaz teknolojinin ürettiği yenilikler ‘toplumu ve sağlığı
dönüştürmekte’, “hastalık-sağlık-toplum” ilişkisini her daim yeniden üretmektedir.
Sağlık sosyolojisi alanında, sosyolojide ki en temel iki anlayış olan “pozitif sosyal
bilimler” ve “yorumlayıcı sosyal bilimler” perspektifinden çalışmalar görmek mümkündür.
Pozitivist çalışmalar daha çok sosyal sistem teorisinden hareketle işlevselci ölçekte bireyin
davranışlarını ele almaktadır. Örneğin Parsons, yapısal-işlevselci teoriyi ön plana çıkardığı
‘Sosyal Sistem’ (1950) adlı kitabında ele almış olduğu hasta rolü ve davranışının yanında tıp
mesleğine dair eleştirileri ile sağlık sosyolojisinin kurucu babalarından birisi olarak
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gösterilmektedir. (Sosyolojik teoriler daha sonra detaylı bir şekilde üçüncü ünitede ele
alınacaktır).
Yorumlayıcı sosyolojik yaklaşıma göre yapılan çalışmalar ise konuları daha bireyci ele
almaktadır. Örneğin; Howard S. Becker sağlık sosyolojisi alanına yaptığı katkılarla isminden
söz edilebilecek bir diğer önemli isimdir. Özellikle sembolik etkileşimci yaklaşımla ele aldığı
konularda inşacı ve öznel tarafa vurgu yaparak Etiketleme teorisine (Labeling Theory) katkıda
bulunmaktadır. Normal ve anormalin sınırlarını betimlerken, sapma davranışına dair
tanımlamalarda bulunmuştur. Etiketleme teorisi bazı hastalık türlerinde (özellikle bulaşıcı
olanlar, yüz kızartıcı olanlar, diğer engellilik türleri ve eşcinsellik vb.), hasta bireye olan
toplumsal tutumlara dair olumsuz veya olumlu bakış açısının değerlendirilmesinde
çalışmacılara uygulanabilirlik sağlamaktadır.

2.2. Sağlık Sosyolojisinin Çalışma Alanları
Sağlık sosyolojisinin konusu ve çalışma alanlarını bir çırpıda betimlemek hiç te kolay
değildir. Bunun en önemli sebebi sağlık sosyolojisinin konu ve alan bakımından bazı akademik
alanlara benzerlik göstermekte olduğudur. Örneğin; halk sağlığı, tıbbi deontoloji,
epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık sistemleri, sağlık kurumları yöneticiliği, yaşlı bakım vb.
akademik alanlar her ne kadar benzer kavram ve değişkenlerle çalışmalar yapsa da sağlık
sosyolojisinin bu alanlardan farklı bir disiplin olduğunu kavramak gerekmektedir. Esasında bu
alanların bazıları sağlık sosyolojisindeki tartışmalar sonucunda ayrı bri uzmanlık alanı olarak
çıkmıştır.
Sağlık organizasyonlarına ve sağlık sistemlerine dair her türlü oluşum veya insan ürünü
değerlendirilmeyi hak etmektedir. Fakat daha çok davranış örüntülerinden oluşan
kurumsallaşmış insan davranışları ve ritüelleri genel olarak sağlık sosyolojisinin çalışma alanı
olarak betimlenebilir. Toparlayacak olursak sağlık-hastalık eksenine ait çalışmalar tıp bilimi
haricinde; bilgi sosyolojisi, bilgi teknolojileri, sosyal hizmet, sosyal politika ve sosyolojinin
hemen her alt dalı ve psikoloji gibi bilimlerle, yer yer ise yerel yönetim, işletme, iktisat ve
siyaset bilimi ile ilişkilidir.
Sağlık sosyolojisi, 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de çalışma alanı bulan yaşlı bakım,
sağlık kurumları yöneticiliği gibi bilim dallarının (ki artık lisans ve ön lisans düzeyde eğitim
veren bölümlerdir) çalışma alanlarıyla yakından ilişkilidir. Daha geniş ölçekte ise sosyoloji
haricindeki diğer sosyal ve beşeri bilimlerle de iç içe geçmiş çalışma alanlarına sahiptir.
Somutlaştırılacak olursa; sağlık sosyolojisi ile ilintili uzmanlık alanlarının ortaya
çıktığı bazıları eski birçoğu yeni olan uzmanlık alanları vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir.
-

Soysal hizmet uzmanlığı (sosyal çalışmacı)

-

Hasta bakıcılığı

-

Halk sağlığı çalışanı ve uzmanlığı
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-

Yaşlı bakım uzmanlığı

-

Hemşire veya sağlık memurluğu

Danışmanlık hizmetleri (sosyolog, psikolog veya psikolojik danışmanlar
tarafından verilebilen)
-

Sosyal Güvenlik uzmanlığı

-

Rekreasyon

Bunun yanında belirli uzmanlık alanına bağlı olarak çalışan araştırmacıların ilgi
alanlarına giren ve daha da derinleşip ve çeşitlenebilecekleri belirli alt dallara kayabildikleri
gözlemlenmektedir. Aşağıdaki belirlenen bu hususlarda sağlık sosyolojisi ile ilintili olan alt
alanlardan en belirgin olanlardandır.
-

Epidemiyoloji

-

Beden sosyolojisi

-

Suç etiyolojisi ve bazı türleri

-

Şiddet

-

Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve LGBT unsurlar

-

Çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık çalışmaları

-

Cinsellik (baskılanan ve serbest bırakılan)

-

Cinsel istismar veya Taciz

-

Çevre ve kent sağlığı

-

Rehabilitasyon çalışmaları (zihinsel ve engeliler için)

Bütün bunların haricinde sağlık sosyoloji alanında çalışılabilecek daha dolaysız ve farklı
konular vardır. Bu konularla ilgili yeterli düzeyde yabancı literatür olmasına rağmen halen
Türkçe literatürde eksiklikler söz konusudur. Özellikle sosyolojik perspektifle ele alındığında
aşağıdaki çalışma başlıklarını tespit etmek mümkündür.
-

Hastalık, sağlık kavramlarının tanımı

-

Hastalık ve sağlığın sosyal anlamı

Sağlık iletişimi (Hasta-bakıcı, doktor-hasta, hemşire-hasta, doktor-hemşire ilişki
ve iletişimlerine dair incelemeler)
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-

Sağlıklı yaşam sosyolojisi

-

Medya ve sosyal medyanın sağlık üretimindeki rolü

-

Eşitsizlikler ve sağlık

-

Toplumsal ve demografik faktörlerin sağlık –hastalık ekseninde tahlilleri

-

Sağlık sistemleri ve politikalarına dair değerlendirmeler

-

Sağlık hukuku (Hasta ve sağlık çalışanları hakları)

-

Hasta mahremiyeti (uygulamalı etik ve kültürel çeşitlilik)

-

Sağlık ekonomisi

-

İnsan ekolojisi ve coğrafi ekoloji (çevre) sorunları

-

Çevre-kent sağlığı çalışmaları

-

Küreselleşe ve sağlık

Sağlık sosyolojisi çalışmalarını araştırma yöntemleri açısından değerlendirildiğimizde
daha çok uygulamalı sosyoloji kapsamına giren bir metodolojik bağlama oturduğu
görülmektedir. Yani teorik çalışmalardan çok, sahadaki uygulamalar ve karşılaşılan
problemlerin çözümlerine yönelik olmaktadır. Kasapoğlu’na (1999: 3) göre de, sağlık
sosyolojisi çalışmaları uygulamalı sosyolojik alana hitap etmektedir; çünkü bu alanda bir kuram
geliştirmek yerine daha çok, sağlık pratikleri, sağlık örgütleri, politik karar vericilere yönelik
anlamlı, yol göösterici uygulamalı çalışmalar tercih edilmektedir.
Yukarıdaki uzmanlık dalları ve çalışma konuları incelendiğinde uygulamalı sosyolojik
alana dönük olduğu rahatlıkla görülmektedir. Araştırma tipi olarak, genelde nicel yöntemle
araştırmalar gerçekleştirilmekte iken; nitel yöntemlerle de araştırmalar yapmak mümkündür.
Yapılan çalışmalarda kullanılan araştırma teknikleri ise genelde sosyolojinin kullandığı
gözlem, tarama, mülakat vb. teknikler olmaktadır.

2.3. Türkiye’de Sağlık Sosyolojisi
Sosyoloji biliminin Türkiye’de yeni gelişen bilimlerden birisi olduğu çok bariz bir
husustur. Sağlık sosyoloji ise bu yeni bilim dalının bir alt dalı olarak ortaya çıkmaktadır.
Toplumsal yapı analizlerinde sosyolojik alt birimler, genelde “sistem teorisi” veya “yapısalcılık
teorisi” ekseninde ele alınarak, bir toplumun alt bölümleri (bütünün parçaları) şeklinde
görülerek izah edilmektedir. Toplumsal yapının alt alanlarına dair gerçekleştirilen “kurum
yaklaşımı” ise daha çok yapısalcı-işlevselci ve sistem teorisyenleri tarafından
benimsenmektedir. Yapıya, statüye, belirlenmiş rollere ve normlara vurgu yapması açısından
bu teoriler, bir toplum için vazgeçilmez örüntülerin gerçekleştirilebilmesi adına daha kolay ve
standartlaşmış bir form sunmaktadırlar.
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Türkiye’de şekillenen sosyoloji literatüründe, ‘Kurumlar Sosyolojisi’ olarak kendisine
yer bulan bu bakış açısı etkisini hala kaybetmiş değildir. Birçok üniversitede hala ‘Kurumlar
Sosyolojisi’ dersi lisans düzeyinde yer bulmaktadır. Klasikleşmiş bu durumun eleştirilecek
noktası, ele alınan temel kurumların aile, eğitim, siyaset, ekonomi, din, boş zamanlar gibi
kurumlarla sınırlı olmasıdır. “Sağlık Kurumunun” diğer temel sosyolojik kurumların yanında
çoğu zaman adı bile zikredilmemektedir. Sağlık kurumunun ele aldığı konular zaman zaman
aile kurumu veya eğitim kurumu içerisinde bir alt konu olarak tartışılabilmektedir. Ancak sağlık
kurumu müstakil bir alan olarak birçok ‘Kurumlar Sosyolojisi’ kitabında da yer bulmamıştır.
Bu durumun sebepleri arasında sosyolojinin zaten göreli olarak yeni bir bilim olması ve sağlık
alanının ise çok daha yeni olması görülebilir. Ayrıca sosyoloji alanında ki birçok tartışmalı
konudan henüz kendisine sıranın sağlık sosyolojisine gelmemiş olması ihtimali yani
sosyologların pek rağbet etmemiş olması durumu elbette vardır.
Her halükarda çağdaş bir bilim olarak sosyolojinin sağlık alanı ile olan etkileşimi asla
göz ardı edilecek bir durum değildir. Bir realite olarak birey ve toplum kendi örüntüleri, rolleri
çerçevesinde ele alındığında sağlık alanı ile olan etkileşimleri kaçınılmazdır. İşte hemen burada
bireyin ve toplumun bu gerçeklikle olan ilişkisini modern ve geleneksel ayrımı ile kullanmak
daha anlamlı olacaktır. Çünkü bir tarafta gelişen tıp teknolojisi ve bilgisi ilgi görürken diğer
tarafta ise geleneksel uygulamalar hala ilgi görmektedir. Bu ikili yapı içinde hemencecik
modern veya hemencecik geleneksel olmak çok ta iyi bir tavır olmayabilir. Gelinen süreçte
modern tıbbın eleştirilebilecek birçok noktası olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca geleneksel
tıbbın da birçok hastalığa çare bulamadığı dikkate alınmalıdır.
Modern tıbbın yaygınlaşması öncesinde, birçok kültürde olduğu gibi geleneksel tedavi
türleri Türkiye’de de yaygın bir kullanım ağına sahipti. Geleneksel tedavi şekilleri sanıldığı
veya yansıtıldığı gibi büyüsel veya sihirsel işlemlerden ibaret değildir. Yıllarca biriken bir
deneyim ve tecrübe sonucudur. Birçok reçetesi geçmiş günün koşullarına göre deneysel
sayılabilecek iken, bazı reçeteleri günümüz koşullarına göre çok ilkel kalmaktadır. Bu
tartışmaların ötesinde ‘Halk hekimliğinin’ ve geleneksel yöntemlerle tedavi şeklinin Türkiye
kültüründe toplumsal bir realitesi olduğunu söylemek gerekir. Halk hekimliğinin sadece
Türkiye Cumhuriyetine değil aynı zamanda Osmanlı döneminde de etkili olduğunu ifade etmek
gerekir. Çünkü daha modern tıp yaygınlaşmadan önce insanlar, geleneksel yöntemlerle
ameliyat olmakta ve tedavi edilmekteydi. Dolayısıyla geleneksel yöntemlerin uzun bir süre
Cumhuriyet döneminde de yer bulduğunu birçok kişi rahatlıkla gözlemlemiştir. Hatta günümüz
2017’lerin Türkiye’sinde modern tıp uygulamalarından ümidini kesmiş birçok insanın çıkık,
bel fıtığı, hemoroit, romatizma, kanser vb. hastalıklar ile bazı psikolojik hastalıklarında
tedaviye alternatif olarak geleneksel yöntemlere başvurduğu ve başarılı sonuçlar elde ettikleri
rahatlıkla gözlenebilmektedir. Hatta birçok kişi geleneksel yöntemlerle tedavi başarılı olmaz
ise modern tıp ve ilaçlarını o zaman tercih edebilmektedir.
Türkiye de hükümetler ve sağlık bakanlığı neredeyse her zaman modern tıp araçlarını
ve çözümlerini öncelemişlerdir. Hastalıklara daha kesin ve ölçülebilir çözümler elde etmek
amacıyla her zaman modern tıp taraftarı olmuşlardır. “Halk hekimliği” denilen geleneksel
tedavi yöntemlerini yenebilmek için en ücra köylere de nüfus edebilen “sosyal hekimlik”
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sistemini uygulamaya koymuşlardır. ‘Sosyal hekimlik’ adıyla anılan olgu, içerik itibariyle
düşünüldüğünde sağlık sosyolojisinin öncül formlarına sahip olduğunu düşündürmektedir.
‘Sosyal hekimlik’ hastalığın önlenmesinde kültürün ve yaşam tarzlarının dikkate alınmasını;
hastalığın, belirli bir yaşam tarzından ve toplumsal yapıdan kaynaklandığını düşünmektedir. Bu
türden öncül önermeler ve çalışma konularının çağdaş sağlık sosyolojisinin çalışma alanıyla
örtüştüğü görülebilir.
Fişek (1983: 28-30) çalışmasında Gtotjhan’dan alıntı ile sosyal hekimliğin şu
ilkelerinden bahsetmektedir. Zaten ‘sosyal hekimlik’ açısından bir ülkenin sağlık öncelikleri bu
esaslara göre belirlenmelidir.
En önemli hastalıklar bir toplumda en çok öldüren ve en sık görülen ve en çok
sakat bırakandır. Bu kurala göre Türkiye’de 1950’lerden önce en çok öldüren sıtma hastalığı
olmaktadır. Çocuk felci ise en çok sakat bırakan hastalıktır.
Bir kişinin veya toplumun sağlık düzeyini belirleyen, kişinin hastalanmasına veya
ölümüne neden olan biyolojik ve fizik çevre faktörlerini oluşturan nedenler, sosyal ve ekonomik
koşullardır.
Bir kimsenin hasta oluşu sadece o kişinin sorunu değildir. Kişinin hastalığı,
ailesinden başlayarak o toplumun sorunudur.
Bu ilkelere bakıldığında sağlık sosyolojisinin tartışma konularının içerisinde yer aldığı
görülmektedir. Ancak bu tartışmalar ilk olarak ‘sosyal hekimlik’ veya ‘halk sağlığı’ adı altında
kendisine yer bulmuşlardır.
Müstakil olarak sağlık sosyolojisi alanında eserlerin verilmeye başlanmasından önce
araştırmacılar veya konuyla ilgilenenler, ‘sağlık ve kültür’ ekseninde çalışmalar yapmışlardır.
Tıp tarihçileri, halkevleri mensupları, Türk ocağı mensupları konunun folklorik ve etnik
önemine binaen, yerel ve ulusal nitelikli süreli yayınlarda hastalık ve sağlık konularına dair
yazılar neşretmişlerdir. Boratav, Folklor (1939) isimli çalışmasında halk hekimliği bilgilerine
yer vermiştir. Orhan Acıpayamlı, doğumla ilgili adet ve inançların yer aldığı bir çalışma (1961)
ile dalak kesme uygulamalarına (1963) dair çalışmalar yayımlamıştır. Sedat Veyis Örnek 1966
yılında ‘Sivas Yöresinde Batıl İnançlar ve Büyüsel İşlemler’ konulu bir çalışma yapmıştır
(Saltık Özkan, 2013: 141-142).
Bu ilk metinlerden sonra Orhan Türkdoğan’ın kültür antropolojisi ve sağlık sosyolojisi
açısından ilk olduğunu ifade ettiği çalışması gerçekleşmiştir. ‘Doğu Anadolu’da SağlıkHastalık Sisteminin Toplumsal Araştırması’ (1965 [1991]) başlıklı çalışma Doçentlik tezi
olarak sunulmuştur. Görüldüğü gibi halk hekimliği, etnoloji, antropoloji, sosyoloji vb. bilim
dallarının iç içe geçtiği bir dönemden bahsedilmektedir.
Bütün bunların yanında Türkiye’de sağlık sosyolojisi çalışmalarının kısa bir tarihçesini,
Türkçe telif edilen çalışmalar ve günümüz sağlık sosyolojisi alanına uygun olabilecek
çalışmalar göz önünde bulundurarak tasniflemek mümkündür. Yapılan tasnif, Türkiye’de sağlık
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sosyoloji alanındaki öncü araştırmacıları ve öncü çalışmaları belirlemek amacıyla
oluşturulmuştur. Tasnif yapılırken 2000’li yıllardan önce, sağlık sosyolojisi alanında yapılmış
olan çalışmalar dikkate alınmıştır. Ayrıca Kızılçelik’in (1996: 24) ve Adak’ın (2002: 17)
tasnifleri de göz önünde bulundurulmuştur.
Buna göre Türkiye’de, Sağlık Sosyoloji alanına ait çalışmaların Türkdoğan’ın
çabalarıyla 1965’li yıllarda yapılmaya başlandığı görülmektedir. Ancak özellikle,
Türkdoğan’ın çalışmalarını (1965a, 1965b, 1991) destekleyecek ve sağlık sosyolojisi alanını
geliştirecek çalışmalar sonraki yıllarda istenilen düzeyde gerçekleştirilmemiştir. Türkdoğan’ı
müteakiben Kasapoğlu’nun çalışmaları (1980, 1982, 1984, 1991, 1992a, 1992b, 1992c,1993,
1999) sağlık sosyolojisi alanındaki ilkleri ifade etmektedir. Bu çalışmaların haricinde Tezcan’ın
(1988), Oskay’ın (1993), Göksel ve Ünlüoğlu’nun (1981), Erengin ve Dedeoğlu’nun (1998),
Surat’ın (1993), Özen’in (1993, 1994, 1996), Tengilimoğlu’nun (1986), ve Kızılçelik’in (1995,
1996a, 1996b, 1996c) çalışmaları sağlık sosyolojisi çalışmalarına dair ilk örneklerdendir.
Ayrıca Fişek’in (1983) halk sağlığı alanındaki çalışmaları ve konu etrafındaki
değerlendirmeleri her ne kadar sağlık sosyolojisi adı altında icra edilmemiş olsa da ele aldığı
konular ve topluma katkısı itibariyle dikkate alınmayı ve zikredilmeyi gerektirmektedir.
Türkdoğan (1965 [1991]) çalışmasında doğuda bir şehir olarak Erzurum’un Ilıca
kasabasını örneklem alarak, Ilıca’ya bağlı 37 köy ve köy doğasına sahip bir mahallesini
incelemiştir. Kendi ifadesiyle, ‘sağlık-hastalık probleminde, halkın değer oryantasyonu,
cemaatin kuruluşu, sosyal tabakalaşması, halkın dünya görüşü, aile tipleri, kültürü, şehre yakın
ve uzaklığı, haberleşme ve ulaşım imkânları, zirai ve ekonomik durumu, toprak ve besin
maddeleriyle kültür bağlılıklarının’ önemli rol oynadığını vurgulamaktadır (Türkdoğan, 1991:
16). Türkdoğan’ın konuyu ve çalışmasını bu kadar geniş ve çok değişkenli bir formatta ele
alması sağlık sosyolojisi alanındaki ilk örneklerden sayılmasını beraberinde getirmiştir.
Yasa’nın 1962’de ele almış olduğu ‘Türkiye’de Halk Sağlık Folkloru ve Bazı
Meseleleri’ adlı çalışma tarih olarak Türkdoğan’dan önce yapılmıştır. Her ne kadar tarihsel
olarak önce olsa da, sadece inanışlar ve halk tababeti adı verilen unsurları incelediğinden
kapsamlı bir sağlık sosyolojisi çalışması olarak görülmesi mümkün değildir. Benzer
çalışmaların daha başka akademik bilim dallarında (örn. halk sağlığı) yapıldığı da görülmüştür.
Sağlık sosyolojisi alanındaki bu ilk çalışmaların, aslında Türkiye’deki sosyologların
1950 sonrası köy sosyolojisi çalışması yapma trendine uygun bir paralellik arz ettiği görülür.
Türkdoğan’ın çalışması da esasında bir köy sosyolojisi çalışmasıdır. Ancak bu çalışmayı sağlık
sosyolojisi ile kesiştirmek ise tabi ki onun bilinçli tercihidir.
2000’li yıllardan sonra ise konu ile ilgili çalışmaların göreli de olsa arttığı ifade
edilebilir. Bir taraftan sağlık sosyolojisi ile ilgili yapılan tez çalışmaları nicelik olarak artarken,
konuyla ilgili bazı dergilerin (Toplumbilim, 2001; Yeni Türkiye, 2001; Toplum ve Hekim, 2004
ve daha birçok sayısı) sağlık sosyolojisi temasıyla özel sayılar neşrettikleri ve birçok
araştırmacının konuya ilgi duyduğu görülmektedir.
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Cirhinlioğlu’nun (2010) telif eseri olan ‘Sağlık Sosyolojisi’ adlı eseri 2001’deki ilk
basımından bu yana uzun yıllar alandaki ders kitabı boşluğunu doldurmaktadır. Adak’ın
2002’de yayımlamış olduğu ‘Sağlık Sosyolojisi, Kadın ve Kentleşme’ adlı çalışmada, hem
teorik hem de araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Adak’ın çalışması daha çok, kadın eksenli
bir değerlendirme modellemesi içermektedir.
Kasapoğlu’nun, Ecevit’le birlikte editörlüğünü yaptığı (1999) ‘Sağlık Sosyolojisi:
Türkiye’den Araştırmalar’ isimli eser ise konuyla ilgili uygulamalı araştırmalara yer vermesi
açısından önemlidir. Baloğlu’nun (2006) ‘Sağlık ve Hastalık’ isimli çalışması ise kültürel
değerlerin ve toplumsal değişkenlerin, hastalık-sağlık üzerindeki etkilerini tartışması ve
göstermesi açısından bir boşluğu dolduran önemli bir çalışmadır.
Özensel ve Koçak’ın (2004) ‘Hekimler ve Hekimlik’ adlı çalışması, konuya hekimler
tarafından yaklaşan ve sosyolojik perspektife sahip olan nadir çalışmalardan birisidir. Eserde
sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan hekimlerin karşılaştığı sorunları, toplumsal özellikleri,
sahip oldukları değerler, mesleki doyumları ve tükenmişlik düzeyleri betimlenmeye
çalışılmıştır.
Sonuç
Sağlık-hastalık süreçleri daha büyük bir toplumun içerisinde, kendine özgü belirli
davranış kalıpları ve etkileşim süreçleri olan sağlık kurumunun alt unsurlarıdır. Daha büyük bir
toplumsal yapının sadece birer parçası veya alt dalı olmaktan öte, bütüne yani topluma katkı
yapan ve anlamlandıran önemli bir boyutu içermektedir.
Dünya üzerindeki farklı toplumlar ve etnik yapılar için sağlık kurumunun evrensel
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak uygulamaların, kültüre ve sosyal yapıya göre özgünlük
ve farklılıklar arz etmek olduğu da rahatlıkla anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda sağlık sosyolojisi, hastalıkların dağılımı, hastalıklara karşı insanların
tutumlarını, hastalıkların sosyal ekonomik ve kültürel nedenlerini, hastalık ve sosyal sınıf
ilişkilerini, yoksulluk, işsizlik, boşanma ve ölüm gibi sosyal olguların sağlık ve hastalığa olan
etkilerini, yaşanılan konut, çevre, aile ve meslek gibi değişkenlerin hastalık ve sağlıkla olan
etkileşimlerini ele almaktadır. Ancak diğer yandan sağlık örgütlenmelerini, uzman personelin
(doktor, hemşire vb.) hasta ve hasta yakınları ile olan ilişki biçimlerini ve sosyal rollerini de
kendisine konu edinmektedir (Kızılçelik, 1996: 16).
Türkiye’de sağlık sosyoloji çalışmaları geçmiş ve günümüz dikkate alındığında,
bahsedilen toplumsal değişkenlerden başlayarak, ileri sosyolojik tartışmalar kadar giden bir
eksende, git gellere sahip olan bir ranj içerisinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür.
Günümüz Türkiye’si için sağlık istatistikleri dikkate alınarak bir değerlendirilme
yapılacak olursa, göreli olarak birçok alanda sağlıkta iyileşmelerin yaşandığı su götürmez bir
gerçektir. Sağlıkta böylesi bir iyileşme eleştirel sosyal bilim gerçekleştiren araştırmacılar için
biraz olsun alandan çekilmelerini sağlayan hususlar olarak görülmektedir. Doğal bir durum
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olarak sağlık imkânları düşük iken yapılan eleştiriler daha yüzeysel ve basit araştırmalarla
ortaya koyulabilecektir. Ancak sağlık imkânlarının artması ve sosyal politikaların yerinde ve
zamanında gerçekleştirilmesi, daha derin analizler yapmayı, yapıcı çalışmalar üretmeyi, yeni
modeller tasarlamayı gerektirmektedir.
Günümüz Türkiye’sinde sağlık faaliyetlerinin istendik düzeyde yaşandığını düşünerek,
mevcut sağlık politikalarını ve sağlık sistemini aşan vizyoner, yapıcı, yeni modeller üreten
bununla beraber eleştirel bakabilme yeteneğine sahip sağlık sosyoloji çalışmalarına ihtiyaç
olduğunu vurgulamak gerekmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1-

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sosyolojisinin ele aldığı konulardan biri değildir?

A.

Hastalık ve sosyal sınıf ilişkileri

B.

Uzman personelin hasta ve hasta yakınları ile olan ilişki biçimleri

C.

Hastalıklara karşı insanların tutumları

D.

Hastalıklara karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirme çabaları*

E.

Sağlık örgütlenmeleri

2Turner ve Samson’a göre sağlık sosyolojisinin çalışma alanını betimlemek için
kullanılan düzeylerden hangisi hasta olmak deneyimini ve hastalığa ilişkin algıları konu alır?
A.

Bireysel düzey*

B.

Ailesel düzey

C.

Toplumsal düzey

D.

Politik düzey

E.

Kurumsal düzey

3değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sosyolojisine olan ilgi artışının sebeplerinden biri

A.

Tıp ve ilaç sektöründeki teknolojik gelişmeler

B.

Sosyal refah devleti uygulamaları

C.

Modernist bilgi üretim tekelinin kırılması

D.

Tıp dünyasının baskısı *

E.

Tıp alanının ticari bir üretim tarzı olarak algılanmaya başlanması

4değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sosyolojisinin vurgu yaptığı alanlardan birisi

A.

İnşa edici süreç

B.

Bedensel süreç*

C.

Kültürel süreç
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D.

Zihinsel süreç

E.

Anlamacı süreç

5Sağlık sosyolojisi, sağlık ve hastalık kavramlarını incelerken aşağıdaki hangi
perspektife göre hareket etmektedir?
A.

Pozitivist perspektif

B.

Fizyonomist perspektif

C.

Anlamacı perspektif*

D.

Beden merkezli perspektif

E.

Materyalist perspektif

6değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sosyolojisi ile ilintili alt alanlarından birisi

A.

Danışmanlık hizmetleri*

B.

Rehabilitasyon çalışmaları

C.

Epidemiyoloji

D.

Çevre ve kent sağlığı

E.

Suç etiyolojisi

7Aşağıdakilerden hangisi sağlık-toplum etkileşiminden dolayı ortaya çıkan
sorunlardan biri değildir?
A.

Dünya nüfusunun sürekli artması

B.

Geleneksel tedavi yöntemlerine ilginin artması*

C.

Bulaşıcı hastalıkların çoğalması

D.

Tıbbi cihaz sektörünün ortaya çıkması

E.

İlaç endüstrisinin oluşması
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8Sağlık sosyolojisine hekimler tarafından yaklaşan ve sosyolojik perspektife
sahip olan nadir çalışmalardan birisi olan ‘Hekimler ve Hekimlik’ adlı eserin sahibi kimdir?
A.

Ülgen Oskay

B.

Sezgin Kızılçelik

C.

Fuat A. Göksel ve Gülören Ünlüoğlu

D.

Nihat Aycan

E.

Özensel ve Koçak

9Tarihsel olarak önce olsa da, sağlık sosyolojisi çalışması olarak görülmeyen
‘Türkiye’de Halk Sağlık Folkloru ve Bazı Meseleleri’ adlı çalışma kimin eseridir?
A.

Orhan Türkdoğan

B.

İbrahim Yasa*

C.

Sezgin Kızılçelik

D.

Fuat A. Göksel

E.

Gülören Ünlüoğlu

10-

Türkiye’de, Sağlık Sosyolojisi ile ilgili ilk çalışmalar kim tarafından yapılmıştır?

A.

Ülgen Oskay

B.

Mahmut Tezcan

C.

Sevinç Özen

D.

Orhan Türkdoğan*

E.

M. Aytül Kasapoğlu
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3. SAĞLIK SOSYOLOJİSİ ALANINA SOSYAL TEORİNİN
UYGULANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Sağlık Alanına Sosyal Teorinin Uygulanması

3.2. Yapısal İşlevselcilik
3.3. Sembolik Etkileşimcilik
3.4. Çatışma Teorisi
3.5. Post-yapısalcı Yaklaşım ve Sağlık Tartışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal teori ve Sağlık Alanı arasında nasıl bir bağlantı vardır?

2)
Yapıusal işlevselcilik teorisi sağlık alanı için ve toplum için ne tür öneriler öne
sürmektedir?
3)

Sembolik Etkileşimcilik sağlık alanına nasıl uygulanabilir?

4)

Çatışma Teorisi sağlık alanına nasıl uygulanabilir?

5)

Post-yapısalcı yaklaşım reel sağlık Tartışmalarına ne derecede katkı sunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Sosyal Teori, Sağlık Ve Teori, Sembolik Etkileşimcilik, Çatışma Teorisi, Yapısal
İşlevselcilik, Post-Yapısalcı Yaklaşımlar
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Giriş
Yapı ve eylem tartışmaları sosyoloji literatüründe birçok bağlamda ele alınmaktadır.
Genel itibariyle yapı, topluma refere edilebilecek bir değerlendirme iken; fail veya eylem ise
bireye refere edilebilecek olan değerlendirmeleri içermektedir.
Buradaki fail veya eylem değişkenini aslında sanıldığı gibi sadece toplumdan yani
yapıdan etkilenen pasif bir oluşum olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Aksine fail veya
eylem bu yapı içerisinde rasyonel ve özgün tercihlerle kendisini konumlandırabilmektedir.
Sağlık sosyolojinin temel inceleme alanın ise hastalığın yapısal ve sosyal faktörlerini
keşfetmek olacaktır. Ancak tabi ki, yapı içerisinde eylemde bulunan bireyde bu incelemeye
dâhil olacaktır.
Bireyin ön plana çıkarılmasında aydınlanma felsefesinin ve onun mirasının etkisi de
azımsanmayacak kadar büyüktür. Öncesindeki yüzyıllarda tıbbi müdahaleler ve düzenlemeler
çoğunlukla batıl inançlar ve dinsel birtakım izahlarla yürütülmekteydi. Berber, Sabuncu
Helvacı adı verilen şahıslar Avrupa’da ve yasak olmasına rağmen Osmanlıda 18. Yüzyılın
ortalarına kadar acil tıbbi müdahalenin, diş çekmenin, kan almanın veya diğer tedavi
şekillerinin uygulayıcısı konumundaki kişileri olmuşlardır (Yıldırım, 2009). Modern tıbbın
ortaya çıkışı daha çok bilimsel bilgi düzeyindeki ve teknolojik keşifler düzeyindeki ilerlemeler
sonucunda ortaya çıkmıştır.
Sağlık sosyolojisi alanında, sosyolojik teorileri kullanmak araştırmacıya birçok açıdan
kolaylık sağlamaktadır. Sosyolojik teoriler öncelikle herhangi bir açıklama biçiminden oldukça
farklıdırlar. Kendine özgü bilgi elde etme metodolojisiyle tutarlı ve kanıtlara dayalıdırlar. Diğer
bilgi üretme biçimleri olan sağduyu, gelenek, otorite, din vb. unsurlardan bu açıdan farklılık arz
etmektedir. Sosyolojik düşünme görünenin arkasındaki görünmeyeni ele alabilmesi açısından
önemlidir. Sosyolojik teoriler bir anlamda araştırmacıya sosyolojik düşünmenin kapılarını
açmaktadırlar. Böylece inceleme alanları kolayca ele alınabilmektedir.
Kentleşme, sanayileşme ve küreselleşme gibi toplumları ve kitleleri etkileyebilecek olan
faktörler arasındaki bir diğer önemli faktör sağlıklı yaşam olmaktadır. Sağlık sosyolojisi de bu
bağlamda devreye girmekte konunun ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarını ele alarak farklı
bir alan olarak insanların karşısına çıkmaktadır. Sağlık sosyolojisi esasında sosyolojinin özel
(spesifik) bir inceleme alanı olarak ortaya çıkmaktadır.
J. Siegrist bir disiplin olarak sosyolojinin ve araştırmacı olarak sosyologların bu konuyla
ilgilenmelerindeki temel bakış açılarını ve bir çalışma alanı olarak sağlık alanındaki varlığını
şu beş bilgi alanıyla betimlemeye çalışmaktadır (Kaminskas ve Darulis, 2007: 111)
1-

Sağlıklı yaşam (tarzları) sosyolojisi, (Koruyucu)

2-

Hasta hayatı sosyolojisi (Rahatlatma)

3-

Müşteri-meslek uzmanı etkileşimi sosyolojisi (teşhis, tedavi)
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4-

Hastalık ve sağlığın sebeplerine dair sosyolojik çalışmalar (sosyal epidemiyoloji)

5-

Sosyoloji ve sağlığı sistemi çalışmaları

Sağlık sistemi ve kültürel yapı içerisinde cereyan eden bu ilişkiler ve kurumsallaşmış
yapılar oldukça karmaşık ve ilk bakışta kolayca anlaşılamayacak düzeydedir. Sağlık
sistemlerindeki kurumsallaşmış ilişkilerin teknik, ekonomik, siyasi, etik, iletişimsel ve
organizasyonel yönleri vardır. Bu karmaşık yapı içerisinde kültür, toplum, gruplar ve insanları
anlayabilmek ve isteklerini yerine getirebilmek en önemlisini sağlık problemlerini
giderebilmek ve sağlıklı yaşam formlarını üretebilmek hiç de basit değildir. Ayrıca birkaç yıl
gibi bir sürede, çabuk veya hızlı bir değişim gösterecek kadar da sığ bir yapılanma değildir.
Sağlık sosyolojisinin konularına ve içeriğine dair yapılan analizler de elbette
farklılaşmaktadır. Genel sosyolojik yaklaşımlarda olduğu gibi pozitivist ve yorumlayıcı
geleneklere eklemlenerek sağlık sosyolojisinin çalışma alanlarını ve içeriklerini betimlemeye
çalışan araştırmacılarda olmuştur.
Örneğin Taylor ve Askworth (2004: 190), sağlık sosyolojisinde çoğu araştırmanın
sosyal gerçekliğe ilişkin olarak nominalist bir bakış açısıyla yapıldığını ve bu genel referans
çerçevesi içinde de sağlık sosyolojinin genel olarak egemen iki paradigma arasında bir ayırıma
gidebileceğini ifade etmektedir. Yani ilk olarak; pozitivizm ve emprisizmde temellenmiş,
çoğunlukla ‘sosyal’ değişkenlerin hastalığın (disease) kökenleri üzerindeki etkisinde odaklanan
bir sağlık sosyolojisi vardır. İkinci olarak ise; Diltey ve Rickert geleneğiyle gevşek bir bağlantı
içinde doğal ve kültürel dünyanın incelenmesi arasında temel bir ayrım olduğunu vurgulayan
ve rahatsızlığa (ilness) ilişkin değişen anlayışları ve deneyimleri esas itibariyle anlamaya
yönelik ‘yorumlayıcı’ (interprative) metodolojiyi kullanan bir diğer sağlık sosyolojisi de söz
konusudur.
Böylece biyolojik ve fizyolojik bir olgu olan hastalık ile oldukça kültürel ve sosyolojik
bir olgu olan rahatsızlık arasındaki ayrım veya gerilim giderek daha da belirgin hale
gelmektedir.
Dolayısıyla bu yorumlayıcı yaklaşım içerisinde yer alan çalışmalar rahatsızlık (illness)
nitelemelerinin bir uygulaması ve bu nitelemelerin bireylerin kimlik statüleri üzerindeki
(genellikle damgalayıcı) etkileri üzerinde odaklanma eğilimi göstermektedir (Taylor ve
Askworth, 2004: 190).
Pozitivist ve yorumlayıcı geleneğe ek olarak kısmen bu gelenekten faydalanmış olsalar
da farklı yönleri de bulunan diğer üç ayrı teorik yaklaşımdan bahsetmek de yerinde olacaktır.
Bu açıdan sosyolojik camiada, uzun yıllardır kabul görmüş ve tortulaşmış üç büyük teori
olduğundan bahsetmek mümkündür. ‘Üç büyükler’ olarak da adlandırılan bu teoriler yapısalişlevselcilik, sembolik etkileşimcilik ve çatışma kuramlarıdır. Bu teoriler uzun yıllar boyunca
sosyolojik tartışmaları domine ettikleri gibi daha özel olarak sağlık sosyolojisi alanını da
domine etmişlerdir (Cockerham, 2013 :3).
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Bu metinde de, biyomedikal ve biyokültürel sağlık anlayışlarından bahsedildikten sonra
söz konusu teorik yaklaşımlar incelenecektir. Akabinde göreli olarak diğer küçük teorilerin
konuyu ele alış biçimleri tartışılacaktır.
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3.1. Sağlık Alanına Sosyal Teorinin Uygulanması
Sosyal teorinin sağlık alanına uyarlanması diğer alanlara veya kurumlara
uyarlanmasından daha geç olmuştur denilebilir. Hâlihazırda klasik sosyologlar olarak
nitelendirebilecek olan Weber, Marx, Tönnies gibi isimlerin bu alan direk bir katkısı
olmamıştır. İçlerinden sadece Durkheim’in İntihar çözümlemesiyle bir katkısı olabileceği
düşünülmektedir. Bu çalışmada üç büyükler olarak adlandırılan yapısal işlevselci kuram,
sembolik etkileşimci kuram ve çatışma kuramı öncelikli olarak ele alınacaktır. Daha sonra ise
özellikle sağlık tartışmaları bağlamında postyapısalcı yaklaşımın etkisinde kalmış olan diğer
kuramlar incelenecektir. Bunlar postyapısalcılık başlığı altında incelenen sosyal inşâcılık ve
feminist teoriler olacaktır.
Yapısal İşlevselcilik
Bu teorik yaklaşım toplum ile biyolojik bir organizma arasında yapılan anoloji
sonucunda temellendirilen bir yaklaşımdır. Nasıl bir beden (organizma) farklı ve birbirine
bağımlı parçalardan (organlardan) oluşmaktaysa, toplumda aynen farklı sayısız sistem ve alt
sistemlerden meydana gelmektedir. Bu farklı parçalar bir birlik sağlamakta, daha geniş ve
büyük bir bütünün sürdürülebilir olmasına katkı sunmaktadır (Barry and Yuill, 2002: 10).
Her insanın yerine getirmek üzere bir rolü vardır. Bireyler, rollerini yerine getirmeleri
ile ilgili daha büyük bir parçanın sürdürülmesine yönelik beklentilerden oluşan bir davranışlar
seti ile bağlıdırlar. Bu tarz sosyal beklentiler daha çok her biri daha spesifik haklar ve
sorumluluklar içeren ‘rol ilişkileri’ bağlamında ele alınmaktadır. Sosyal kişinin bu rol ve rol
ilişkilerini yerine getirmesi toplumda süreklilik ve düzen sağlayacaktır (Barry and Yuill, 2002:
11).
Yapısal işlevselcilik özü itibariyle değer birliğine, sosyal düzene, dengeli bir topluma
ve daha makro düzeyde işlevsel süreçlere tekabül etmektedir. Bireyin grupla ilişkisi ve cemaat
yaşamının alturistik (diğerkâmlık) ve fatalistik (kaderci) bazı öğeleri hala yaşamaktadır. Ancak
Durkheim bunları dışlamakta ancak iki ayrı düzen arasında denge öngörmektedir (Kaminskas
ve Darulis, 2007: 112).
Her ne kadar yapısal işlevselcilik paylaşılan değerler, sosyal düzen, durağanlık ve
işlevsel süreçler gibi makro düzey alana vurgu yapsa da, kısa sürede sağlık sosyolojisinin temel
yönlendirici paradigmalarından birisi olmuştur (Cockherham, 2001: 6).
Yapısal işlevselci yaklaşım kuramın genel mantığı çerçevesinde hastalık, sağlık, hasta
insan ve hasta rolü kavramlarını irdelemektedir. Toplumsal hayat ve toplumun kendisi
sürdürülmesi gereken bir organizasyondur ve dengede olması herkes için gereklidir. Sosyal
uyum ve düzenin sağlanması arzu edilecek en önemli durumdur. Herkes görevini en iyi şekilde
yerine getirmeli ve topluma katkıda bulunmalıdır. Bu açıdan sistemin devam edebilmesi ve
herkesin topluma katkı yapabilecek düzeyde olması istendik bir durumdur. Hasta birey dikkate
şayan bir şekilde görevini ve sorumluluklarını yerine getiremeyen bir sosyal kişi
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konumundadır. Kişinin bir takım mazeretleri (rahatsızlık, hastalık) onun toplum içerisinde,
zorunlu veya gönüllü olarak üstlendiği görevleri yerine getirmesini engellemektedir.
Yapısal işlevselci yaklaşım içerisinde Parsons (2005: 294 [1951]), ‘hasta rolüne’ ilişkin
tanımlamasıyla ön plana çıkmaktadır. Sağlıklı bir insanın toplum içerisinde oynayacağı sosyal
rolün bir anlamda zıddı gibi görülebilen hasta rolüne ait yapmış olduğu değerlendirmeler
oldukça önemlidir. Parsons’a göre hasta bireyin sahip olduğu gizil toplumsal haklar şunlardır:
c)
Hasta birey toplum içerisinde oynaması gereken diğer toplumsal rollerden muaf
tutulmaktadır. Burada hastalığın doğası ve şiddeti etkili olmaktadır.
d)
Hasta birey kendisinin hasta olmasından sorumlu değildir. Yani var olan hastalığı
kendisi isteyerek çıkarmamıştır.
Buna mukabil hasta bireyin sorumlulukları ise şunlar olacaktır:
c)

Hasta birey, iyileşme eğiliminde olmalı ve bunun için çaba harcamalıdır

d)
Hasta birey, konunun uzmanı olanlarla irtibat içerisinde olmalı ve gerektiği ölçüde
teknik-tıbbi yardım almalıdır.
Görüldüğü gibi hastalık, işleyen bir toplum için çözülmesi gereken bir sorundur. Aslında
bu bakış açısı daha çok, ‘eğer toplumun büyük bir kesimi hasta olursa ne olur’ şeklinde ki bir
önermeye dair analizi içermektedir. Böyle olursa çok sayıda insan görevlerini yapamayacak,
sorumluluklarını sürdüremeyecek, haklarını talep edemeyecek ve bir toplumun bütünü için
sürdürülebilir olmayan disfonksiyonel bir pozisyona geçilecektir (Barry and Yuill, 2002: 11).
Parsons, teorik olarak hasta rolünü sistemleştirmesi ile aynı zamanda Durkheim ve
Weber’in çalışmalarını da içeren ve onları kullanan klasik sosyal teorinin içinde bir teori ortaya
koymuştur. Onun formülü sosyolojik açıdan oldukça etkileyici ve uygun bulunmuştur. Böylece
akademide sağlık sosyolojisi hatırı sayılır bir konuma sahip olmuştur (Cockherham, 2001: 6).
Hasta rolüne dair bu örüntüleşmiş davranışların belirlenmesi ile birlikte bireylerin kendi
sosyal rolleri de hasta ve doktor tarafından daha normatif kalıplarla anlaşılır olmuştur.
Sosyolojik literatürde klasik denilebilecek olan isimler arasından sağlık sosyoloji
kapsamında değerlendirilebilecek olan çalışmaların pek yapılmadığını, tek istisnai örneğinin
Durkheim’in sağlık sosyolojisi bağlamında değerlendirilebilecek olan intihar () isimli eseri
olduğunu vurgulamak gerekir. Bu çalışmada İntihar olgusunun sebeplerini toplumsal ve kişisel
bunalımlarla açıklamaya çalışmıştır.
Turner’a göre (2011: 15) hiçbir klasik sosyolog sağlık ve hastalık konusunu açıkça ele
almadığı için, bir bütün olarak sosyoloji disiplini alanında sağlık alanıyla ilgili bir çalışma
yapılmamıştır. Ancak bu tezin tek temel istisnası Durkheim’in İntihar isimli çalışması olacaktır.
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Durkheim’in bu eserini sağlık sosyolojisi açısından ele alırken iki farklı bağlamda konu
incelenebilmektedir. Bunlardan ilki Durkheim’in konuya sosyal destek bağlamında yaklaşmış
olduğu düşüncesidir. Kişinin ağ sistemleri, sosyal sermayesi bu açıdan önemlidir.
Durkheim’in İntihar adlı eseri araştırmacılar tarafından ‘sosyal destek’ anlayışı ve bu
anlayışın sağlıkla olan olası ilişkisi açısından bir ilk öncü çalışma olarak değerlendirmektedir
(Taylor ve Askworth, 2004: 195)
Bir diğer bağlam ise intihar çözümlemesi ile alakalı ortaya çıkan kavramlar ve toplumsal
analiziyle ilgili olmaktadır. Toplumsal açıdan iyi hissetmenin analizini yapmaktadır.
Durkheim, kendini iyi hissetme duygusunun, baskıdan/gerilimden (stress) göreli olarak
üst düzeyde korunma şeklinde tanımlanabilecek olan psikolojik sağlığın, anomi ve egoizm
(bireycilik) ile alturizm ve fatalizm (her ikisi de kolektivizm olarak değerlendirilebilir) arasında
dengenin olduğu sosyal düzenler tarafından üretildiğini düşünmektedir. Genelde modern
toplumlar bireyci olmaları nedeniyle yüksek anomi ve egoizmle karakterize dilmektedir (Taylor
ve Askworth, 2004: 195).
Başka bir analizde ise üç farklı intihar tipolojisinin benzer, ancak biraz daha farklı olarak
değerlendirildiğini görmekteyiz. Egoistik intihar daha çok sosyal ilgisizlikle bağdaştırılmakta;
anomik intihar ise normsuzluk durumunun bir uzantısı olarak çıkmakta ve alturistik intihar ise
kendini feda etmeye yönelik biçimsel taleplerle ilgili olmaktadır. Durkheim burada aslında bazı
tercihlerin, bireyin elinde olmadığını da göstermeye çalışmaktadır. Böylece sadece intiharın
sosyal boyutlarını ortaya koymaktan öte, makro düzey sosyal hadiselerin sağlığı ve stresi nasıl
etkilediğini de ortaya koymaya çalışmaktadır (Cockherham, 2001: 6).
Durkheim genel olarak makro düzey sosyal süreçlerin, yapının, normların, insanları ve
onların davranışlarını şekillendiren değerlerin dışlaşmasına dair yapmış olduğu vurguyla
yapısalcı teorinin kurucularından birisi olmayı hak etmiştir (Cockherham, 2001: 6).
Daha sonra Robert Merton ve arkadaşlarının kaleme almış olduğu ‘The Student
Physician, 1957’ isimli çalışma yapısal işlevselci perspektifin etkisini göstermektedir. Ancak
sağlık sosyolojisi 1960 ve 1970’lerin başında hatırı sayılır bir eleştirel akımın etkisi altında
kalmaktadır (Cockherham, 2001: 6).
Bu teori bireyin kendisi ve onun amaçlarıyla, inançlarıyla ve bilinciyle çok daha az
ilgilidir. Daha çok bireyin eylemleri ve inanç süreçleri bir bütün olarak sistemi nasıl
etkilemektedir sorunsalına yönelmişlerdir (Barry and Yuill, 2002: 10).
Diğer yandan Parsons’a yönelik eleştirilerin başında hasta ve hekim ilişkisindeki
çatışmayı gözden kaçırdığı ve yanlış bir yönlendirme yaparak hekimlerin her zaman en iyi
şekilde hastanın menfaatine uygun olarak davranacağını varsaymış olması gelmektedir (Barry
and Yuill, 2002: 11).
Çatışmacılar tarafından sosyal değişimi ve sosyal süreçleri açıklamada yetersiz
kalmakla eleştirilen yapısal işlevselci kuram; sembolik etkileşimciler tarafından da bireyi göreli
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olarak küçülttüğü, önemsizleştirdiği ve sosyal sistem içerisinde daha pasif bir rol oynadığını
iddia etmesiyle eleştirilmiştir (Cockherham, 2001: 7).
Sembolik Etkileşimcilik
Sembolik etkileşimcilik 1960’larda ortaya çıkmış olan fail merkezli teorik bir
paradigmadır. Fail, bir terim olarak bireyin kendi davranışlarını özgürce seçebilme kapasitesine
gönderme yapmaktadır. Sosyal teoride failin önemi, yapısal-işlevselci egemenliğin sonunun
başlangıcına dair popüler bir işaret olan sembolik etkileşimci teorinin perspektifinde
gömülüdür. Sembolik etkileşim açık bir şekilde bireyin bilinç akışını, içsel konuşmalarını, diğer
insanlarla olan sosyal deneyimleri içermektedir. Bununla beraber bireysel benlik kavramının
gelişimini, sosyal durumların özsel tanımlarını, bireysel davranışların, grup ve birliktelik
aktivitelerinin kolektif ifadelerle birleşimini anlamak ile ilgilidir (Cockerham, 2013: 4).
Bu teoride insanoğlu düşünme, durumları belirleme, kendi davranışlarını kendi
kavramları ve yorumlamaları ekseninde inşa edebilme kapasitesine sahip olarak görülmektedir
(Cockherham, 2001: 7).
Sembolik etkileşimcilik, insan yaşamının ‘durağanlık (stability) ve süreklilikten
(continuity)’ çok ‘değişim (change) ve süreçten (process)’ oluştuğu önermesi üzerine
kuruludur. Dinamik ve açık uçludur. Fakat yapı ve süreç doğal bir biçimde dinamik bir süreçte
birbirlerini işlemektedirler (Charmaz ve Begrave, 2013: 13).
Sembolik etkileşim genel sosyal teorilerden birisidir ve şu soruların cevabını bulmaya
çalışmaktadır (Kaminskas ve Darulis, 2007: 113).
-

Bireyler toplumda nasıl etkileşime girerler

-

Bireylerin birbirlerini anlamasının yolu nedir.

-

Bireylerin sosyal etkileşimlerinin başarılı olmasının nedenleri nelerdir.

Sembolik etkileşim özü itibariyle karşı tarafın eylem ve sembollerinden anlam
çıkarmaya dayalı bir teoridir.
Sembolik etkileşimcilik, Parsons ve yapısal-işlevselci teorinin ilk kez mücadeleye
atıldığı bir alandır. Çoğunlukla Mead ve Blumer’in çalışmaları ekseninde şekillenmektedir.
Paylaşılan sembolik anlamlar ekseninde bireylerin birbirleriyle olan etkileşimleri bağlamında
mikro düzeyde yapılandırılmış sosyal gerçekliğin sürdürülmesiyle ilgilidir (Cockherham, 2001:
7).
Bu teorinin sağlık sosyolojisi bağlamındaki ilk örnekleri ise Anselm Strauss, Howard
Becker ve Erwing Goffman’ın çalışmalarında bulunmaktadır. Becker ve Strauss’un aralarında
bulunduğu bir ekip 1961’de ‘Boys in White’ (Beyazlar İçindeki Gençler) adında tıp
öğrencilerinin sosyalizasyonuna yönelik klasik bir çalışmaya imza atmışlardır. Ayrıca Strauss
ölüm sürecine ve ölmeye ilişkin ufuk açan eserler bırakmıştır. Ayrıca Strauss ‘Gömülü Teori’
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(Grounded Theory) metodolojisini şekillendirerek, ‘hipotez geliştirmesini’ saha araştırması
öncesinde değil de, sonrasında yaparak önemli bir farklılık ortaya koymuştur (Cockherham,
2001: 7).
Goffman’ın bu alandaki klasik çalışması ‘Asylums’dır (Akıl Hastanesi). Kendisi, akıl
hastanesindeki katılımlı gözlemleri sonucunda böyle bir eser ortaya koymuştur. Çalışmaları
neticesinde toplum tarafından sınırlandırılan insanların sosyal durumlarını betimleyen ‘total
kurum’ (total institutions) kavramına ulaşmıştır. Bu bulgular onu izlenim yönetimi ve
dramaturjik yaklaşımın ortaya çıkmasına doğru yönlendirmiştir. Böylece ‘tiyatro olarak
yaşam’, ‘insanlar sahnede birer aktördür’ şeklindeki kavramları ve damga konseptiyle sembolik
etkileşimciliğe katkıda bulunmuştur (Cockherham, 2001: 8).
Pek çok sembolik etkileşimci çalışmacı gömülü teori tekniğini kullanarak araştırmalar
ve betimlemeler yapmış, kronik hastalıklı yaşamları teorileştirmeye çalışmıştır. Farklı araştırma
alanları farklı kapılar aralamıştır. Hastalık deneyimi çalışmaları temel bir konsept
oluşturmuştur. Böyle bir odak noktası araştırmacıları, evden ve hastaneden uzak tutmuştur.
(Charmaz ve Begrave, 2013: 13)
Sağlık sosyolojisi açısından en önemli olan çalışmalar ise Erving Goffman tarafından
ortaya atılmıştır. ‘Güvenilirlik’ veya ‘kabul edilebilir kimlik’, ‘damgalanmış birey’ gibi
konularla sosyal kimlik tartışmalarına ve sağlık sosyolojisi alanına katkı yapmıştır.
Sembolik etkileşimin sağlık sosyolojisine uygulanmasının 1980’ler itibariyle olduğu
söylenebilir. Bu uygulamalarda ortaya çıkan etiket teorisi sembolik etkileşimin en önemli
çeşididir (Cockerham, 2013: 4).
Hastalık deneyiminin teorileştirilmesinde anahtar önerme, hastalığın bireylerin günlük
yaşamlarını ne ölçüde ve nasıl etkiledikleri fikriyle ilgilidir.
Sembolik etkileşimci teorinin ayırıcı felsefi temeli doğa bilimleri ve sosyolojinin ana
konusu bağlamında ortaya çıkmaktadır. Doğa bilimleri hareketsiz dış dünyayı fiziksel olarak
incelemekte iken sosyolojinin ana konusu bilinçli insanların eylemlerinden oluşmaktadır.
(Barry and Yuill, 2002: 12).
Bu yaklaşım teorik olarak daha geniş sosyal sistem ve yapılardan çok insan davranışının
yorumlanması ile ilgilenmektedir. Burada sosyolojik düşünme daha çok sağduyu ekseninde ve
kültürün sıradan yönleri ile bireylerin doğal ve normal olanın ne olduğuna dair fikirleri
ekseninde cereyan etmektedir. Bu yaklaşım, oldukça irrasyonel gibi görünen sağlık
davranışlarının anlaşılmasında önemli ölçüde yardımcı olmaktadır (Barry and Yuill, 2002: 12)
Örneğin, Graham tarafından düşük gelirli ailelerde annelerin sigara içme eğilimi üzerine
yapılan araştırmada göreli olarak düşük gelire sahip ailelerde annelerin sigaraya oldukça fazla
para ayırdığı ortaya çıkmıştır. Bu makro veriyi genel sağlık mesajları ve aile bütçesi açısından
yorumlayıp oldukça irrasyonel bulmak mümkündür. Ancak sembolik etkileşimci yaklaşımla
değerlendirildiğinde onun anlamı ortaya çıkacaktır. Bu alternatif yorumlamacı yaklaşım sigara
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içme ile normal olanı sürdürme arasında bir bağ kurmakta ve bireyin (annenin) rutini ile sigara
içmenin yarattığı anne ve çocuk arasındaki zaman boşluğunun, çocukla ilgilenme dışında
anneye ayrı bir boş zaman yaratabilmesi gerçeğini ortaya çıkarmaktadır (Barry and Yuill, 2002:
12).
Diğer taraftan, Becker’in sapkın kavramına ilişkin analizi sembolik etkileşimci
yaklaşımın mükemmel bir örneklendirmesidir. Sapmanın tanımlanması Becker’a göre bütün
zamanlar için tanımlanmış olmadığı gibi, farklı kültürler neyin sapma olacağına dair aynı
tanımlamaya da sahip değillerdir. Sapmanın anlamına odaklanmadan önce sapma
tanımlamasının statik bir oluşumdan çok akıcı bir niteliğe sahip olmasını vurguluyor olmak
teorinin odak noktasını oluşturmaktadır (Barry and Yuill, 2002: 12).
Sağlık alanında etiket teorisinin uygulanışı, neyin normal ve anormal olduğunun
sınırlarının çizilmesi sağlık sosyoloji bağlamında ele alınabilecek bir konudur. Bu perspektif,
tam da etiketleme kuramında olduğu gibi, normal ve anormalin sınırlarının belirlenmesinde
bazı güçlü birey ve gruplar ile bazı zayıf birey ve gruplar üzerinde durulması gerektiğini
düşünmektedir. Burada ki anahtar cümle ise sağlık teorilerinin odaklanma noktalarının tam da
tıbbın bir sosyal kontrol kurumu olarak kullanılması, neyin normal ve neyin anormal olduğunu
söyleyecek gücü elinde tutmasıdır (Olafsdottir, 2013: 44-45).
Becker, “etiket teorisiyle” bu alana katkı yapmıştır. Goffman’ın Damga teorisinin bir
benzeri olarak veya konuyu daha ileri boyutlarda sosyal kontrol unsuru olarak ele alınmasında
etkili olmuştur
Ancak etiket teorisi sadece Becker’de yer bulmamıştır. Hasta rolüne ilişkin alternatif
kavramsallaştırmasıyla tıbbi uzmanlar üzerine çalışma yapan Eliot Freidson da konuyu
irdelemiştir (Cockerham, 2001: 8)
Sembolik etkileşimcilik, farklı bireylerin hastalık ve sağlığa ilişkin rollerini
sahnelemeleri sürecindeki etkileşimleri incelemektedir. Temel odak noktası, hastalık ile
rahatsız olmanın öznel (sübjektif) deneyiminin, hasta-doktor etkileşiminde nasıl
yapılandırıldığı hususudur. Temel argüman ise hastalığın fiziksel bozukluktan çok bireyler arası
bir sosyal gerçekleştirme olduğu yönündedir (Kaminskas ve Darulis, 2007: 113).
Sembolik etkileşimciliğe yapılan erken eleştirilerin başında yapı-bozumcu olduğuna
dair önyargılar ve yanlış anlamalar gelmektedir. Sembolik etkileşimci yaklaşım asla toplumsal
bir yapının varlığını inkâr etmemektedir, ancak insanların onu yeniden ürettiğini ve
yapılaştırdığını tartışmaktadır. Blumer’in yorumlamacı analizi de başlarda bu açılardan yanlış
anlaşılmıştır. Blumer’in vurguladığı gibi sosyal etkileşim önemlidir ve bu sosyal etkileşim
sadece kendini ifade ve davranışın dışa vurma aracından çok insan davranışını
biçimlendirmektedir. Bu açıdan etkileşim sözel ve sözel olmayan iletişim biçimleri ile sembol
ve anlamlara dayalı olmaktadır. Bütün bunlara rağmen sosyal etkileşim onu şekillendiren fakat
onu belirlemeyen (determine etmeyen) tarihsel, kültürel ve sosyal bir bağlam içerisinde
gerçekleşmektedir (Charmaz ve Begrave, 2013: 13)
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Bütün bu tartışmalar eşliğinde sembolik etkileşimci yaklaşımı tarih sahnesine gömmek
büyük bir hata olabilir. Hala sağlık sosyolojisinde katılımlı gözlem, nitel araştırma
yöntemlerinin en temel tekniği olarak kullanılmaktadır. Diğer açıdan katılımlı gözlem ve
etnometedoloji hala bireyin duruş noktası itibariyle sosyal davranışı anlamada en iyi metotlar
olarak durmaktadır (Cockerham, 2001: 9).
Sağlık sosyolojisi bağlamında sembolik etkileşimci yaklaşımın etkisini ortaya koyduğu
bir diğer yeni çalışma alanı da geçmişte dikkate alınmayan duygu sosyolojisidir. Bu alandaki
çalışmalar duygu ve sosyal etkenler arasındaki ilişkiyi arama ve anlama şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Çünkü duygular sosyal ilişkilere ve sosyal hadiselere verilen cevabı içermektedir.
Simon Williams yapmış olduğu çalışmalarda duygular ile hayatta karşılaşılan bireysel zorluklar
arasında ilişki aramıştır. Özellikle, stres hissiyatı, çaresizlik, depresyon, güvensizlik, kontrol
eksikliği, uyum hissi gibi duygulanımlarla, ölüm oranları (mortality) ve hastalık oranları
(morbidity) arasında bir bağ yakalamıştır (Cockerham, 2001: 9).
Çatışma Teorisi
Çatışma teorisi klasik bağlamından hiçbir zaman kopamayan bir teori olsa da göreli
etkisini hala sürdürmektedir. Bu teoriye göre yapılan toplumsal analizlerde iki ana sınıfa
bölünmüş olan bir toplum söz konudur. Eşitsizlik ve ilişkilerde sömürünün hâkim olduğu
varsayılan bir yapısal analiz öngörülmektedir. Bu yapısal bütün, eninde sonunda işlevini
yitirecek, yeni ve eşitlikçi bir toplum yapısına kapı aralayacaktır.
Çatışma teorisi sağlık konusunu ele alırken daha çok yapısal bir sorun olarak
değerlendirmekte, ancak kurumlar ve ilişkiler düzeyinde de konuyu ele almaktadır. Yapı ve
eylem bağlamında ele alınan tartışma ekseninde çatışmacı kuram çoğunlukla yapı bağlamında
çözümlemeler yapmaktadır. Konuyu yapısal bir sorun olarak ele alırken makro veriler eşliğinde
hastalık, sağlık, küreselleşme, kapitalizm, sömürü vb. kavram ve bağlamlarda incelemektedir.
İlişkiler bağlamında ise bireyler arası yaşanan çatışmalar doktor, hasta, sağlık personelleri,
hastane ve bu durumların ortaya çıkardığı iktidar ilişkileri bağlamlarında ele alabilmektedir.
Hastalık ve sağlık konusu değerlendirilirken ve tartışılırken ana nirengi noktası, hastalık
ve sağlığın kapitalist toplumdaki ekonomik aktivitelerin doğasından nasıl etkilendiği ortaya
koymak üzerinedir. Çatışma teorisine göre toplum, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan ve
çatışmalar yaşayan çeşitli gruplardan oluşmaktadır. Böyle bir toplumda sistem eşitsizliklerin
sosyal yaşamın temel özelliği olduğu ve bunun sosyal değişime kapı aralayan çatışmanın da
temel kaynağı olduğu önermesi üzerine kuruludur. Bu açıdan Marksın çatışma teorisi, toplumun
paylaşılan normlar ve değerler üzerine kurulduğunu iddia eden yapısal işlevselcilerin görüşünü
reddetmektedir (Kaminskas ve Darulis, 2007: 112).
Çatışma teorisine göre toplumsal düzeyde gerçek bir sözleşme ve konsensüs hiçbir
zaman var olmamıştır. Değerler ve normlar ise baskın elitler tarafından avantajlı durumlarını
sürdürmek üzere daha az ayrıcalıklı olanlara dayatılan unsurlardan öte bir şey değildir
(Cockherham, 2001: 10; Kaminskas ve Darulis, 2007: 112).
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Yaygın kanının aksine düşünüldüğünde Weber de aslında çatışma teorisini ileri
aşamalara götüren kişilerden birisidir. Marks’ın ekonomi ve sınıf temelli açıklamalarına statü
ve yaşam tarzı eksenli açıklamalarla katkıda bulunmuştur.
Yani Weber’e göre, sosyal eşitsizlik sadece parasal düzeyde, mal elde etmede, üretim
araçlarına sahip olmada ortaya çıkmamaktadır. Aynı zamanda siyasi etki yapabilme
kabiliyetinde ve sahip olunan statüde de ortaya çıkmaktadır (Cockherham, 2001: 10).
Her ne kadar Marksın kendisi bu çatışmayı sınıflar arası olarak betimlemiş olsa da ondan
sonra gelenler çatışma konusunu menfaat grupları ve eşit olmayan siyasi güç dağılımı
noktasındaki çatışmalara taşımışlardır. Ancak siyasi eşitlik sağlansa bile sosyal eşitsizlik hala
devam edebilmektedir ki bu da zaten çözülemeyen sorunları sürdürmektedir (Kaminskas ve
Darulis, 2007: 112).
Bu çatışma alanı ve çözülemeyen sorunlar silsilesi sağlık sosyolojisi için önemli
tartışma konuları oluşturmaktadır. Özellikle sağlık reformu politikası başı çekmektedir. Diğer
yandan, sağlık mesleği veya tıbbi uzmanlık alanı, sigorta şirketleri, ilaç şirketleri, ticari
topluluklar ve halk, her birisi elde etme, koruma ve kendi menfaatlerini geliştirme konusunda
birbirleriyle ve devlet düzenlemeleriyle çatışma yaşamaktadırlar (Kaminskas ve Darulis, 2007:
112; Cockherham, 2001: 10).
Çatışma teorisi sağlık kulvarında kendine konu bulmakta kısmen zorlanmaktadır.
Çatışma teorisi kendi bağlamından kopmamakla, açıklama alanını da daraltmış ve
sınırlandırmış olmaktadır. Çünkü sağlık alanıyla ilgili her durumu çatışma teorisi mantığı ve
kavramlarıyla açıklamak mümkün değildir.
Çatışma teorisinin en önemli konularından olan ‘siyasi iktidara sahip olmada eşitlik’ ve
‘sosyal anlamda eşitlik’ sağlık sosyoloji bağlamında da kendisini göstermektedir. Bu açıdan
siyasetle ilgili olarak ortaya çıkan bağlam kamu reformları ve sağlık reformları şeklinde
olacaktır. Ancak her şekilde çatışma teorisi sağlık sosyolojisi açısından içsel bir sınırlamaya
tabidir. Çünkü sağlık durumlarının bazıları çatışma teorisi ile açıklanabilse de hala birçoğu
çatışma eksenli olarak ortaya çıkmamaktadır. Yani insanların hasta olmalarının sebebi veya
sağlıklarını sürdürebilmelerinin sebebi çoğunlukla çatışma eksenli ortaya çıkan sosyal durumlar
değildir (Cockherham, 2001: 10).
Çatışma teorisinin temel sağlık sosyolojisindeki odaklandığı temel sorunsal, sağlık
hizmetlerinin sağlanmasında menfaat çatışmaları olurken, diğer odak noktası çalışma alanları
ise hastalık ve engelliliğin kaynağı, işçi sınıfı sağlığı, sağlıklı yaşam farklılıkları, doktor-hasta
etkileşiminin destekçisi kapitalist ideolojiler olmaktadır (Kaminskas ve Darulis, 2007: 112113).
Navarro’nun analizine göre çatışma teorisi; hastalık ve sağlığın nedenleri ile tıp mesleği
ve devlet arasındaki ilişkilere dair açıklamalar üzerine kuruludur. Navarro daha çok farklı
sosyal sınıfların maruz kaldığı sağlık eşitsizliğinin nedenlerini açıklamaya çalışırken aynı
zamanda tıbbi meslek sahibi olanlarında bu eşitsizliği nasıl sürdürdüğü sorusuna da cevap
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aramaktadır. Buna göre hem yönetici güçler hem de tıbbi meslek sahipleri farklı şekillerde
menfaat devşirmekte ve bu eşitsizliğin sürdürülmesine devam etmektedir. Tıbbi meslek
sahipleri hasta olan insanları tedavi ederek tekrar işgücüne kazandırmaktadır. Bu durum
yönetici güçler için sağlıklı ve çalışan bir nüfus oluşturmakta iken, mesleki profesyonellerin de
halk üzerindeki baskısını ve otoritesini artırmaktadır (Barry ve Yuill, 2002: 13).
Görüldüğü üzere çatışma teorisi kendi sınırlı bağlamından kopamamış ve konuyu yeni
kavramlarla açamamış, yeni bir inceleme düzeyi ortaya koyamamıştır. Klasik Marksist bağlamı
ve geleneksel kavramları sağlık alanına uyarlamaktan başka bir katkı sunamamıştır.
Bütün bunlara rağmen çatışma teorisi, sembolik etkileşimci teori ile birlikte yapısal
işlevselci teoriye karşı durarak onun etkisini azaltmaya çalışmaktadır. Ancak yine de sağlık
sosyolojisi için önemli bir dayanak noktası oluşturacak analiz düzeyi oluşturamamıştır
(Cockherham, 2001: 9).
Reel düzeyde değerlendirildiğinde, bazı hastalıklar çatışma ile ilişkili durumlarda ortaya
çıkabilirken bazıları hiç de alakalı değildir. İnsanlar sağlıklarını çatışmadan bağımsız olarak
sürdürebilir veya hasta olabilirler (Kaminskas ve Darulis, 2007: 113).
Teorinin politik ayağı da sağlık alanına dair veriler sunmaktadır. Sosyalizm ve
liberalizmin soğuk savaş yıllarındaki örtük mücadelesi ile siyasi arenada yaşanan sosyalist
ideolojideki kayıplar bir anlamda Marks’ın entelektüel mirasının da çöküşü olarak
görülmektedir.
1970’lerde başlayan bu çöküş, 1981’de Polonya’daki dayanışma (Solidarność) hareketi,
1991’deki Sovyet Rusya’nın dağılması gibi politik süreçlerle desteklenince çatışma teorisinin
cazibesini yitirmesine sebep olmuştur. Politik bir üretim olarak Marksist-Leninist yapı
(yönetim-iktidar) sağlık sektörü bakımından ve sağlık hizmetlerinin iletilmesinde özellikle
Sovyet Rusya örneğinde başarısız olmuşlardır. Yetişkin erkek ölüm oranları (mortality) 1965
ve 95 yılları arasında 30 yıl boyunca yükseliş sergilemiştir. Doğumdaki yaşam beklentisi bu
yıllarda 6 yıl düşüş yaşamıştır (Cockherham, 2001: 10-11).
Görüldüğü gibi Marksist bakış açısı ve onun türevleri olan politikalar, öngördükleri
eşitlikçi sağlık anlayışını gerçekleştirememişlerdir. Kendi istedikleri gibi politika
yürütmelerine rağmen sağlık alanında başarısız olmuşlardır. Sovyet Rusya da öğrenim görmüş
hekimlere Avrupa’da itibar edilmemiş, Avrupalı mevkidaşlarına göre yetersiz uzmanlar olarak
görülmüşlerdir. Tartışıldığı üzere çatışma teorisi hem politik sonuçlarıyla hem de teorik
önerileriyle sağlık alanını yeterince izah edebilmiş bir teori olarak görülmemektedir.
Postyapısalcı Yaklaşım ve Sağlık Tartışmaları
Postyapısalcılık bir modernlik eleştirisi olarak ve aynı zamanda yapısalcılık,
işlevselcilik gibi klasik teorilerin eleştirisi olarak ortaya çıkmaktadır. Post yapısalcılık ürettiği
eleştirel söylem ve ünlü teorisyenleriyle yapıbozumcu bir konuma oturmayı hak etmiştir. Bu
başlık altında hem modernleşme karşıtı olan görüşlere yer verilmekte hem de klasik teorilere
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tepki olarak ortaya çıkan postyapısalcı geleneğe epistemolojik açıdan eklemlenen feminist
yaklaşım ve sosyal inşâcılık gibi teorilere de yer verilmiştir. Sağlık alanına dair yapılan
tartışmalar açısından feminist yaklaşım ve sosyal inşacı teorileri postyapısalcılıkla
ilişkilendirmek mümkündür.
Postyapısalcılık, normalliği tanımlayan ‘sağlık’ ve sapkınlığı tanımlayan ‘hastalık’
kavramlarıyla yapılaştırılan baskın tıbbi söylem üzerine odaklanmıştır. Postyapısalcı
teorisyenler tıbbi söylemin kendisinin, bireylerin bedenlerini yönetmede ve kontrol etmede
önemli rol oynadığına vurgu yapmaktadırlar (Foucault bu durumu ‘anatomopolitics’
kavramıyla izah etmektedir ) (Kaminskas ve Darulis, 2007: 114).
Postyapısalcı yaklaşım, hastalık ve sağlık tartışmalarına iki önemli katkı sunmaktadır.
İlki bizlere, tababetin tahakkümüne karşı meydan okuma daveti içermektedir, böylece neyin
bilimsel, gerçek ve nesnel olduğu ortaya çıkacaktır. İkincisi ise, bilgi söyleminin bireyleri
disipline edecek şekilde kullanılmasıdır. Bilton’a göre ‘bedenin medikalleştirilmesi bir sosyal
kontrol süreci olarak algılanmalıdır’(Barry ve Yuill, 2002: 16).
Tıp bilimi, insan deneyiminin ve batı biliminin kabul edilmiş yasal ve tek düşünme yolu
olduğu şeklindeki söylemle işbirliği yaparak, çoğunlukla hastalık, sağlık ve beden tartışmaları
üzerine dominant bir söylem olarak ortaya çıkmıştır. Bu açıdan modern tıbbın kendisi hastalık,
sağlık ve beden konularında tek söylem biçimi olarak görülmüş ve etkinliğini sürdürmüştür
(Barry ve Yuill, 2002: 15).
Tababet, geleneksel olarak anlaşıldığı üzere sadece tababet değildir, bilakis daha geniş
kontrol ve güç yapılanmaları içermektedir. Bu açıdan postyapısalcılığın en önemli temsilcisi
bilgi ve güç konusuna odaklanan M. Foucault olmuştur. Foucault’un sağlık sosyolojisine en
büyük katkısı tıp mesleğinin sosyal işlevlerini çözümlemiş olmasıdır. Bu çerçevede Foucault,
tıbbi bilginin sosyal kontrol ve düzenleme aracı olarak kullanılması konusunu ele almış olduğu
birçok çalışmasında (deliliğin tarihi, kliniğin doğuşu, akıl hastalığı ve cinselliğin tarihi gibi)
incelemiştir (Kaminskas ve Darulis, 2007: 114).
Foucault, medikal uygulamanın tarihsel gelişiminde ortaya çıkan iki ayrı yönelim
keşfetmiştir. ‘Türlerin tıbbı’ (sınıflandırma, teşhis ve hastalığa müdahale) ve ‘sosyal
mesafelerin tıbbı’ (hastalığın önlenmesi). Bunlardan ilki, insan bedenini tıbbi müdahalenin ve
kontrolün bir çalışma nesnesi olarak tanımlamaktadır. İkincisi ise, tıbbi ve sivil düzenlemelerle
kamu sağlığını nesneleştirmektedir. İnsan seksualitesinin devlet, kilise tarafından gözetilmesini
ve tıbbın oldukça samimi bedensel temaslarla oluşan kurumsal söylem ve gözlemlere
dayanmasını tartışmıştır. Böylece ona göre bedenler, kendilerini toplum adına yargılayan
uzmanların yetkisi altına girmişlerdir (Kaminskas ve Darulis, 2007: 114; Cockerham, 2001:
14).
Medikal Tetkik veya Tıbbi Gözlem (clinical gaze) kavramı, ‘muayene etmeye yönelik
fiziksel bir durum‘ şeklinde basit bir tanımdan öte, beden kavramsallaştırılmasının özel bir
biçimi olarak Foucault ile ilişkilendirilmektedir (Barry ve Yuill, 2002: 23).
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Foucault, kendi teorisi içerisinde panoptizm olarak ifade etmiş olduğu gözetim
araçlarının vasıtasıyla insanların denetim altında tutulduğunu tartışmaktadır. Bu biçimlendirme
ve denetim araçlarının ise kurumsallaşmış şekilleri olan tımarhaneler, hapishaneler ve
hastaneler en önde gelen etkin araçlardandır. Foucault, her bir kurumsal yapıyla ayrı ayrı
ilgilenmiş ve literatüre bu isimlerde eserler sunmuştur. Dolayısıyla Foucault’un analizleri beden
ve onun günlük hayattaki kullanımı üzerine tartışmalar yaratan verimli bir alan oluşturmuştur.
Foucault açısından ‘hastalık’ asla doğada yer alan patolojik bir durum değildir. Aksine
toplumsal ve tarihsel süreçlerin bir sonucu olarak görülmektedir. Turner’in (2011: 21) aktardığı
gibi Foucault, kliniğin doğuşu adlı eserinde, tıbbi güç olarak adlandırmış olduğu medikal
tetkikin tıpçılar açısından gerçekliğin yeniden tanımlanması olduğunu ifade eder. Bu nedenle
yapılan medikal tanımlamalar sapkınlık ve toplumsal düzensizliği saptamada bir güç unsuru
olarak ortaya çıkmalarına imkân vermektedir. Bu açıdan hekimler batı rasyonalite tarihinde
toplumsal gerçekliğin yeni bekçileri olarak rahiplerin ve polislerin yerini almışlardır.
Buradaki kurumsallaşmış yapılar Foucault’a göre sadece basit birer mimari yapılardan
ibaret yeni binaların tasarlanması süreçleri değildir. Daha ötesinde, sosyal bilimlerin yardımıyla
insanların tasarlanması süreçleridir. Böylece Foucault’a göre sosyoloji, sosyal tıbbın bir alt dalı
haline gelmektedir, panoptizmin yarattığı şey ise bir tecrit toplumudur. Özetle tıp, insanların
birtakım tıbbi rejimler aracılığıyla ahlaki olarak düzenlendikleri büyük ve kapsamlı bir sistemin
parçalarıdır (Turner, 2011: 22-23).
Sosyal İnşâcılık
Sağlık sosyolojisindeki teorilerden biriside bedenin, hastalığın ve duyguların sosyal
inşası üzerinedir. Sosyal inşâcılık aslında sembolik etkileşimci teorinin en önemli miraslarından
birisidir. Peter Berger ve Thomas Luckmann’ın ‘Gerçekliğin sosyal inşası’ (Social Construction
of Reality) isimli çalışmaları sağlam bir sembolik etkileşimci perspektif sunan sosyal inşâcılığın
klasik eserlerindendir. Diğer kayda değer eserlerden birisi ise Eliot Freidson’un Amerikan
hekimlerine yönelik yaptığı, tıbbi bilgi analizleridir. Foucault’un çalışmalarında incelediği
devlet, kilise ve tıbbi profesyoneller gibi dominant grupların bilgi ve gücün ürünlerini, bedenin
sosyal kontrolünde araçsallaştırıldığı şeklindeki vurgusu da burada önemlidir (Cockerham,
2013: 5).
Sosyal inşâcılık İngiltere’de oldukça baskın bir perspektiftir. Ancak kendi içerisinde
branşlara da ayrılmıştır. Bir yanda faile önem veren, Berger ve Luhmann’cı görüşe yakın olan
oldukça güçlü bir anlayış vardır. Diğer yanda ise, Foucault’dan etkilenen ve faili çokta
önemsemeyen bilgi ve güç arasındaki sıkı ilişkiye odaklanan bir kesim de mevcuttur. Her iki
yaklaşımda hastalık ve sağlık konusunu oldukça farklı bir şekilde ele almaktadırlar ancak sosyal
inşâcılığın kendisi bütünlüklü bir şekilde konuyu ele almada bir birliğe sahiptir. Birçok
araştırmacı, beden, sağlık ve hastalığın tarihsel olarak insan çıkarlarına, yorumlamasına ve
değişime bağlı olarak özneler tarafından üretildiği şeklindeki fikirlere katılmaktadır
(Cockerham, 2013: 5).
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Sosyal inşacı yaklaşım Foucault’un ‘bilgi ve güç ürünü olarak beden’ analizi ile
yakından ilişkili olmaktadır. Yaklaşım daha çok insanların sosyal olarak, bedenleri
değerlendirmede, yönetmede, sunmada, dekore etmede ve şekil vermede hangi duruş ve tarzda
yaptıkları üzerine odaklanmaktadır (Kaminskas ve Darulis, 2007: 114 ; Cockerham, 2001: 15)
Judith Lorber, hastalığın sosyal olarak inşa edildiği fikri üzerinde dururken kültürel ve
ahlaki değerlerin, semptomların deneyimlenmesini etkilediğini savunmaktadır. İş, duygulara
geldiğinde ise sosyal inşâcılık duyguların biyolojik doğasından çok sosyal durumlarına vurgu
yapmaktadır. Dolayısıyla duygular kültüre göre değişebilmekte ve sosyalliklerle anlam
kazanabilmekte böylece sosyal ve kültürel inşâcılığın ilk ve en önemli boyutunu
oluşturmaktadır (Cockerham, 2001: 15).
Sosyal inşâcılık, toplumun yaratıcı ve aktif bireyler tarafından üretildiğine dair vurgu
yapmaya çalışan bir teoridir. Dünya, daha çok verili halde bulunmaktan öte çizilmiş, icat
edilmiş, düzenlenmiş bir dünyadır. Sosyal dünya birey ve gruplar tarafından dokunan yorumsal
bir ağdır. Bu sebeple tababet süreçleri de sosyal olarak inşa edilebilen bir şeydir. Örneğin
Jewson’a göre, farklı paradigmalar farklı tıbbi bilgi modları veya düşünme şekilleri
üretebilmektedir. Ne görmeliyiz, hangi faktörler önemlidir hangileri önemsizdir, nasıl
ölçmeliyiz ve kaydetmeliyiz gibi sorular farklı anlayış modlarında ve düşünce modellerinde
farklılık göstermektedir (Barry and Yuill, 2002: 21).
Tablo 3.1: Jewson’un Tıbbi Bilgiye Yönelik Üç Paradigma Görüşü
Yatak Yanı Tıbbı

Klinik Tıp

Laboratuvar Tıbbı

Hastalık tamamıyla
psikosomatik bir
deneyimdir.

Hastalığın spesifik
etiyolojisi vardır

Hastalık bir biyokimya
bozukluğudur

Hasta ve Sağlık personeli

Beden hakkında spesifik
bilgiye sahip olan özel
uzman

Bedenin hücresel yapısı
hakkında bilgisi olan özel
uzman

Müdahale yeri: Ev

Müdahale Yeri: Hastane

Müdahale Yeri: Laboratuvar

Kaynak: (Barry ve Yuill, 2002: 22).

Jewson’ın çalışmasına göre özellikle dikkat edilecek üç ayrı boyut söz konusudur.
Hastalığın değişen doğası, hasta ve sağlık personeli arasındaki etkileşimin değişmesi ve bakım
hizmeti sunulan mekândaki farklılıklar. Bunlara da bağlı olarak tıbbi bilginin zamanla
değişmesiyle açıklamalar ve ilişkilerde değişmeler meydana gelecektir.
Bu açıdan tıp bilimi hakikati tam olarak temsil etmemekte ancak yeni bilgilerin ışığında
gerçekliği temsil ettiği düşünülen açıklamalar referans alınmaktadır (Barry and Yuill, 2002:
23).
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Jewson’un vurgulamış olduğu tabloyu Capra (2014: 144), modern tıbbın, bedenin
gitgide daha küçük parçaları üzerinde yoğunlaşmak suretiyle, çoğu kez hastanın bir insan
olduğunu göremez hale geldiğini ve sağlık alanının bir makine ile çalışmaya indirgendiği
şeklinde yorumlamaktadır. Tablo incelendiğinde medikal tetkikin nasıl bağlam değiştirdiği
rahatlıkla anlaşılacaktır.
Tarihsel sürece bakıldığında anlamın nasıl yeniden yaratıldığı ve değiştiğini görmek
mümkün olacaktır dolayısıyla bir davranışın ifade ettiği anlam da kültürel olarak zamanla
değişime uğrayacaktır. Böyle olunca araştırmalar ve teşhisler de tabi ki değişime uğramakta ve
farklı sonuçlar ortaya koyabilmektedirler. Örneğin, mastürbasyon önceleri bir hastalık olarak
görülmüştür. Aynı şekilde Drapetomani de, Amerikalı Doktor Samuel A. Cartwrigt tarafından
belirlenmiş ve literatüre dâhil edilmiş bir zihinsel hastalıktır ki; Siyah Kölelerin esaretten
özgürlüğe kaçmalarına sebep olmaktadır. O dönemin siyasi ve kültürel koşullarına göre
özgürlük arayışı bir hastalık olarak nitelenmiştir. Bir diğer önemli örnek ise 1973’e kadar
Amerikan Psikoloji Birliğinin (APA) kayıtlarında zihinsel bir bozukluk olarak görülen
eşcinselliktir. Eşcinsellere özgürlük hareketi ve bazı psikiyatri birliklerinin de desteğiyle
Amerikan Psikoloji Birliği yeniden oylama yapmış ve eşcinselliği hastalık olmaktan
çıkarmıştır. Birlik, gelen yoğun baskılar sonucunda yeni bir hastalık inşa ederek (ego-dystonic
homosexuality) eşcinselliğin bazı durumlarının hastalık olabileceği noktasına gerilemiştir. Bu
hastalık tam olarak eşcinsel istekleri olan ancak eşcinsel olmak istemeyen insanları ifade
etmektedir. Bütün bu durumlar göstermektedir ki bir hastalığın kabul edilmesi, etiketlenmesi o
günün siyasi şartları, kültürel ortamı, ahlaki bileşimleri, güçlü gruplar ile güçsüz gruplar
arasındaki mücadeleden oldukça etkilenmektedir (Olafsdottir, 2013: 44; Gabe, Bury ve Elstan,
2004: 60).
Avrupa toplumu için geçmiş modernlik öncesi bazı sosyal davranışlar günah veya suç
olarak nitelendirilmekteydi ve bu bir hastalık olarak tanımlanmaktaydı. Aynı şekilde günahkâr
veya suçlu bugün hasta olarak ifade edilmektedir. Tıbbi alan, geçmişin dinsel ve yasal otorite
sistemlerinden bu gücü devralmış durumdadır (Olafsdottir, 2013: 45).
Feminist Yaklaşım
Feminist yaklaşım postyapısal yörüngede ortaya çıkan bir diğer açıklama içimidir.
Erkek egemen bir dünya tarafından düzenlenen kadın vücudunun savunulması hesabına iş
görmektedir. Feminist yaklaşım ele aldığı konular itibariyle bazı açılardan çatışmacı yaklaşımın
içerisinde yer almakta bazen de sosyal inşâcılık kuramının içerisinde yer alabilmektedir
(Cockerham, 2001: 15).
Özellikle, cinsiyetçilik konusunu ele alırken, kadın doktorların erkek doktorlara göre,
daha düşük statüsünü ve hiyerarşisini ele almaktadır. Erkek doktorların kadın hastaları muayene
tarzını ele alırken ki tutumları şeklindeki konular da incelenmektedir (Cockerham, 2001: 15).
Feminist yaklaşım genel olarak sosyolojinin kurucu babalarının sosyal sınıf, iş bölümü,
sanayi toplumu ve devletin rolü gibi daha dar konularla ilgilendikleri iddiasıyla farklı olduğunu
düşündükleri yeni bir yola çıkmaktadırlar. Ancak genel olarak son yüzyılda yaşanan sosyal
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dönüşümü anlamada göz ardı edilmemesi gereken en önemli unsur sanayileşmedir.
Sanayileşme her şeyden önce, erkekle kıyaslandığında kadını daha fazla etkilemiştir. Bu
gerçeklik, kavramsal ve teorik olduğu kadar, kadının yaşamındaki pratik değişiklikleri ve
yaşanan sosyal fenomeni de açıklamaktadır (Barry ve Yuill, 2002: 14)
Modern çağda genel olarak kabul edilmiş bir algıyla kamusal alan ve özel alan ayırımı
söz konusuydu. Özel alan daha çok kadınlar için tahsis edilmiş, ücretsiz ve aile işleri ekseninde
bir olgu olarak değerlendirilmekteydi. Kamusal alan ise daha çok erkek için tahsis edilmişti.
Kavramsal olarak feminist teori bu ayrıma karşı bir duruş sergilemektedir. Bu açıdan cinsiyet
eşitsizliğinin toplum tarafından üretildiğini ve sürdürüldüğünü ifade etmektedirler (Barry ve
Yuill, 2002: 15).
Oakley benzeri feminist yazarlar kadın hayatının erkeklerden farklı olarak tıbbi
müdahalenin öznesi olduğunu ifade etmektedirler. Özelikle doğum ve hamilelik noktasında
kadınlar tıbbi meslek sahipleri tarafından kontrol ve düzenleme altında bırakılmaktadırlar.
Doğum ve hamilelik aslında kadınlar için (tıbbi alanın dışında gelişen) ‘doğal’ bir olay olarak
görülmektedir (Barry ve Yuill, 2002: 15).
Yani uzun süren doktor gözlemlerine ve tıbbi testlere hiç te gerek yoktur. Çünkü doğum
hadisesinin kendisi tıbbi müdahale getirmeyen sıradan bir olgudur. Bir insanın yemek, içmek,
ihtiyaç gidermek gibi günlük alışkanlıklardan pek te farklı bir durum değildir. Dolayısıyla
gereksiz yere bir medikalleştirme durumu söz konusudur.
Feminist teorinin ana ilgisi, erkek egemen tıbbi müdahalenin kadın bedeni ve kimliği
üzerindeki hâkimiyeti üzerinden olmaktadır. Özellikle feminist teori, erkek egemen toplum
tarafından kadın bedeni ve onun düzenlenmesi dikkate alındığında post-yapısalcı özelliğiyle ön
plana çıkmaktadır. Sosyal ve kültürel bir takım durumlar bireylerin beden algılamasını
etkilemektedir. Erkek bedeninin tıbbi müdahalede bir standart olarak kullanımı ve kadına karşı
toplumca çok istenmeyen fiziksel ve duygusal müdahalelerin yapılması ile kadının hastalığı
sosyal olarak inşa edilmektedir (Kaminskas ve Darulis, 2007: 113).
Diğer bir kısım feminist teori ise çatışma teorisi ve sembolik etkileşimcilik ekseninde
yapılanmıştır. Kadın hastalara erkek doktorların cinsiyetçi muamelesi ve profesyonel hayatta
ve hiyerarşide kadın doktorların erkeklere göre daha düşük statü ithaf edilmesi gibi konuları ele
almışlardır. Yani genel olarak feminist teorisyenler toplumda hastalık ve sağlıkta cinsiyetçi
müdahalelere bir son vermeyi amaçlamakta ve kadın sağlığının muhtelif boyutlarını
incelemektedir. Ancak kadın merkezli rafine bir perspektiften bahsetmek mümkün değildir
(Kaminskas ve Darulis, 2007: 113).
Sonuç
Sağlık, genel olarak bir uyum ve dinginlik hali, hastalığın yokluğu, işlevsel açıdan
yeterli olmak gibi durumlarla nitelendirilebilmektedir. Ancak, hastalık ve sağlık ekseninde
ortaya çıkan tartışmalar yaşanılan kültür bağlamında ele alınırsa daha anlamlı olacaktır.
Görüldüğü gibi hastalık, sağlık ve kültür etkileşimini inceleyen birçok teori mevcuttur. Bu
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teoriler içerisinde kültürün etkisini kendi kurumsal bağlamlarında detaylı bir şekilde
inceleyebilecek olan teoriler mevcuttur.
Örneğin, bütün bu teoriler eşliğinde ortaya çıkan ve bütün teoriler ekseninde
tartışılabilen anahtar tartışma konuları zikredilecek olursa: Sosyalizasyon, kimlik, cinsiyet ve
cinsiyetçilik, etnikçilik, sapma, etiketleme, damga, uymacılık, beden, sağlık, tıp, iş ve işveren,
boş zaman, eşitsizlik, yoksulluk, zenginlik, tabakalaşma, sınıf ve statü, siyaset, sosyal politika
vb. konuların sağlık alanıyla ilişkili olarak ortaya çıktığı ve yukarıda bahsedilen teorilerle
ilişkili olarak açıklanmaya çalışıldığı görülecektir.
Klasik tartışma konularının yanında, güncel tartışmaların yönü ise daha çok
medikalleşmeye karşı tepkisel yönelimler şeklindedir. Bu sebeple tartışmalar; sağlık ve
hastalığın sosyal örüntüleri, bilgi kaynaklarının artmasına bağlı olarak yatalak hastaya yönelik
müdahale biçimlerinin değişmesi, hekim-hasta arasındaki asimetrik ilişkinin yeniden
düşünülmesi, hastalığın sosyal anlamı, yeni teknolojilerin toplumsal alana etkisi, beden
tartışmaları ve bedenin sosyal anlamı, etik tartışmalar, sorumluluk, hesaplanabilirlik,
öngörülebilirlik, yaşam kalitesi, sağlıklı yaşam formları, gibi yeni tema alanlarına kaymaya
başlamıştır. Her bir tema alanı kültüre özgü şekillerde kendisini yeniden üretmekte ve bilim
insanları tarafından özgün okuma biçimlerine tabi tutulmaktadır.
Sosyal teoriler gerçekliği incelemek üzere kullanılan araçlar gibidirler. Bu sebeple
sosyal teorileri gözlüğe benzetmek mümkündür. Her biri farklı merceğe ve renge sahip olan bu
gözlükler kendi bakış açılarına ve özelliklerine göre kullanan kişiye birere araç olurlar. Böylece
yapısal işlevselci gözlüğü takan araştırmacı gerçeklikte bir uyum, sosyal sistemde bir denge,
hastayı bir sosyal sapkın, yine hekim ve hastayı hak ve sorumlulukları olan bireyler şeklinde
görecektir. Sembolik etkileşimci gözlüğü takan araştırmacı, hasta deneyiminin nasıl olduğunu
ve hastanın ne hissettiğini, kültürel ve bireysel bağlamı, hastalığın sosyal ve kültürel yorumunu
görecektir. Çatışma gözlüğünü takan araştırmacı ise toplumsal gerçeklikte bir çatışma ve
ayrımın yanında, hekimlerin güç alanını ve hegomonik yapısını, kapitalist sağlık ürünlerini ve
imkânlara ulaşmada eşitsizliği görecektir. Postyapısalcı gözlüğü takan araştırmacı bütün meta
teorileri ve diğer görme biçimlerini reddedecek, tüketimi, gözetim olarak tababeti, bedenin yeni
bağlamını, meşruiyet krizini ve refleksiviteyi görecektir. Feminist gözlüğünü takan araştırmacı
ise sağlık sistemi içerisindeki cinsiyetçi yapılanmayı, hastalığın deneyimlenmesindeki
cinsiyetçi örüntüleri, bir hekim olarak kadının göreceli düşük statüsünü görecektir. Sosyal
inşacı gözlüğünü takan araştırmacı ise bitmemiş ve sürekli yeniden üretilen devingen bir
toplumsal yapı görecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1Aşağıdakilerden hangisi çatışma teorisinin sağlık sosyolojisindeki odaklandığı
çalışma alanlarından birisi değildir?
A.

Sosyal etkileşimin hastalık üzerindeki rolü*

B.

Hastalık ve engelliliğin kaynağı

C.

İşçi sınıfının sağlığı

D.

Sağlıklı yaşam farklılıkları

E.

Sağlık hizmetlerindeki menfaat çatışmaları

2Aşağıdakilerden hangisi Foucault’un ‘Medikal Tetkik’ kavramına atfettiği
anlamlardan birisi değildir?
A.

Medikal Tetkik tıbbi bir güçtür

B.

Sapkınlık ve toplumsal düzensizliği saptamaya yarayan bir araçtır

C.

Modern tıbbın hastalık, sağlık ve beden konularındaki söylem biçimidir.*

D.

Bedenin kavramsallaştırılmasıdır

E.

Gerçekliğin yeniden tanımlanmasıdır

3-

Aşağıda sosyal inşâcılık hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A. Toplumsal hayat ve toplum sürdürülmesi ve dengede olması gereken bir
organizasyondur.*
B.

Toplum yaratıcı ve aktif bireyler tarafından üretilir.

C.

Tababet süreçleri sosyal olarak inşa edilebilir.

D.

Sosyal dünya birey ve gruplar tarafından dokunur ve yorumlanır.

E.

Sosyal inşâcılık sembolik etkileşimci teoriden etkilenmiştir.

4-

Aşağıdakilerin hangisi feminist teorinin ilgilendiği konulardan biri değildir?

A.

Kadın doktorların erkeklere göre daha düşük statü ithaf edilmesi.

B.

Kadın hastalara erkek doktorların cinsiyetçi muamelesi.

C.

Sosyal beklentilerin ve sorumlulukların tanımlanması.*
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D.

Erkek bedeninin tıbbi müdahalede bir standart olarak kullanımı.

E.

Erkek egemen tıbbi müdahalenin kadın bedeni ve kimliği üzerindeki hâkimiyeti.

5Toplumun çok sayıda farklı sistem ve alt sistemlerden meydana geldiğini
savunan ve amacı toplumun sürdürülebilir olması olan yaklaşım hangisidir?
A.

Sosyal inşâcılık

B.

Sembolik etkileşimcilik

C.

Postyapısalcılık

D.

Çatışma Teorisi

E.

Yapısal işlevselcilik*

6‘Akıl Hastanesi’ adlı çalışması ile toplum tarafından sınırlandırılan insanların
sosyal durumlarını betimleyen araştırmacı kimdir?
A.

Howard Becker

B.

Erwing Goffman*

C.

William C. Cockherham

D.

Peter Berger

E.

Thomas Luckmann

7Aşağıdakilerden hangisi sağlık sosyolojisinde doğal ve kültürel dünyanın
incelenmesi arasında temel bir ayrım olduğunu vurgulayan anlayıştır?
A.

Pozitivist anlayış

B.

Yapısalcı anlayış

C.

Yorumlayıcı anlayış*

D.

Damgalayıcı anlayış

E.

İşlevselci anlayış
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8-

Durkheim’a göre alturistik intiharın sebebi nedir?

A.

Sosyal ilgisizlik

B.

Yalnızlık durumu

C.

Normsuzluk durumu

D.

Kendini feda etme*

E.

Tükenmişlik sendromu

9Sembolik etkileşimcilik teorisinin hastalık konusunda vurgu yaptı görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
A.

Hastalığın temeli fiziksel bozukluktur

B.

Hastalık yapısal bir sorundur

C.

Hastalık bireyler arası sosyal gerçekleştirmedir*

D.

Hastalık kurumlar düzeyinde ele alınmalıdır

E.

Hastalık sebebi sosyal eşitsizliklerdir

10-

‘Hasta’ rolünü sistemleştirmesini yapan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A.

Emile Durkheim

B.

William C. Cockherham

C.

Max Weber

D.

Bryan S. Turner

E.

Talcott Parsons*
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4. SAĞLIK VE TOPLUMSAL TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Sağlığın Belirleyenleri

4.2. Sağlık ve Hastalığın Nedenleri
4.3. Türkiye’de Gözlemlenen Kültürel Örüntüler

74

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Etiyoloji nedir?

2)

Sağlık ve toplum etkileşimi nasıl gerçekleşir?

3)

Sağlık ve hastalığın nedenleri nelerdir?

4)

Türkiye de gözlemlenen kültüre özgü sağlık örüntüleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Sağlık ve toplum, Sağlığın belirleyenleri, Kültürel örüntüler, Etiyoloji
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Giriş
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4.1. Sağlık ve Hastalığa Dair Açıklamalar
Sağlık ve toplumsal yapı arasında genel bir etkileşim hali söz konusudur. Sağlık-hastalık
gibi değişkenlerin toplumsal yapı unsurları ile ve bireyin olduğu, dokunduğu her alanda,
öncelik-sonralık bağlamında ele alınabilecek bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Sağlık
ve toplum etkileşimini ortaya koymak demek; temelde bu değişkenler arasındaki ilintililik,
birlikte olma, öncelik-sonralık veya varsa belirlenimci unsurları dikkate alarak, incelenen
problemi kendi özel bağlamında izah etmek demektir.
Sağlık ve hastalığı etkileyen biyo-kültürel faktörler araştırmacılar tarafından
incelenmiştir. İncelenen değişkenlerden birbirlerine benzeyen olduğu gibi bazı araştırmacılar
belirli değişkenlere daha çok önem vermişlerdir. Ekonomik durum, aile yapısı, cinsiyet rolleri,
evlilik örüntüleri, cinsel davranışlar, önleyici örüntüler, nüfus politikası, hamilelik ve doğum
pratikleri, vücut imajındaki değişmeler, beslenme, giyinme, kişisel hijyen, konut düzenlemeleri,
genel sağlık düzenlemeleri, meslekler, din alışkanlıklar, kültüre bağlı stres, göçmen statüsü,
madde kullanımı, boş zaman alışkanlıkları, ev hayvanları ve kuşlar, kendi kendini tedavi
stratejileri ve terapileri şeklinde ifade edilen değişkenler Bolsoy ve Sevil’in (2006)
çalışmalarında ele aldıkları değişkenlerdendir.
Etiyoloji nedir? Etiyoloji antropoloji, fizik, kriminoloji ve tıp alanında kullanılan geniş
yelpazeli bir kavramdır. Genel anlamlıyla neden-sebep demektir. Tıp alanı için kullanıldığında
ise bir hastalığa sebep olan unsur veya unsurların bütününe işaret etmektedir. Dolayısıyla
hastalığa davetiye çıkaran veya hastalığın bizzat sebebi olan her tür durum hastalığın etiyolojisi
çerçevesinde incelenmektedir. Hastalığın nedenlerine dair aşağıda verilen bilgiler bir anlamda
hastalıklara dair genel etiyolojik bir bilgidir, ancak her hastalığın kendine özgü bir etiyolojiye
sahip olduğu unutulmamalıdır.
Sağlık ve hastalığın nedenleri
Hastalık ve sağlığı etkileyen birçok nedenden bahsetmek mümkündür. Bu nedenleri
dünya sağlık örgütü ve araştırmacıların değerlendirmelerine göre şu başlıklar altında toplamak
mümkündür.
Bunlar; Biyolojik nedenler, Sosyal ve ekonomik nedenler, Çevresel (ekolojik)nedenler,
yaşam tarzı ve bireysel nedenler, kamu hizmetleri ve politikaların sunumu olarak
sıralanabilmektedir.
Biyolojik nedenler
Biyolojik nedenli açıklamalar ise genetik bilimi ve kalıtsal özellikler ekseninde cereyan
eden hastalık türlerini açıklama biçimidir. Hemofili, renk körlüğü, saç dökülmesi, tat alamama
vb. kalıtsal hastalıklar bunların başlıcalarıdır. Diyabet gibi bazı hastalıklar ile alkole veya
laktoza karşı toleranssız olmak biyolojik yapı ile ilgilidir. Hormon bozukluğuna bağlı olarak
ortaya çıkan hastalıklar (guatr, şeker) da bu gruba dâhil edilebilir.
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Biyolojik nedenli açıklamalar zamanla biyomedikal açıklama biçimini ortaya
çıkarmıştır. Hatta biyolojik nedenli açıklama biçimleri günümüzde daha çok biyomedikal
açıklama içerisinde kabul edilmektedir. Biyomedikal kavramı kullanıldığında kısaca; hastalığın
temelinde mikrop veya bakterilerin olduğu fikridir. Dolayısıyla bir insanın hastalanmasının
sebebi ancak bu tarz emprik, pozitivist ve sebep sonuç ilişkisine dayandırılarak
açıklanabilmektedir. Bu mantığa göre bir hastalığın oluşması için bir neden gereklidir. Bu
neden ise mikro-organizma, bakteri veya mikrop şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal ve ekonomik nedenler
Sosyal ve ekonomik faktörler dolayısıyla hastalığın ortaya çıkması biyolojik nedenli
olanlara göre daha sosyolojik nedenlere sahiptir. Örneğin kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu,
ekonomik durumu, meslek türü, işsiz olup olmaması kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesinde
etkilidir. Bunun yanında, bireyin içinde yaşadığı kültür ve kültür örüntüleri; ayrımcılık, dışlama
ve içerme şeklinde ortaya çıkan sosyal yapı durumu ve sosyal destek olma; komşuluk ve
akrabalık ilişkileri; daha geniş kapsamlı bir kavram kullanacak olursak bireyin sosyal sermaye
kapasitesi ve dâhil olduğu ağlar, hastalık ve sağlık üzerinde etkili diğer sosyal ve ekonomik
faktörlerden bazılarıdır.
Bu faktörleri biraz daha izah edersek daha iyi olacaktır. Yaş ve cinsiyet değişkenleri
sağlık sosyolojisi çalışmalarında ele alınan en temel toplumsal değişkenlerdendir. İstatistikler
incelendiğinde görülecektir ki yaş kategorisinde, çocuklar ve yaşlılar en fazla hastalanan
bireylerden olmaktadır. Ayrıca çocuklar ve yaşlılar hastalandıkları zaman başkalarından yardım
alma noktasında, durumları gereği diğer yaş gruplarına göre çok daha fazla ihtiyaç
duymaktadırlar.
Cinsiyet noktasında ise kadınların, erkeklere göre çok daha hekime başvurdukları veya
daha sık hastalanmakta oldukları bir diğer bulgudur. Doktorlar genel olarak insan bedenine
müdahalede bulunurken kadın ve erkek olma ile ilişkili olan hastalıklarla karşılaşmaktadır.
Böyle olduğu için ayrı ayrı kadın sağlığı ve erkek sağlığı için cinsiyete göre uzmanlaşmış farklı
bir yardıma gereksinim duyulmaktadır. Biyolojik faktör itibariyle yaratılışları farklı olan iki
vücut tipinin karakteristik özellikleri, hormonal yapısı ve işlevleri farklı olduğundan ortaya
çıkabilecek hastalıklar da kendine özgü olmaktadır.
Toplumsal cinsiyet yaklaşımına sahip araştırmacılar ise hastalıkların biyolojik cinsiyete
göre farklılaşmadığını bilakis toplumların kadına yüklediği anlam ile açıklanabileceğini
söylerler. Yani kadınların birçok olanaktan yoksun bırakıldığını ve onlara hep hastaymış gibi
davranıldığı için hasta olduklarını savunmaktadır.
Toplumsal eşitlik ve sağlık konusu ise bir diğer önemli alandır. Sağlık ve sosyoloji
bağlamında ele alınabilecek en özgün konu bir anlamda eşitsizlik ve eşitsizliğe bağlı olarak
ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Eşitsizlik genel olarak sosyal ve ekonomik ürünlere ulaşmada
eşit şanslara sahip olmama durumudur. Bu durum sağlık imkanlarına ulaşmada da aynı eşitsiz
şartları doğurabilmektedir. Özellikle eleştirel sosyal bilim ve feminist sosyal bilim yapan
araştırmacılar sağlık ve eşitsizlik konulu çalışmalara önem vermişlerdir. Artan sağlık imkânları
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ve iyileştirmeler, bu eleştirel anlayışları geriletmekte ve sağlık alanına ait çalışmalardan
uzaklaştırmaktadır. En azından bu perspektife sahip araştırmacıların eşitsizlik eksenli farklı
sağlık konularında çalışmayı denedikleri (kent-kır farkı, gelir, cinsiyet, kadın) de
görülmektedir.
Eşitsizliğin çok belirgin olmasında etkili olan faktörlerin başında ise gelir durumu veya
genel olarak ekonomik durum gelmektedir. Farklı ekonomik ve sosyal pozisyonlardaki
bireylerin sağlık imkanlarına kavuşma hızı ve oranı da bu pozisyonlara bağlı olarak
şekillenmektedir. Ekonomik durumu iyi olanlar daha iyi sağlık sigortalarına sahip
olabilmektedir. Ülkemizde ise sağlık sigortası 18 yaşına gelinceye kadar devlet tarafından
karşılanmaktadır. Bu anlamda sağlık imkânlarına kavuşmada eşitsizlik giderilmeye
çalışılmaktadır.
Meslek bir diğer önemli etkendir. Ülkemizde sağlık sigortaları artık SGK (Sosyal
Güvenlik Kurumu) adı altında birleştirildiği için mesleğe göre sağlık uygulaması da neredeyse
son bulmuştur. Örneğin bir müsteşar ile özel sektörde çalışan bir işçi aynı devlet hastanesine
gidebilmektedir. Bu da bir anlamda yürütülen mesleğin kazanımı olarak kabul edilen, sigorta
türü veya gelir farklılığına bağlı olan sağlık alanında ki eşitsiz uygulamaların sonu olmuştur.
Ancak yine de icra edilen mesleğin türüne göre farklı sağlık-hastalık riskleri söz konusudur.
Örneğin, bir müsteşar mesleğe bağlı olarak belki sadece faranjit olabilecek iken; özel sektördeki
bir işçi, yaptığı işe göre farklı hastalıklara yakalanabilmektedir. Böylece literatürde meslek
hastalığı denilen ayrı inceleme alanları doğmuştur. Meslek hastalıkları sindirim (ağız), emilim
(deri), solunum (akciğer) yoluyla bulaşmaktadır. İş yerindeki ve çalışılan ürünlerden çıkan
tozlar, kimyasallar, kalıntılar, beslenme koşulları, temiz havanın olmayışı vb. koşullar çalışan
bireyleri etkilemektedir.
Özellikle boya sanayi, petrokimya, akü üretimi, tarım ilaçları, matbaacılık, plastik
sanayi ve kot taşlama gibi meslekler işlemler sırasında kullanılan kimyasallar itibariyle, çalışan
insanlarda bir süre sonra hastalıklara (komplikasyonlara) yol açabilmektedir. Ev kadınları,
berberler, temizlikçiler, boyacılar, metal işçileri, sağlıkçılar, inşaat işçileri ve çiftçilerde
dermatolojik rahatsızlıklar olabilmektedir. Diğer taraftan sağlık çalışanları, hayvancılık
sektöründe çalışanalar, biyokimyacılar, laborantlar, biyologlar, kimyagerler, deri işlemeciler,
bulaşıcı hastalıklara maruz kalabilmektedir. İsmini sayamayacağımız birçok meslek ise
gürültülü, sıcak, soğuk, havasız, rutubetli, karanlık ortamlara sahip iş alanlarına sahiptir ki bu
durumların hepsi insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları yanı
sıra psikolojik ve ruhsal hastalıklara davetiye çıkran birçok meslek grubu mevcuttur.
Sağlık ve hastalığı etkileyen faktörlerden birisi de, bireyin içinde yaşadığı kültür
koşullarıdır. Bireyin içinde bulunduğu kültürel yapı ayrımcılık veya dışlama üzerine kurulu ise
sağlığı olumsuz etkileyecek; yok eğer kültürel yapı sosyal destek ve içermeyi kapsıyor ise
sağlığı olumlu etkileyecektir. Bunun içinse bireyin içerisinde yer aldığı komşuluk, akrabalık
sistemleri çok önemli bir etkendir. Biz bu durumu kısaca olumlu sosyal sermayeye sahip olma
ile izah edebiliriz. Eğer birey yeterli ve olumlu bir sosyal sermaye ye sahipse uygun ağlar
içerisinde yer alacaktır ve rahatlıkla kendini geçekleştirebilecektir.
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Fiziksel- ekolojik nedenler
Fiziksel ve ekolojik nedenler, öncelikle bireyin içinde bulunmuş olduğu kentsel veya
yöresel çevre koşullarının sağlık durumlarına etki etmesiyle ilgilidir. Örneğin yaşanılan
mevkideki hava, su ve gürültü durumu sağlık üzerine bu türden etkiler yapmaktadır. Etrafta yer
alan yeşil alan, park ve bahçeler olumlu etki yaparken; ortamın kokuyor olması, atık ve çöplere
yakın olması gibi negatif hijyen koşulları olumsuz etki yapmaktadır. Bununla beraber yaşanılan
mekânın ulaşım açısından otobanlara veya tren istasyonlarına yakın olması, kısaca yaşanılan
mevkiinin ulaşım ağının; enerji santralleri, maden ve taş ocaklarına yakın olması ve yol
güzergâhında olmaları gibi durumlar sağlığa etki eden önemli hususlardır.
Oturulan mekan yani evin durumu; büyük-küçük, bodrum veya çatıda olması, apartman
veya bahçesinin olması, nem durumu, temizlik durumu, sıcaklığı vb. fiziksel koşullar bireylerin
sağlığını direk olarak etkilemektedir.
Bireysel nedenler
Bireysel nedenlerden yola çıkılarak yapılan açıklama biçimleri özellikle bireyin yaşam
biçimi ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili olmaktadır. Buna kısaca yaşam tarzı da denilebilir.
Alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı gibi hususların sağlık üzerindeki etkisi, olumsuz yaşam
tarzı ile ilgilidir. Bu yaşam tarzına müsaade etmesi bakımından aile yapısı ve ailenin zararlı
alışkanlıklar konusundaki tutumu bireyin olumlu gelişimi açısından önemlidir. Beslenmek
demek sadece atıştırmak, bir takım yemeklerden tüketmek değildir. Düzenli, yeterince ve
bilinçli bir şekilde ne yediğini bilerek tüketmek demektir. Bir kişinin karnının tok olması onun
iyi beslendiği anlamına gelmez. Ne, nasıl ve ne kadar yediğimiz önemlidir. Kısaca yeterli ve
dengeli beslenmek gerekmektedir. Yetersiz beslenme birçok hastalığın sebebidir. Bireyin
büyüme ve gelişmesi için de elzemdir. Bireyin içinde bulunduğu yaş grubuna göre beslenmesi
gerekmektedir. Aşırı kalori alımı ve hareketsiz kalmak daha başka hastalıklara da davetiye
çıkaracaktır.
Diyet ve egzersiz yapma yani sağlıklı yaşam formlarına sahip olmak; bireyin sağlığı için
olumlu katkı yapmaktadır. Örneğin; fiziksel aktivite yetersizliği ve düzensiz beslenme (Tip 2)
diyabet hastalığına yol açabilmektedir. Kendi özel hayatında egzersiz ve spora önem veren,
sigara ve alkol kullanmayan bireylerin daha sağlıklı yaşadığı, az hastalandığı ve daha genç
göründüğü herkes tarafından gözlemlenebilir.
Son dönemlerde sağlıklı olma ve psikolojik etki bağlamındaki değerlendirmeler, sağlıklı
olmak için psikolojik rahatlığın gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu açıdan manevi destek
ortamları oluşturulmakta ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Ancak Türk kültürüne
bağlı olarak ortaya çıkan manevi katılım ortamları, dindarlık, kulluk kültürüne sahip olma ve
ibadet alışkanlığı gibi örüntüler bireyleri rehabilite etmektedir. Ayrıca bu tür örüntüler
içerisinde olan bireylerde sağlığa zararlı olan kötü alışkanlıklara sahip olmanın daha az olduğu
gözlemlenmektedir.
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Cinsel tercihler ve cinsel alışkanlıklar da yaşam tarzı kapsamında değerlendirilebilecek
olan unsurlardandır. Kişilerin cinsel tercihleri bazı hastalıkların bulaşmasında etkilidir. Örneğin
AİDS hastalığı ilk önce eşcinseller arasında yaygınlaşmıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların
temel sebepleri arasında, birden fazla partner ile cinsel temas en başta yer almaktadır. Hemen
akabinde ise hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilmeyişinin, cinsel ilişki sonrasında
hastalığa sebebiyet verdiğini ifade etmek gerekmektedir. Dolayısıyla sağlıklı cinsel davranış
biçimlerinin bilinmesi bu tarz hastalıkları önlemek için gereklidir.
Bireysel nedenler bakımından, sağlık ve hastalığa ilişkin değişkenlerden birisi de
medeni durumdur. Bekarlar ile boşanmış veya dullarda, hastalık riskinin arttığı ve daha çok
hasta oldukları bilimsel bir bulgudur. Bunun yanında aile olmak, dayanışma ve beraberlik
duygusu ekseninde bir arada kalmayı sağlamaktadır. Bu birliktelik insan ömrünü uzatan ve
sağlıklı olmasına imkân veren bir unsurdur aynı zamanda.
Kamusal hizmet ve politikaların sunumu
Kamu hizmetleri ve politikalarının halka sunulması, halk sağlığı ile doğrudan ilişkili bir
konudur. Başta genel kamu güvenliğinin sağlanmasından başlarsak; gerekli sağlık kurumlarının
açılması ve işletilmesi, gerekli insan kaynaklarının üretilmesi zorunluluk derecesi yüksek bir
kamu hizmetidir. Böyle bir zorunluluk tabi ki devletin hangi yönetimsel ve siyasal sistemi
benimsediği ile ilgilidir. Liberal yönetimlerde devletin bu imkanı halkına sağlaması
beklenmemekte ancak günümüzde muhafazakar ve sosyal-demokrasiyle yönetilen ülkelerde
böyle bir hizmet sunulmaktadır. Bu sebeple ABD’de sağlık sigortaları kamudan ayrı bir sektör
haline gelmiş durumdadır.
Gelişmiş ülkelerdeki sağlık sorunları ile gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sorunları da
birbirinden farklılık arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde yönelim genellikle belirli bir yaşam
tarzı veya sağlıklı yaşam formlarının takibi şeklinde belirmektedir. En önemli sorun ise tıbbi
hizmetlere erişim noktasında yaşanmaktadır. Geliri yüksek olan her zaman daha iyi sağlık
şartlarında yaşamakta ve ihtiyaç duyduğunda gerekli imkânlara anında kavuşabilmektedir.
Gelişmiş ülkelerin sağlık alanında ihtiyaç duyulan teknolojiyi, medikal aletleri ve yeni tedavi
şekillerini hemen ülkelerine ithal etmeleri çok süratle olurken; gelişmekte olan ülkeler birkaç
yıl veya daha fazla geriden gelebilmektedir.
Yine gelişme ve insana verilen değerle ilgili olarak sağlıklı kent tasarımları söz
konusudur. Sağlıklı kent tasarımları ve düşünceleri ise sanayileşme sonrası tasarımlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı kent kavramı kendi içerisinde sağlığı var eden veya üreten, her
noktasında sağlık birimleri ve hastanelerin olduğu bir kent olarak algılanmamalıdır.
Daha çok sağlık bilincini geliştirme, sağlıklı yaşama fırsatlarının oluşturulabilmesine,
sağlık politikalarının oluşturulabilmesine, düzenli ve orantılı sağlık alanlarının yapılabilmesine
imkân verme gibi hususları kapsamaktadır. Bu politikanın sivil toplum ayağı olduğu gibi, sağlık
bilinci ve kentsel bilinci yaygınlaştırma ve bu sürekliliği sağlayacak organizasyonları
üretebilme amacı da bulunmaktadır (Fırat, 2006: 225).
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1986 yılında Avrupa’da başlayan sağlıklı kent akımı günümüzde dünya ölçeğine
yayılmış durumdadır. Proje partneri olan şehirler kendi bölgelerindeki yoksulluk, evsizlik,
dışlanma, etnik farklılıklar, dinsel farklılıklar, bölgesel sorunlar vb. kapsamlarda
yerleşimcilerine destek olmakta ve kamu politikaları belirlemeye çalışmaktadır. Ayrıca alkol
ve uyuşturucu kullanımı ile mücadele ederek, neşeli ve huzurlu toplumlar yaratma
peşindedirler. Bu sebeple, sağlıklı şehirler ağı kurarak farklı kentlerin birbirleriyle
yardımlaşmalarını da sağlamaktadırlar. Sağlıklı bir şehrin özelliği böylece güvenli, ulaşımı
rahat, havası-suyu temiz, kentsel dönüşümü insan hayatına uygun, barınma koşulları iyi ve
gürültüsü az olan yaşanılabilir bir şehirdir. Diğer yandan yeşil alanlar, açık hava spor alanları,
açık yürüyüş alanları, binaların dizaynı ve şehrin hava akımı ilişkisi, çöplerin geri dönüşümü,
ekolojik farkındalık, sokakların temizliği, alt yapı unsurlarının yeterliliği (su, elektrik,
kanalizasyon) ve geri dönüşüm imkanı, oyun alanlarının düzenlenmesi, ısınmada kullanılan
enerji biçimi, sokak hayvanlarının ‘zoonoz etkisini’ (hayvanlardan-insanlara ve insanlardanhayvanlara geçen hastalıklar) eleme gibi hususlar, sağlıklı kent iddiası taşıyan yerleşim
yerlerinin üzerinde dikkatle durması gereken hususlardandır.
Sağlıklı kentler bir anlamda engelli dostu olan kentlerdir. Alt yapı hizmetleri ve sosyal
olanaklarıyla engellileri kapsayan kentler, ancak kamu politikalarının ürünü olarak ortaya
çıkabilmektedir. Engellilerin seyahat edebilmeleri, devlet dairlerine girip çıkarak işlerini
kendileri halledebilmeleri, kendilerine ayrılmış yollarda yürüyebilmeleri, bir araya gelebilmek
için mekân oluşturabilmeleri gereklidir. Bütün bu durumların uygun hale gelmesi için hem
yollar, ışıklandırmalar, binaların dizaynı ve asansörler, köprüler, altgeçitler engelli dostu olarak
inşa edilmelidir, hem de kentte yaşayan bireyler bilinçlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir.
Görüldüğü gibi bütün bunlar birer süreç işidir ve uzun vade gerektiren ama medeniyet kurma
iddiasında olan bir ülke için yapılması gereken elzem hususlardandır.
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi aslında farklı başlıklarda yer alan birçok
husus sosyolojik bir tabana sahiptir. Yani tabloda yer alan faktörlerin hemen hepsi sosyolojik
açıdan kavramsallaştırılabilir. Hatta birçoğu ile ilgili saha araştırmaları bile mevcuttur. Ancak
yine de aralarından en popüler olanlarını ifade etmek yerinde olacaktır. Özellikle araştırmacılar
ve sosyologların üzerinde durduğu popüler faktörleri şu şekilde ifade etmek mümkündür.
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, yaş, gelir, ekonomik durum, yoksulluk, sosyal eşitlik veya
eşitsizlik, barınma koşulları, kentsel ve kırsal bölge farklılığı, engellilik, kamu politikaları ve
sosyal hizmet konularına odaklanmışlardır.
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Tablo 4.1: Sağlık Ve Hastalığı Etkileyen Faktörler Ve Alt Değişkenleri
Biyolojik
Faktörler

Sosyal Ve
Ekonomik
Faktörler

FizikselEkolojik Çevre

Yaşam
Tarzı,
Bireysel
Faktörler

Kamu Hizmetleri Ve Politikaları

Genetik
faktörler
ve
kalıtım

Eğitimi

Hava, Su,
Gürültü,

Aile Yapısı
Ve İşleyişi,

Genel Kamu
Güvenliği

Cinsiyet

Yaş

Koku, Atık,
Çöpler,

Barınma
Koşulları,

Erişebilirlik ( Halk sağlığı
Engelliler Ve politikaları
Yaşlılar
İçin),

Cinsiyet,
toplumsal
cinsiyet

Binaların
Konumu

Sigara,
Alkol,

Aralıkları Ve
Kalitesi

Madde
Kullanımı,

Ekonomik,
Sosyal,
Çevresel Ve
Sağlık
Politikaları,
Programlar
Ve Projeler

Sağlıklı Kentsel
yaşam
alanlarının
üretilmesi

Ekonomik
Durum
(gelir),
Meslek,
İşsizlik,

Ulusal ve
Uluslararası
Ulaşım Ağı
(Karayolu Ve
Demiryolu,
Tramvay,
Otobüs),

Diyet Ve
Egzersiz
Yapma,
Spor
Alışkanlığı,
fiziksel
aktivite
yetersizliği

Sağlık
Hizmetleri

Yeterli kurum
açılması ve
yeterli insan
kaynaklarının
sağlanması

Kültür,
Ayrımcılık,
Sosyal
Destek,
Komşuluk,
akrabalık,

Enerji
Kullanımı Ve
Enerji
Santralleri

Manevi Ve İstihdam
Ruhsal
Destek
Ortamlarına
Katılım,
İbadet Ve

Ve
Sosyal
Hizmetler,

Kent sağlığı
politikaları(hava,
su, çöp)
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Sosyal
Sermaye,
Ağlar Ve
Dışlama.

Sosyal
Sınıf,
toplumsal
eşitlik,
yoksulluk

Kulluk
Kültürüne
Sahip
Olma,
stresle baş
etme
Kent içi yeşil
Medeni
alanlar ve spor
Durum,
alanlarının
kullanılabilirliği Yalnız
yaşama

Kentte veya
kırsal alanda
yaşıyor olmak

Sağlık
Kurumlarının
Kamusal
Denetimi

Cinsel
tercihler

Türkiye’de gözlemlenen hastalık ve sağlığa dair kültürel örüntüler
Kültürel kod ve örüntülerin hastalık-sağlık ve rahatsızlığın algılanış, yaşanış ve
giderilmesindeki etkilerinden bahsedilmişti. Yaşanılan hastalık ve sağlık ritüelleri ve davranış
kalıplarına dair betimleme yapılırsa, Türkiye kültürüne dair örnekler Aycan’ın (2002: 282)
vurguları da dikkate alınarak şu şekilde dile getirilebilir.
aCinsiyet faktörüne bağlı olarak gelişen bir hasta-hekim ilişkisi mevcuttur.
Hastalığın türüne göre değişebilmekteyken genel olarak hastalar, avret bölgesi denilen yerleri
gerektiğinde doktora göstermekle ilgili sıkıntılar yaşamaktadır. Bu durum ise hemcins
doktorların seçilmesiyle aşılmakta eğer hemcins doktor yok ise karşı cins doktora muayene
olunmaktadır.
bBazı bireyler, özellikle genital organlarla ilgili hastalıkları bir hekimle
paylaşmak istemezler. Utanma veya korku ile karışık olarak ortaya çıkan bu durum
hastalıkların da ilerlemesine sebep olmaktadır. Benzer şekilde birtakım ölümcül ve kötü üne
sahip hastalıkları bireyler kabullenmek istemedikleri için göz ardı edebilirler.
cHekime başvurma hastalığın ilk seyrettiği zamanda değil daha çok ilerlediği ve
geçmeyeceği anlaşıldığı zaman olmaktadır. Bu da erken tedavi ve teşhis gerektiren
hastalıklarda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Hastalığın küçümsenmesi durumu söz
konusudur.
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dHasta ziyaretleri, kültüründe etkisiyle çok sık yapılan bir örüntü olarak
belirmektedir. Ancak ziyaretler çok uzun tutulabilmekte ve şifa bekleyen şahsın hastalık
hakkında ayrıntılı bilgi vermesi beklenmektedir. Yapılan yorumlar ve değerlendirmeler bazı
durumlarda hastaya moral ve motivasyon sağlarken bazı durumlarda ise olumsuz etki
yapabilmektedir.
eHekimlerin genelde otoriter ve üst perdeden bakan bir karaktere sahip olduğu
görülmektedir. Hekimlerin, hastaları aşağılaması ve azarlaması dönemi her ne kadar geride
kalmış olsa da, halen eşitsiz bir ilişki sürdürülmektedir. Hastaya halen gerekli açıklamalar
yapılmamakta ve süreç hakkında yeterli bilgilendirme sağlanmamaktadır.
fEvlerde ilaç biriktirme kültürü mevcuttur. Biriken ilaçlar bir önceki geçirilen
hastalığa paralel olarak kullanılmakta veya evdeki bu konuda sözü geçen birisinin isteğine
göre ilaç tüketimi yapılabilmektedir. Antibiyotiklerin, hala özensizce ve usulüne uygun
kullanılmaması yaygın bir durumdur.
Türkiye’de yaşayan hemen her bireyin, ele alınan bu hususlara dair bir veya birkaç
maddeyi tecrübe edebileceği durumlardır. Öyle ki, emprik bir araştırmaya gerek duyulmadan
bile rahatlıkla gözlenebilmektedir. Ancak daha ileri düzey bulgular ve değerlendirmeler için
Türkiye toplumuna özgü bir hastalık kültürü araştırması yapmak gereklidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

89

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1Aşağıdaki mesleklerden hangisinin bulaşıcı hastalıklara maruz kalma ihtimali
diğerlerine göre düşüktür?
A.

Deri işlemeciler

B.

Boya üreticileri*

C.

Hayvancılık sektöründe çalışanlar

D.

Laborantlar

E.

Sağlık çalışanları

2Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de gözlemlenen hastalık ve sağlığa dair
kültürel örüntülerden biri olduğu söylenemez?
A.

Hekimlerin genelde otoriter ve üst perdeden bakan bir karaktere sahip olması.

B.

Evlerde ilaç biriktirme kültürünün olması.

C.

Utanma veya korku nedeniyle hastalığın hekimle paylaşılamaması.

D.

Hekime başvurunun hastalığın ilk seyrettiği zamanda yapılması. *

E.

Hasta ziyaretlerinin bazı durumlarda olumsuz etki yapabilmesi.

3-

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir şehrin özelliklerinden biri değildir?

A.

Sosyal tabakalaşma olmayan şehirdir. *

B.

Ulaşımı rahat olan şehirdir.

C.

Barınma koşulları iyi olan şehirdir

D.

Havası-suyu temiz olan şehirdir.

E.

Gürültüsü az olan şehirdir.

4Aşağıdakilerden hangisi hastalık ve sağlığı etkileyen nedenlerin yer aldığı
temalardan biri değildir?
A.

Biyolojik nedenler,

B.

Sosyal ve ekonomik nedenler

C.

Ekolojik nedenler
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D.

Metafizik nedenler*

E.

Kamu hizmetleri ve politikaların sunumu

5-

Tıp alanında kullanılan etiyoloji ne anlama gelmektedir?

A.

hastalığa sebep olan fizyolojik faktörler

B.

hastalığa sebep olan unsur veya unsurlar*

C.

hastalığa sebep olan psikolojik faktörler

D.

hastalığın etkilerini belirleme ve tespit etme

E.

hastalığa sebep olan biyolojik faktörler

6Aşağıda sağlık ve hastalığın sosyal ve ekonomik nedenleri ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.

Kadınlar, erkeklere göre daha çok hekime başvurur.

B.

Çocuklar ve yaşlılar en fazla hastalanan bireylerdir.

C.

Mesleğin türüne göre farklı sağlık-hastalık riskleri vardır.

D.

Sosyal güvencesi olan bireylerin hastalığa yakalanma oranı daha düşüktür. *

E.

Bireyin içinde bulunduğu kültürel yapı sağlık ve hastalığı etkiler.

7Ülkemizdeki sağlık sigortaları aşağıda verilenlerden hangisi altında
birleştirilmiştir?
A.

SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu)

B.

Bağ-Kur

C.

SGM (Sosyal Güvenlik Merkezi)

D.

Emekli Sandığı

E.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)*
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8Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hastalığın sosyal ve ekonomik nedenleri
arasında gösterilemez?
A.

Kişinin yaşı

B.

Kişinin eğitim seviyesi

C.

Kişinin alışkanlıkları*

D.

Kişinin meslek türü

E.

Kişinin cinsiyeti

9Aşağıdakilerden hangisi sağlığa ve hastalığa etki eden bireysel nedenler arasında
yer alamaz?
A.

Fiziksel aktivite yetersizliği

B.

Aşırı gürültüye maruz kalmak*

C.

Yetersiz ve dengesiz beslenmek

D.

Cinsel alışkanlıklar

E.

Alkol ve sigara kullanımı

10- Aşağıdakilerden hangisi sağlığa ve hastalığa etki eden ekolojik nedenler arasında
yer alamaz?
A.

Ulaşım imkânları

B.

Sağlık hizmetlerine yakınlık*

C.

Yeşil alan oranı

D.

Mekânın fiziksel durumu

E.

Hava kalitesi
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5. SAĞLIK PERSONELİ VE HASTA İLETİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

İletişimin Tanımı ve Özellikleri

5.2. Hasta ve Sağlık Personeli İlişkisini Anlamak
5.3. Sağlık İletişimi
5.4. Sağlık İletişiminde Kültüre Duyarlılık ve Hasta Tipleri
5.5. Sağlık Okuryazarlığı

95

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
mudur?

İletişim sadece konuşarak mı gerçekleşmektedir?
Hasta ve sağlık personeli arasında konuşmanın haricinde iletişim söz konusu

3.

Sağlık İletişimi gerçekten gerekli midir?

4.

Sağlık iletişiminde kültüre duyarlıklık ne anlama gelmektedir. Ne gibi fadaları

5.

Sağlık okuryazarlığı nedir ve neden önemlidir?

vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Sağlık İletişimi, İletişim, Sağlık Okuryazarlığı, Kültüre Duyarlılık, Hasta Ve Sağlık
Personeli İşletişimi,
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Giriş

99

5.1. İletişimin Tanımı ve Özellikleri
İletişim aslında, ayrı bir uzmanlık alanı oluşturabilmiş bir diğer bir bilim dalıdır.
Bireyler kendi aralarında anlaşmak ve problemlerini çözmek için hemen herkesin bildiği
iletişim tekniklerinin yanında daha uzmanlık gerektiren teknikleri de kullanmaktadır. Gündelik
hayat içerisinde de insanoğlu farklı iletişim tekniklerini kullanarak hayatını sürdürmektedir.
İletişim aslında bir bilgi artırımını ifade etmez ancak bir bilgi paylaşımının ifade eder. Yani
iletişim kurarak bilgi üretmek mümkün değildir ancak aktarılabilir.
İnsanlar arasındaki iletişim bozulduğu zaman birçok sorun ortaya çıkmaktadır. İyi bir
iletişimin olması demek sorunların da yaşanmaması anlamına gelmektedir. Örneğin iletişim
bozuk olursa;
-

Bireyler arasında karşılıklı anlaşma sağlanamaz

-

İnsanlar birbirlerine yabancılaşırlar

-

Hedeflenen bireysel, kurumsal, ulusal seviyelere gelinemez

-

Bireyler amaçlarından vazgeçerler

-

Bireyler ruh ve beden sağlıklarını kaybedebilirler

-

Bireyler arasında çatışma ve kaos ortamları yaşanabilir.

-

Ülkeler ve uluslar birbirleriyle savaşabilirler.

Bütün bu açılardan insanlar arası iletişimin ne kadar olduğunu görmekteyiz. İletişim,
sadece kelimelerle ve bir takım şekillerle ifade edilen bir süreç değildir. Anlamlar bu kelimeler
ve şekillerde değildir. İnsanların onlara yüklediği zihinsel süreçler söz konusudur. Kelimeler
ve şekiller sadece kodlanmış sembollerdir. Esas anlam insanın zihnindedir. Bu durumda iyi bir
iletişim belirli bir kavrama veya şekle insanların aynı anlamı yükleyebilme düzeyine göre
değerlendirilmektedir. Aynı kültür, dil ve yaşantıya sahip olmayan bireylerin, bir kelimeye veya
şekle aynı anlamı vermeleri de bu açıdan pek mümkün değildir.
Klasik iletişim kuramlarına bakıldığında örnek vermek gerekirse bir iletişimin öğeleri
aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
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Kaynak

Alıcı

Kodlama

Kod
açma

Mesaj

Kanal

Şekil 5.1. İletişim Öğeleri Döngüsü
Kaynak: Gönderici kişi ya da kuruluş olabilir
Kodlama: Verilmek istenilen iletinin bir takım kelime, sembol, görüntü veya ses ile
akarımı
Mesaj: Bir bilgi, fikir, düşünce veya anlamın kendisi, veri
Kanal: Bir neci araçtır. İletişimin aktarıldığı ses, görüntü, mimik vb. unsurların
kendisidir. Dil en önemli iletişim kanalıdır, aracısıdır.
Kod açma: Sesler, semboller veya kavramlar ile kodlanmış olan mesajın yine bunları
anlamlandırabilen bir yapıyla ifade edilebilmesidir.
Alıcı: Kaynaktan gelen mesajı, ona uygun kodlamayı çözebilecek şekilde donatılmış
olan ve mesajdaki anlamı yakalayabilen unsurdur.
Geri bildirim: yukarıda görülen döngüsel iletişim sürecinde kaynaktan alıcıya giden
mesajın istendik bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını görmek, alıcının bu mesaja dair tepkisini
görmek amacıyla, alıcıdan kaynağa giden dönüt, yankı, geribildirim veya geri ileti şeklinde
ifade edilebilen durumdur. Geri bildirimin durumuna göre kaynaktan iletilen mesajın istendik
bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını ve olası sonuçlarını görüp bir sonraki iletişimi ona göre
başlatmak anlamlarına gelen bir süreçtir.
İletişimi bir süreç olarak kabul eden yaklaşımlara göre iletişim en temel amacı bir veriyi
yani bilgiyi veya mesajı karşı tarafa aktarmak demek iletişimin kendisidir. İletişim sadece bir
veri aktarımı veya bilginin sunulması olarak görülmemelidir. Karşılıklı anlaşabilme, duyguların
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paylaşımı, ve iletişim ötesine geçerek empatik bir tavır belirleme gibi boyutları da söz
konusudur. Sağlık alanında da iletişimsel açıdan öncelikli olan husus verilen mesajı doğru
anlama ve verilen mesaja uygun olarak davranışta bulunmayı kolaylaştırmadır.
Hasta ve sağlık personeli ilişkisini anlamak
Hasta olmak gerçekten karmaşık bir süreçtir ve göründüğünden daha yoğun ilişkiler
biçimi barındırmaktadır. Hasta çoğu zaman ihtiyacının veya kendisine gerekenin ne olduğunu
bilmemektedir. Bir taraftan da hiç bilmediği insanlara ve kurumlara güvenmek zorundadır.
Kendi bedeninde icra edilecek muhtemel operasyonlar hakkında da hiç bilgi sahibi değildir ve
hiçbir zaman olamayacaktır. Hasta olan bireyler, beyaz önlüklülere yani sağlık personellerine
güvenmek zorundadırlar. Tıp hizmetinin temelinde böyle bir zorunlu güven güven yatmaktadır.
Ancak şunu belirtmekte fayda vardır ki; çağdaş dünyada artık, klasik hasta rolü veya
doktor-hasta ilişkisisin ötesine geçildiğini görmek gerekmektedir. Teşhis ve tedavi sürecinde
hasta bireyin rolü, geleneksel doktor-hasta ilişkisine göre daha aktiftir. Doktor-hasta ilişkisi
artık çok değişmiştir. Hastalıklar, hastane ve doktor ofisi şeklindeki mekânlara sığmayacak
kadar farklılaşmıştır. Bireyler, klasik hasta rollerini icra edebilmekte, ancak klasik hasta
rolünün ötesinde değerlendirilebilecek yeni davranış kalıpları veya eylem örüntülerinin de
geliştiği görülmektedir. Tıp alanı yani medikal sektör artık, toplum ve bireylerin rızası
ölçüsünde değerlendirilebilecek yeni hizmet standartlarını konuşur hale gelmiştir. Bu açıdan
hastalar sağlık personeline güven duymanın ötesine geçmeyi biraz olsun başarmışlardır.
Artık hastalar sadece doktorlara güvenmemekte, aynı zamanda kendilerine, ailelerine,
eylemci ağlarına, çevrimiçi veya tüzel destek gruplarına güvenmektedirler (Bird vd, 2010:166).
Doktor ofisinin veya poliklinik sınırlarının dışına taşmış eylem örüntülerinin yükseldiği çağda
yaşamaktayız. Hastalık veya sağlık ürünleri, tedavi şekilleri veya politikalar topluma ve bireye
rağmen icra edilmesi neredeyse mümkün değildir. Toplum ve birey, tedavi şekillerini
belirlemek, yeni ürün talep etmek, ilaç tercihi yapmak bakımından hatırı sayılır bir şekilde
oldukça etkili konuma gelmiştir.
Her ne kadar geleneksel pozitivistik anlayış çerçevesinde hekimler aktif-etken, hasta
pasif-edilgen konumda görülmekte ise de değişen hekim-hasta ilişkilerinde hasta bireylerin
edilgen konumları birçok açıdan değişmiştir. Hasta birey daha örgütlü, kolektif, ısrarcı ve
eleştirel olabilmektedir. Böyle düşünüldüğünde, modernliğin belirgin özelliklerinden birisi
olarak ifade edilen ‘soyut sistemlere’ (kurumlara, organizasyonlara, genel sağlık sistemine)
olan güvenin ötesine geçilmiş olmaktadır. Çağdaş bireyler artık kendilerini uzman olarak
görülen meslek erbaplarına gözü kapalı teslim etmemekte, yine çağdaş imkânları kullanarak
kendi ölçülerince denetlemektedir.
Hasta-hekim veya daha genel olarak sağlık personeli iletişimi de bu gelişmelerden
nasibini almaktadır. Geçmişten günümüze yapılan birçok yanlış iletişim örneği mevcuttur.
Örneğin; 70’li yıllarda Türkiye’de hekimlerin hasta bireylere üst perdeden baktığı, aşağıladığı,
azarladığı ve hakaret ettiği hemen o dönemde yaşayan herkes tarafından bilinen bir gerçektir.
Tabi ki artık böyle bir iletişim tarzından eser kalmamıştır. Ancak günümüzde ise nerdeyse
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tersine evrilmiş bir durum söz konusudur. Yani artık hastalar, sağlık personelini aşağılamakta
ve hakaret etmektedir. Bütün bunlar üstesinden gelinmeyecek problemler değildir. Hasta-sağlık
personeli iletişiminin çok fazla mesafe kat etmiş olduğu da gözlerden kaçmayacaktır.
Daha özel olarak ise hasta-sağlık personeli arasındaki olası yaygın iki iletişim tipinden
bahsetmek yararlı olacaktır. Sağlık personelinin bu iletişim modellerinden karşısındaki şahsa
uygun olanı seçmesi iletişimi güçlendirmek açısından önemlidir.
Otoriter model; sağlık personelinin tavrı bu modelde oldukça buyurgan ve tepeden
inmecidir. Bir otorite figürü olarak orada bulunmakta ve bunu da hastaya hissettirmektedir.
Özellikle cumhuriyet tarihinin ilk yıllarından 2000’lere kalan dönem içerisinde sağlık
personelinin hastalara karşı tutumu bu şekilde olmuştur. Hekim, hemşire, sağlık görevlisi ve
hatta oda görevlisi bile hastaya karşı emredercesine buyurgan ve oldukça üst perdeden
davranmıştır. Güç ilişkileri çerçevesinde dönen bu model her zaman için çok da uygun değildir.
Belki sadece hasta için acil durumlarda ve hayati tehlikelerin olduğu durumlarda hastanın
lehine kullanılabilir, onun haricinde normal bir muayene veya tahliller esnasında otoriter bir
tavır sergilenmemelidir.
Bilgilendirici veya açıklayıcı model; bu modelde olası komplikasyonların önüne
geçmek ve hastanın hazır bulunuşluğunu yükseltmek amacıyla, uygulanan tedavi süreci
hakkında bilgi vermek ve karşı tarafı aydınlatmak önemlidir. Sağlık personelinin hastaya bir
ilacı nasıl kullanacağını veya muayene sürecinde neler yapacağını, ameliyattan sonra neler
hissedeceğini vb. bilgilendirmesi ve anlatması, tehlikeleri, riskleri ve olumlu faydalarını ifade
ediyor olması bu modele uygun bir iletişim tarzı olacaktır.
Sağlık iletişimi
Sağlık iletişimi hemen her ülke için oldukça kritik bir konudur. Sağlık hizmetlerinin
kalitesinin yükselmesi sadece sağlık teçhizatlarının ve teknolojinin gelişmesinden ibaret
değildir. Aynı şekilde sadece yeterli insan kaynaklarının bir ülke içerisinde istihdam ediliyor
olması da sağlık hizmetlerinde kalitenin tam olduğunu göstermemektedir. Bütün bunları
tamamlayacak olan ve halka ilişkiler faaliyetini yürütecek olan alan ise sağlık iletişimi alanıdır.
Bir ülkede sağlık iletişimi eğer iyi düzenlenmemişse ve kurumsal olarak yürütülemiyorsa o
ülkede en iyi doktorların bulunması veya en iyi teçhizatların bulunması bile çok önemli
olmayacaktır.
Sağlık iletişimi, en genel anlamıyla hastaların tedavi sürecinde karşılaşacakları riskleri
bilmeleri ve muhtemel tedavi seçeneklerinin farkında olmaları anlamına gelmektedir. İletişimin
farkında olmak ve etkili biçimde iletişimsel stratejileri kullanmak, tedavide de etkinliği ortaya
çıkarma potansiyeline sahiptir. Geçmiş yıllarda ki edilgen veya pasif hasta tanımları artık yerini
daha fazla anlaşılması gereken hasta modeline çevirdiği için hizmet sunanlar tarafından yani
sağlık personelleri tarafından iletişim becerilerine sahip olma gerekliliği hâsıl olmuştur.
Bu alan daha çok; sağlık riskleri ve bunların çözümü konusunda bireyler arasında
farkındalığı arttırmak amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Sağlık ve hastalığa ilişkin riskleri
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azaltmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak, hastalık türüne uygun olan hizmetin talebini
artırmak, sağlığa dair oluşan gündemi olumlu biçimde etkileyebilmek, kamu sağlığının ve
sağlık hizmetlerinin ülke çapında yayılmasını desteklemek, sağlıklı yaşam formlarını
desteklemek, gibi konularla ilgilenmektedir.
Sağlık iletişimi ilk bakışta çatışmalı bir durum olarak algılanabilmektedir. Örneğin
sağlık personeli ve hasta arasında, her bir sınıfın kendi çıkarını koruması şeklinde
algılanabilmektedir. Çünkü hasta kendi derdine çare bulmak amacıyla kapılar aşındırmakta ve
kendisini mağdur görerek haklılık üretmektedir. Sağlık personeli ise hastayı daha yakından
inceleyerek semptomları görebilmeye çalışmakta, tetkikler ve analizler yapmaktadır. Genel bir
iletişim zorluğu olarak şunu ifade etmek gerekir ki; hekimler ve diğer personeller algıladığı ve
eğitimini aldığı hususları olduğu gibi hastaya aktaramamanın zorluğu içerisindedir. Çünkü hem
hiyerarşik olarak hem de sahip olduğu uzmanlık bilgisi gereği iki sınıf arasında oldukça büyük
farklar vardır. Bu durum tabi ki sağlık personeli ve hasta arasındaki iletişime de yansımaktadır.
Çoğu zaman hastanın ne demek istediğini personel anlayamamakta; veya personelin ne dediğini
hasta anlayamamakta bu durum da temel olarak iki sınıf arasında bir çatışmaya sebep
olmaktadır. Ancak şurası artık bilinen bir gerçektir ki; sağlık personellerine mesleki uzmanlık
dersleri kadar sağlık sosyolojisi, iletişim ve halk sağlığı gibi dersler de zorunlu olarak
müfredatlara yerleştirilmelidir.
O halde çözüm üretilmesi gereken nokta her iki kesimin de birbirini anlayabilmeleri için
bir şeylerin yapılması gerektiğidir. “Bu sorunlara karşı çözüm üretmek için ‘‘Genel toplumsal
iletişim’’ olarak adlandırılabilecek olan, toplumun yani halkın bilgilendirilmesi faaliyeti
gereklidir.
Halkın sağlığını nasıl koruyacağı ile ilgili bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gereklidir.
Böyle bir sağlık iletişimi, önemli sağlık sorunları hakkında bireyleri, kurumları ve kamuoyunu
bilgilendirmeyi, etkilemeyi ve harekete geçirmeyi sağlayan etkili bir yöntemdir.
Sağlık iletişiminin; genel olarak sağlığın geliştirilmesi konusundaki katkıları şu alt
boyutlarıyla ortaya çıkmaktadır (Hergenç, 2011: 40-41):
-

Sağlık personelinin kendi aralarında ve hastalarla olan etkileşimi, iletişimi

Hizmet alan kişilerin ve sağlık çalışanlarının; sağlık-bilgi sistemlerini aramaları,
kullanmaları ve nasıl kullanabilecekleri konusundaki eğitimleri
-

Hizmet alan kişilerin klinik tavsiyelere uymaları

Kamu sağlığı mesajlarının veya kamu spotlarının oluşturulması yoluyla halkın
aydınlatılması
Riskli sağlık konularında, hizmet alan veya risk ile karşı karşıya kalan kişilere
doğru bilginin verilmesi (yani risk iletişimi)
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Sağlık-bilgi sistemlerinin kullanılması (teknolojik gelişime bağlı olarak telesağlık, e-sağlık, e-devlet, nabız gibi uygulamaların tanıtılması ve kullanımının
yaygınlaştırılması).
-

Devletin rolü genel sağlık iletişimi noktasında oldukça önemlidir. Devletin geleneksel
rolü sağlığa yönelik politikaları geliştirmek, finansal kaynaklar üretmek, gerekli insan
kaynaklarını yetiştirmek şeklinde düşünülebilir. Ancak bir kamu politikası olarak koruyucu
sağlık hizmetleri kapsamına giren çalışmaları yapmak bireylerin hastalandıklarında ihtiyaç
duydukları sağlık hizmetlerini yürütmek kadar önemlidir. Etkili bir devlet ancak istendik bir
şekilde koruyucu sağlık hizmetlerini yürütebilir. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkili bir şekilde
yürütmenin en iyi yollarından birisi de etkili bir sağlık iletişimidir. Devletin böyle genel bir
halk sağlığı iletişimini, sağlık programları ve sağlığa-hastalığa ilişkin kamu spotlarıyla
vatandaşlarına sunması mümkündür. Ancak daha detaylı ana-çocuk sağlığı programları,
beslenme-diyet programları, temel hijyen derslerinin verilmesi, ilkokullarda ve liselerde sağlık
ve hijyen derslerinin olması gibi bir takım önlemler devletin bir kamu politikası olarak
sürdürdüğü sağlık iletişimini iyi bir şekilde sürdürdüğünü göstermektedir.
Kurumsal olarak değerlendirilecek olursa Türkiye’de Sağlık bakanlığı bünyesinde yer
alan “Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü” (SGGM) vardır. SGMM’ye bağlı olan
birimlerin arasında ise “Sağlık iletişimi daire başkanlığı” vardır. Genel olarak Türkiye’de sağlık
iletişimi konusu ile ilgili bu birim ilgilenmektedir.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görevleri içerisinde aşağıdaki bazı
hususları bilmek konu açısından faydalı olacaktır;
Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları yürütmek. Toplum
ve bireyin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.
-

Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik
uygulamalardan doğan ulusal ve uluslararası programların koordinasyonu sağlamak.
-

Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecini yürütmek, gibi hususlar sağlık
iletişimi açısından önemlidir.
-

Sağlık bakanlığı bu ve benzeri çalışmaları yürütmek üzere kendi bünyesinde iletişim
danışmanları istihdam etmeye başlamıştır. Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına
Destek Projesi kapsamında 2013 yılında; özellikle, Halk sağlığının korunması için iletişim
stratejilerinin oluşturulması amacıyla ve sağlık iletişimi medya kampanyalarının etkilerinin
ölçümüne yönelik iletişim danışmanları alımları olmuştur.
Sağlık iletişimi ile ilgili bir diğer önemli konu ise sağlığa dair bilgi ve ürünlerin kontrol
süreçleri ile ilgilidir. Özelikle günümüzde sosyal medya, TV ve internet ortamında sağlık ile
ilgili birçok bilgi dolaşmakta ve pek çok web sitesi, program ve forum sitelerinden sağlık
alanına ilişkin enformasyonlar (video, program, caps) üretildiğini veya neşredildiğini
görmekteyiz. Bu içeriklerin kontrolü oldukça önemli bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü tıbbi
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enformasyonun artmış olması beraberinde kaliteli enformasyonun artışını getirmeyebilir. İşte
hem toplam kaliteyi sağlamak hem de halka uygun ve eğitici bilgiyi götürmek “Sağlık İletişimi
Daire Başkanlığının” görevleri arasında yer almaktadır.
“Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı”, bireylerde ve toplumda sağlığın geliştirilmesi,
sağlıkla ilgili davranış değişikliği oluşturmak için tüm sağlık iletişimi uygulama ve
faaliyetlerini planlama, yürütme ve koordinasyonunun sağlanması, kamuoyunun ve medyanın
doğru bilgilendirilmesi için bilgi akışının yönetilmesi ve ulusal ve uluslararası tüm yapılarla
işbirliği yapılması, kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlenmesi, takibinin yapılması ve bir
ağ oluşturarak uluslararası ağlarla bağlantı kurulması faaliyetlerini yönetmek üzere kurulmuş
bir birimdir (saglık.gov.tr, 2016).
Yine özetle söyleyecek olursak, kaliteli bir sağlık iletişimi gerçekleştirmek için
aşağıdaki hususları yerine getirmek uygun olacaktır.
Bireylerde ve toplumda sağlığın geliştirilmesi, sağlıkla ilgili davranış değişikliği
oluşturmak için sağlık iletişimi kampanyalarını yönetmek; kişisel, kurumsal ve kitlesel
iletişimde kullanılacak her tür materyalin üretilmesi ve dağıtılması faaliyetlerini yürütmek
gerekmektedir.
-

Medya profesyonelleri ile sağlığın geliştirilmesi konusunda toplantılar ve
eğitimler düzenlemek.
-

Vatandaşların doğru, anlaşılabilir sağlık bilgilerine ulaşabilecekleri bir web sitesi
ve forum alanı oluşturmak.
-

Sağlığın geliştirilmesi alanında ulusal ve uluslararası literatürün gözden
geçirilmesi ve ulusal ve uluslararası bilimsel bir dergi çıkartmak.
-

Sağlık personeli ile hasta ilişkileri kapsamında doğru iletişim stratejilerinin
geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek, gerekli hizmet içi eğitim kurslarını oluşturmak.
-

Diğer tüm ulusal ve uluslararası yapı, paydaş ve partner ile iş birliği çalışmaları
yürütmek, takip etmek ve bu çalışmalara ortak olmak.
-

Görüldüğü gibi sağlık bakanlığının sağlık iletişimi ile ilgili çalışmaları kurumsal yapıyı
etkin bir şekilde işletebilme adına aynı zamanda halkın sağlığını etkin bir şekilde koruyabilmesi
için de önemlidir.
Hasta yakınları ile olan iletişim de hasta ile iletişim kadar önemlidir. Çoğu zaman hasta
ile kararları verecek olan veya hastanın önemli kararlar almasında etkili olan kişiler hasta
yakınlarıdır. Özellikle kötü zamanında yanında olmak için hastanın yanında olmak isteyen
hasta yakınları eğer iyi bilgilendirilmezlerse veya muhatap alınmazlarsa verilen hizmetin
kalitesini düşük bulacaklardır. Hasta yakınları ile olan iletişim verilen hizmetin kalite düzeyine
yönelik reklam yapmak açısından de oldukça önemli bir kitledir.
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Diğer yandan refakatçi, sağlık personellerine yardımcı olan ve hastaya en yakın olan
kişidir. Bu sebeple sağlık personelleri ve refakatçi iletişimi de göz ardı edilmemesi gereken bir
diğer konudur.
Sağlık iletişiminde kültüre duyarlılık ve hasta tipleri
Sağlık iletişiminde hasta merkezli iletişim, kültüre duyarlı ve aynı zamanda hastaların
kişilik modellerine uygun olan bir iletişimsel tercihtir. Türkiye’de çok fazla farklı etnik kökene
sahip insan grupları olmadığı için henüz kültüre duyarlı iletişim modelleri oturmuş değildir.
Hâlbuki insanlar bazı Avrupa ülkelerinde inançları, kültürleri, alışkanlıkları, davranış kalıpları
ve sağlığa ilişkin tutumları ve tüketme-beslenme tarzlarıyla farklılaşmaktadır. İnsanlar bu
farklılıklarına ilişkin kendilerine saygı duyulmasını istemekte ve hasta oldukları zamanda
ruhsal-bedensel bütünlüklerine normal zamandaki gibi davranılsın istemektedirler.
Böylece hem bu istekleri karşılamak hem sektörün kar etmesini sağlamak amacıyla
dünyanın göç alan diğer ülkelerinde böyle bir sektör çoktan oluşmuş durumdadır. Hekimler ve
sağlık personelleri kültürlerarası iletişim dersleri almakta, farklı etnik yapıların kültürlerini
öğrenmek için kurslara gitmektedir.
“Kültüre duyarlı hemşirelik” adı altında başlayan hasta bakım hizmetleri giderek dünya
ölçeğinde yaygınlaşmaktadır. Kültüre uygun bakım sadece iletişimsel açıdan hassasiyeti
içermemektedir. Aynı zamanda kültüre bağlı olarak ortaya çıkan hastalık ve diğer
komplikasyonları da görebilmeyi içermektedir. Özetle kültüre duyarlılık şu fikirler üzerine
kuruludur;
-

Bireylerin bilgi, tutum, inanç ve yaşam tarzları onların sağlıklarını etkilemektedir.

Sosyal ve kültürel faktörler, kişilerin bakım gereksinimlerini, onların ifadelerini,
bakıma yönelik uygulamalarını dolayısı ile sağlık ve hastalık durumunu etkilemektedir.
-

Sağlık personellerinin, bireylerin kültürel inanç, tutum ve algılarına yönelik
kültüre duyarlı bilgilere sahip olmaları hastaları anlamada, ifadeleri yorumlamada ve
dolayısıyla tedavi sürecine olumlu katkı yapacaktır.
-

Ülkemizde henüz böyle bir ihtiyaç oluşmamıştır. Ancak bu durum bizim ülkemizdeki
sağlık sektörünün her haliyle homojen kültüre duyarlı olduğu anlamına gelmemektedir.
Ülkemizde muhafazakâr insanların mahremiyet hassasiyeti yıllarca göz ardı edilmiştir. Yine
uzun yıllar hekim seçebilmeleri mümkün olmamıştır. Tabi ki bu durumlar 2017 Türkiye’si
sağlık sektörü için pek geçerli sayılmamaktadır.
Güncel tıp eğitimi, hekimlerin diğer sağlık personelleri ile ve hastalarla olan iletişiminde
bir takım becerilerin sistematik bir biçimde kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak yine
de yapılan araştırmalar hastaların büyük bir yüzdesinin hekimlerle karşılıklı iletişiminden
memnun olmadığını göstermektedir. Bu memnuniyetsizliğin kaynağı hekimlerin teknik
yetersizliklerinden ziyade, hekimlerle hastalar arasındaki yetersiz iletişimden
kaynaklanmaktadır. Hastaların çoğu, hekimlere soru sormaya ya da rahatsızlıkları ile ilgili
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konuları onlarla konuşmaya cesaret bulamadıklarını ve kendilerine söylenenleri de pek
anlamadıklarını ifade etmektedirler (Ataç, 2009: 91).
Sağlık alanında hastaların sosyal hayatındaki davranış kalıpları ve bazı kişilik
özelliklerinin de bilinmesi hastalığı ve hastayı anlamlandırmak açısından önemlidir. Bu açıdan
hasta tipleri ve hasta kültürüne göre doğru iletişimin tercih edilerek doğru hizmetin götürülmesi
önem arz etmektedir.
Nevzat Tarhan hasta kişiyi yaralı bir file benzetmekte ve şöyle demektedir; “Hasta ve
yakınları dertli, yaralı insanlardır. Örneğin filleri biliyorsunuz. Çok sabırlı, itaatkâr ve güçlü
hayvanlardır. Ancak yaralı halinde ona dokunulduğunda tüm gücüyle size tepki verebilir. Fil
bakıcıları ise bunu çok iyi bilir ve ona göre davranır. Hastalar yaralı bir fil gibidirler. Bu
kişilere yaklaşım önemli. O nedenle risk yönetimini bilmek gerekir. Burada kriz hali vardır.
Olay çıkaracak hastanın öncülleri vardır ve sağlıkçılar bunu anlayabilir”(uskudar.edu.tr,
2013).
Hastaların kişiliklerindeki bazı ortak özellikler ve bunun hasta ve sağlık personeli
ilişkisine, iletişimine yansımalarına aşağıda yer verilmiştir. Sağlık personellerinin hastalara
yönelik bu tiplemeleri ve özellikleri biliyor olması iletişim kazalarının yaşanmaması için ve
daha iyi sağlık sonuçları alınması için gereklidir. Özellikle zor olarak bilinen hastalarla etkin
bir şekilde iletişime girebilmek için bu bilgiler önemlidir (Bulduklu, 2015: 65-85).
Geveze hastalar:
Hemen her konuda bir şeyler söylemeyi isteyen ve gerçekten de konuşabilen birey
türleridir. Geveze kişiler konuşurken dinleyici kişi bir kaçış yolu bulmak istemektedir.
Gerçekten de karşısındaki kişiye nadiren söz hakkı verir. Sadece hekim değil diğer sağlık
personellerinin de sorun yaşama ihtimali söz konusudur. Yerinde ve zamanında söz kesimi
yapmak önemlidir. Ama karşı tarafı kırmadan veya incitmeden gerçekleşmesi iyi olacaktır.
Örneğin beden dili ile söz kesimi gerçekleşeceği gibi nezaket kuralları çerçevesinde sempatik
söz kesimi olarak adlandırılan “affedersiniz”, “lafınızı balla kestim” gibi çıkışlarla da söz kesme
işlemi yapılabilir. Geveze hastayı kendi haline bırakıp anlatmasını sağlamak yerine uygun
soruları sormak ve konuyu o yöne ekmek daha iyi olacaktır. Sorular net ve kısa olmalı ki cevabı
da kısa olmalıdır.
Suskun hastalar:
Sağlık personellerinin en çok zorlandığı hasta tipi suskun hasta modelidir. Bu hastaları
konuşturmak için de ekstra çaba sarf etmek gerekir. Hatta onlar konuşurlarken bile kısık sesle
konuşurlar ki anlaşılması bir hayli zordur. Bu durum hastanın utangaç olmasından veya
rahatsızlığından kaynaklanabilir. Böyle durumlarda daha mülayim davranmalı ve yakınlık
hissettirilmelidir. Sağlık personelli güvenilir bir görünümde hastayı dinlediğini ve ona önem
verdiğini hem sözel olarak hem de beden diliyle göstermesi işleri kolaylaştıracaktır. Sempatik
vücut dili, ses tonu işleri her zaman kolaylaştıracaktır.
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Öfkeli hastalar:
Öfke bir diğer duygusal dışavurum şeklidir. İşler yolunda gitmediği zaman genelde
insanlar gerilmektedir. Aynı şekilde tıbbi bir uygulama veya tedavi yolunda gitmediğinde pek
çok hasta veya hasta yakını kaygılı veya üzüntülü olabilmekte bu da öfkelenmelerine davetiye
çıkarabilmektedir. Çünkü endişe ve kaygı ile öfke arasında çok ince bir çizgi vardır.
Hasta veya yakınları öfkelendiği zaman, öfkeye neden olan durumu anlamamakta ısrar
etmek, öfkenin nedeninin açıklanmasına izin vermemek, savunmacı tutum takınmak, hasta veya
yakınlarının fevriliğini artırmaktadır. Bunu yerine sağlık personelinin daha anlamacı ve teskin
edici yaklaşması ve meseleyi bilmeye yönelik hareket etmesi, öfkenin nedenlerini açıklamaya
davet etmesi daha uygun olacaktır. Böyle bir davet normal iletişime dönmeye sebebiyet
verecektir ve işleri yoluna koyacaktır.
Aynı şekilde tıbbi yönden başarısız bir uygulamanın olması öfkenin bir diğer
kaynağıdır. Son zamanlarda “sağlık çalışanlarına yönelik şiddet” başlığıyla sunulan haberin pek
çok gerekçesi bunlar olabilmektedir. Böyle durumlarla başa çıkmak için iki yöntemden
bahsedilmektedir. Başarısızlığın kabul edilmesi bunlardan biridir ki; hasta ya da yakınlarına
anlatılması durumunda öfkenin önüne geçilme ihtimali veya yavaş yavaş söneceği ihtimali
vardır.
Bir diğer yöntem ise önemli bir takım tıbbi uygulamalar öncesinde hasta veya
yakınlarına tedavi süreci, ameliyat süreci ve olası sonuçlar ile ilgili bilgilendirmeler
yapılmasıdır. Beklentiyi yükseltecek sözler verilmemeli, pazarlama mantığıyla ameliyatlar ve
muayeneler icra edilmemelidir. Beklentiler iyi yönetilmeli ve olası sonuçlara hasta ve yakınları
realist bir şekilde hazırlanmalıdır. Hasta ve yakınlarına ilgi göstermemek, gerekli
bilgilendirmeleri yapmamak, kaygı ve öfkeyi artırabilmektedir. Tüm bunlara rağmen öfkenin
şiddeti azalmaktan ziyade artma eğiliminde ise bu öfke patolojik öfkedir. Ve en akıllıca hareket
güvenlik görevlisini çağırmak olacaktır.
İtaatsiz hastalar:
Kendisine verilen büyük, küçük her türlü öneriyi reddeden hasta türüdür. Bu hastalar
önerileri dinlemedikleri için çok fazla sağlık hizmeti ve ürünü tüketicisidir. Bu tür hastaların
yüksek ihtimalle kronik rahatsızlıkları vardır. Hastalar kendilerine yapılan açıklamaları ve
tedavi yöntemlerini dinlerler ve anlamış gibi görünürler, ancak ilerleyen günlerde talimatlara
uymama gibi bir sorunla karşılaşılır. Kişi, kurallara ve kararlara uymama konusunu bir kişilik
biçimi haline getirdiyse, konu sağlık olduğunda da aynı itaatsiz tavrını sürdürecektir.
Örneğin sigara ve nargile tüketen birisine hekim tarafından bunları bırakması gerektiği
söylendiğinde ilgisiz kalacaktır. Aynı şekilde ayağınız kesilebilir dendiğinde de ilgisiz
kalacaktır. Hatta böyle hastalar zaman zaman bu alışkanlıklardan vazgeçmektense ölmeyi bile
tercih edebileceklerini söylemektedir. Bu tür itaatsiz hastalar somut göstergeler olmadıkça
tedaviye olumlu katkı vermeyecektir. Bunun için konu ile görsellere ve deneyimlenmiş gerçek
bilgilere başvurmak ve yakınlarında destek almak mantıklı olacaktır.
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Sağlık okuryazarlığı
Sağlık okuryazarlığı, bireylerin kendi sağlıkları hakkında doğru karar verebilmeleri için
ve gerekli sağlık bilgisine sahip olabilmeleri için, kendilerine sunulan hizmeti anlama, o hizmeti
edinebilme, o hizmeti uygun bir şekilde yürütebilme için gerekli olan kapasite düzeyini
tanımlamaktadır. Bir toplumda yüksek sağlık okuryazarlığı, her zaman için düşük sağlık
okuryazarlığına tercih edilmektedir. Bu sayede sağlık hizmetlerini daha doğru anlama,
kaynakları doğru kullanma ve genel halk sağlığını daha iyi tutma gibi kazanımlar elde
edilecektir. Sağlık okuryazarlığı her şeyden önce böyle bir kültür ortamı oluşturarak koruyucu
sağlık hizmetlerinin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.
Sağlık iletişimi açısından değerlendirildiğinde ise sağlık personeli ve hasta arasındaki
tıbbi bilgi ve kavramları anlamaya yönelik eksiklik ve karşılıklı anlaşabilme yoksunluğu biraz
olsun giderilmiş olacaktır. Böylece hasta veya yakınları tedavi veya seçilecek müdahaleye
ilişkin karar vermeye yardımcı olabilecektir.
Sağlık okuryazarlığının artırılması aynı zamanda gereksiz ilaç kullanımın önüne
geçmeye yönelik en iyi iletişim stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem ilaçların tedaviyi
aksatmayacak şekilde sonuna kadar kullanılması hem de rastgele ilaç kullanılmaması
şeklindeki öğütler sağlık okuryazarlığını artırmakla başarılı olacaktır. Böylece sağlık
harcamaları azalacak ve daha etkili hale gelecektir.
Sağlık okuryazarlığı, hasta bireylerin veya hasta yakınlarının doğru kararlar
verebilmeleri, temel sağlık bilgilerine erişebilmeleri, anlayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri
için gerekli bir beceridir. Sağlık okuryazarlığına sahip bireyler şu özelliklere sahip olmalarıyla
daha etkin sağlık hizmetlerine kavuşmaktadırlar: sağlık personelleriyle daha etkili iletişim
kurabilme, prospektüsleri ve tıbbi talimatları okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme,
aydınlatılmış onam belgelerini anlayabilme ve yorumlayabilme, sağlık ve sigorta formlarını
okuyabilme, anlayabilme, kendi hastalık öyküsünü doğru bir şekilde anlatabilme, halk sağlığına
yönelik eğitim içeriklerinden etkin bir şekilde faydalanabilme gibi birçok önemli beceriye sahip
olabilmektedir (Bulduklu, 2015: 26).
Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda düşük sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olan
bireylerin, yüksek sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip bireylere göre değerlendirildiğinde şu
bakımlardan eksikleri olduğu görülmektedir (Çopurlar ve Kartal, 2016: 45; Sağlık-Sen, 2014:
20-23).
-

Daha sağlıksız yaşam,

Kronik
hastalıklarda),
-

hastalıklarla

ilgili

bilgi

eksikliği

(hipertansiyon,

diyabet

gibi

Sağlıklı kalma ve koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi eksikliği ve bu
hizmetleri kullanmada sorunlar (tarama, aşılar, egzersiz programları, vb.),
-

-

Artmış acil servis kullanımı ve uzun süreli hastane yatışları,
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-

Verilen tedaviye uymada güçlük (ilaç tedavisine, kontrollere uyum, vb.),

-

İlaç uygulama hatalarında artma,

-

Sağlık harcamalarında artma,

-

Mortalite oranlarında artma,

-

Gereksiz tetkik yaptırma oranlarının yüksekliği olarak sıralanabilir.

Tüm bu nedenler, gereksiz işgücü kayıplarına ve bununla birlikte artmış sağlık
harcamalarına neden olmaktadır. Diğer yandan, koruyucu sağlık hizmetlerini daha az
kullandıkları da gözlemlenmiştir.
Düşük sağlık okuryazarlığına sahip bireylerin bir konuyu anlamaları ve tepki verme
süreleri ile yüksek sağlık okuryazarlığına sahip bireylerin tepkilerine göre çok daha gecikmeli
ve yetersiz olmaktadır. Bu durumda sağlık bakanlığının her iki grup için de iletişim tarzlarına
uygun olacak şekilde dokümanlar ve sunular hazırlamaları beklenmektedir.
Türkiye’de icra edilen sağlık okuryazarlığı araştırmasının sonuçlarından bazı bulguları
bilmek konunun önemini anlatması bakımından gereklidir. Sağlık-Sen (2014: 93-94) tarafından
yaptırılan araştırmaya göre;
Halkın %64,6’sının yetersiz veya sorunlu sağlık okuryazarlığına sahip olduğu
görülmüştür. Bu rakam 35 milyonluk bir erişkin nüfusa karşılık gelmektedir. Başka bir deyişle
toplumun sadece %35,4’ü yeterli veya mükemmel sağlık okuryazarlığına sahiptir.
-

Genel sağlık okuryazarlığı kadınlarda (indeks=30,0) ve 65 yaş üstünde
(indeks=23,5) anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.
-

Katılımcıların sadece %13,5’i T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ulusal sağlık
kampanyalarından haberdar olduklarını belirtmiştir.
-

Bölgesel açıdan değerlendirildiğinde, Ortadoğu Anadolu Bölgesi en düşük genel
sağlık okuryazarlığı indeksine sahip bölge olarak bulunmuştur (indeks=25,4). En yüksek genel
sağlık okuryazarlığı ise (indeks=32,2) Ege Bölgesi’dir.
-

Halkın yaklaşık üçte biri zaman zaman ilaçlarını doktorun önerdiği miktara ve
süreye uygun şekilde kullanmadığını belirtmiştir.
-
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1Hastaya karşı emredercesine buyurgan ve oldukça üst perdeden bakan model
hangisidir?
A.

Açıklayıcı model

B.

Bilgilendirici model

C.

Otoriter model*

D.

Çatışmacı model

E.

İletişimsel model

2Hastaların hekimlere hastalıkla ilgili konuşmaya ya da soru sormaya cesaret
edememesinin nedeni nedir?
A.

Hekimlerin mesleki yetersizlikleri.

B.

Hastaların bilgisiz ve cahil olmaları.

C.

Hastaların kendine olan güvenlerinin yetersiz olması.

D.

Hastaların hekimlere olan güvenin yetersiz olması.

E.

Hekimlerle hastalar arasındaki iletişimin yetersiz olması. *

3Kendisine verilen büyük, küçük her türlü öneriyi reddeden hasta tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
A.

Geveze hastalar

B.

Suskun hastalar

C.

Öfkeli hastalar

D.

İtaatsiz hastalar *

E.

Yalancı hastalar

4değildir?

Aşağıda sağlık okuryazarlığı hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru

A.

Ülkenin okuryazarlık oranına katkı sağlar.*

B.

Sağlık hizmetlerini daha doğru anlamaya yardımcı olur.

C.

Kaynakları doğru kullanmaya yardımcı olur.
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D.

Genel halk sağlığını daha iyi tutmaya yardımcı olur.

E.

Kültür ortamı oluşturarak koruyucu sağlık hizmetlerinin başarısını katkı sağlar.

5Aşağıdakilerden hangisi 2000’lerden önceki hasta-sağlık personeli iletişimine dair
örneklerden biri değildir?
A.

Sağlık personeline karşı şiddetin sık olması.*

B.

Hekimlerin hasta bireylere üst perdeden bakması.

C.

Oda görevlisinin dahi hastaya emredici ve azarlayıcı davranabilmesi.

D.

Sağlık görevlilerinin hastalara hakaret etmesi.

E.

Hasta ile bilgi paylaşımının sık olmaması ve otoriter konumun korunması.

6Aşağıdakilerden hangisi hasta-sağlık personeli
bilgilendirici veya açıklayıcı model davranışlarından biri değildir?

iletişiminde

A.

Hastaya karşı otoriter ve emredici konuşma ve tavırlar.*

B.

Hastaya uygulanan tedavi süreci hakkında bilgi vermek

C.

Hastayı tedavinin olumlu ve olumsuz yönlerini anlatmak

D.

Hastanın hazır bulunuşluğunu yükseltmek

E.

Hastaya tehlikeleri, riskleri anlatmak

kullanılan

7Aşağıdakilerden hangisine Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görevleri
içerisinde yer verilemez?
A.

Sağlığı geliştirmek için tıbbi araştırma yöntemleri belirlemek.*

B.

Sağlığı geliştirmek için eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek.

C.

Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecinin yürütülmesi

D. Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik programların koordinasyonunun
sağlanması
E.

Sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yürütülmesi

8Kaynaktan gelen mesajı, ona uygun kodlamayı çözebilecek şekilde donatılmış
olan ve mesajdaki anlamı yakalayabilen unsur nedir?
A.

Geri bildirim
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B.

Kodlama

C.

Kanal

D.

Kod açma

E.

Alıcı*

9Aşağıdakilerden hangisi, iletişim bozulduğunda insanlar arasında oluşabilecek
sorunlardan biri değildir?
A.

İnsanlar birbirlerine yabancılaşırlar

B.

Bireyler ruh ve beden sağlıklarını kaybedebilirler

C.

Bireyler arasında çatışma ve kaos ortamları yaşanabilir

D.

İletişim araçları işlevini yitirir *

E.

Hedeflenen bireysel, kurumsal, ulusal seviyelere gelinemez

10- Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin sağlığın geliştirilmesi konusundaki
katkıları arasında gösterilemez?
A. Kamu sağlığı mesajlarının veya kamu spotlarının oluşturulması yoluyla halkın
aydınlatılması
B.

Medikal sektörün artık halkın tüm istek ve ihtiyaçlarını karşılaması*

C.

Sağlık-bilgi sistemlerinin kullanılması

D.

Hizmet alan kişilerin klinik tavsiyelere uymaları

E.

Riskli sağlık konularında, hizmet alan kişilere doğru bilginin verilmesi
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6. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye’de Sağlık Hizmetleri

6.2. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması
6.3. Sağlığı Geliştirme ve İyileştirme
6.4. Evde Bakım Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ülkemizde sağlık hizmetleri nasıl gelişmiştir?

2)

Sağlık hizmetleri hangi açılardan sınıflandırılmaya tabi tutulabilir?

3)

Sağlığı geliştirmek ve iyileştirmek insanlığa ne tür bir hizmet sunmaktadır?

4)
Evde bakım hizmetleri sizcegereksiz bir hizmet midir, yoksa gelişmişlik
göstergesi midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Sağlık Hizmetleri, Koruyucu Hizmetler, Rehabilite Edici Hizmetler, Sağlığı Geliştirme,
Evde Bakım
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Giriş
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6.1. Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sağlık Hizmetleri
Türkiye’de sağlık sosyolojisi alanı ile ilgili neler yapıldığından önce sağlık hizmetleri
alanındaki değişimi görmek yerinde olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık hizmetleri
kuruluşundan günümüze (üzerinde çok uzlaşılamasa bile) aşağıdaki belirli dönemlere göre
değerlendirilmektedir (Fişek, 1983: 159-166; Bodur, 1991: 1-7; Özensel ve Koçak, 2004: 1922).
İlk dönem, kuruluştan 1937’lere kadar olan dönemdir. Bu dönemde Refik Saydam ilk
Sağlık Bakanı olarak 1937’lere kadar hizmet etmiş birisi olarak karşımıza çıkar. Bu dönemi
onun adına izafe edilmektedir. Onun dönemindeki politikayı iki temel kavram ve sorunla izah
etmek mümkündür. ‘Örgütlenme ve insan kaynaklarının çoğaltılması’. Bunun yanında
koruyucu hizmetlere önem verilmesi ve salgınlarla mücadele en temel problemlerdendir.
Ülkenin sağlık teşkilatı yeni yapılandığı için henüz örgütsel kurulum ve insan kaynakları arayışı
çözüme kavuşmamıştır. Sağlık hizmetleri oldukça problemlidir.
İkinci dönem (1937-1949 yılları) ise, hem savaşların hem de kitlesel hastalıkların
olduğu dönemlerdir. Türkiye II. Dünya savaşına girmemiş ancak kitlesel sağlık sorunlarıyla
karşı karşıya kalmıştır. Sıtma, tifüs ve çiçek gibi hastalıklar bunların en başında gelenlerdir. Bu
dönemde de insan kaynakları ve örgütlenme problemleri devam etmiştir. Sağlık hizmetleri hala
çok ilkel düzeydedir.
Üçüncü dönem, Demokrat partinin iktidarda olduğu ve çok partili hayata geçildiği bir
döneme denk gelmektedir. Bu dönemde sağlık imkânları devlet hizmeti olarak kabul edilmiş
ve sağlıkta eşitlik ön görülmüştür. Bir nevi sosyal devlet politikası üretilmeye çalışılmıştır.
Tedavi hizmetlerinin çok daha insancıl olması ve standartların yükseltilmesi hedeflenmiştir.
Tedavi edici ve koruyucu hizmetler arasında eşgüdüm sağlanması amaçlanmıştır. Ancak bu
dönemde hasta bakım hizmeti gelişmemiş ve insan kaynakları problemleri devam etmiştir.
1960 ve sonrası zamanlar, dördüncü dönem olarak ifade edilebilir. ‘Sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi kanunu’ (224 sayılı kanun) çıkarılarak il bazında uygulamaya geçilmiştir.
1963’te ilk olarak Muş’ta uygulanan bu yöntem köylere kadar inen bir organizasyon
öngörmekteydi. Ancak bu sistemde de sağlık ocaklarına yeteri kadar hekim ve hemşire
atanamamış, ödenekler zamanında yapılamamış ve ilgili insan kaynakları alanlarında yeterli
derecede mezunlar verilememiştir. Araç gereç ve ilaç sıkıntısı ise her daim sürmüştür. Sağlık
imkânlarının veya politikalarının ülke içi güncel siyasetten ve küresel siyasetten çokça
etkilendiği görülmektedir. Zaten gelişmiş veya gelişmekte olan her toplum bir takım
etkilenmelerle karşı karşıyadır.
Yukarıdaki yazılanlardan da anlaşılacağı üzere 1970’lere kadar sağlık hizmetinin sadece
devletin eliyle götürülmesi düşünülmektedir. Devlet bu hizmeti ülke insanına verebilmek için
gayret sarf etmektedir. Henüz daha o yıllarda özelleştirme programı uygulanması için sağlık
hizmetlerinin kamu vasıtasıyla götürülmesi devlet bütçesine de oldukça ağır bir yük
bindirmekteydi. Yine 70’li yıllarla birlikte, dünya konjonktürü gereği devletlerarasında
yönetimsel açıdan liberalizm moda haline gelmeye başlar ve sosyalizm çöküş sürecine geçmeye
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başlar. Bu yıllarda sağlık hizmetlerinde liberalleşmenin başladığı görülmektedir. Ancak bu
değişmelerin Türkiye’ye yansıması 1980 yılındaki değişiklikle ve 1982 anayasasında yer
alması sonrasında gerçekleşmiştir.
Türkiye 1980’li yıllar ve sonrasında sağlık alanında hep ikircikli bir yatırım dönemi
gerçekleşmiştir. “Devletçilik” olarak bilinen ilke gereğince uzun yıllar ülke sistemini elinde
tutan oligarşik yapı özel sektörün sağlık hizmetlerine girmesini doğru bulmamıştır. Ancak yine
aynı oligarşik yapı devletin artan sağlık yükünü nasıl çözeceği konusunda çalışmalar
yürütmemiştir. Liberal politikalara ağırlık veren hükümetlerin (Menderes ve Özal hükümetleri)
açılımları engellenmiş ve Türkiye kısır bir yönetim ikileminde bocalamıştır. Ama yine de
uygulanan liberal politikalarla ülkenin sağlık hizmetleri daha ileri düzeylere taşınmış ve
devletin sırtındaki yük biraz olsun azalmıştır. Bu yıllarda her ne kadar alt yapı ve hizmetlerin
kim tarafından sunulacağı tartışmalı olsa da; insan kaynakları, finansman, sigorta ve ilaç
ücretleri gibi diğer konularda da çözüm sağlanabilmiş değildir.
Ülkemizde hekim olmayanların insanları tedavi etmesi 1928’de çıkarılan bir yasa ile
yasaklanmıştır. Buna rağmen hala ‘halk hekimliği’ de denilen geleneksel tedavi
uygulamalarının devam ediyor olması halkın istediği hizmetin devlet tarafından götürülememiş
olmasına işaret etmektedir. Bu durum diğer yandan da hala geleneksel uygulamaların işlevsel
olduğuna işaret etmektedir. Çünkü bu tarz kurumsallaşmış örüntülerin ancak işlev azalması
veya işlevini yitirmesi sonucunda ortadan kalkması beklenir (Fişek, 1983: 23).
1980 sonrası 2000’li yıllara kadar Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tam bir karmaşa
haline geldiğini ifade etmek doğru olacaktır. Sağlık hizmetini hastaya götüren o kadar çok birim
vardır ki sağlık hizmetlerinde bir eşgüdüm ve ortak çalışmadan bahsedilmesi imkansızdır.
Ayrıca sorumluluk alanları ve ilgilendikleri alanlarda da iç içe geçmeler ve karmaşalar söz
konusudur. Her birinin ortak sorunu ise aynı insan kaynakları merkezini kullanmak
istemeleridir. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Posta-Telefon-Telgraf, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Belediyeler, Tıp Fakülteleri,
Tıp fakültesi olmayan diğer üniversiteler ve bazı kamu kuruşları sağlık hizmeti vermekteydi.
Bunlara bir de özel sektör, azınlık ve vakıf hastanelerini dâhil ettiğimizde karmaşanın boyutu
ortaya çıkmaktadır.
Bütün bu hizmet veren kuruluşların içerisinde yasal olarak halka sağlık hizmeti götürme
sorumluluğu Sağlık Bakanlığına ait olmaktadır. Yine sunucular içerisinde en etkili hizmet
sağlayan kuruluş da yıllar boyunca Sağlık Bakanlığı olmuştur. Bu dönemde taşra yapılanmasına
bakınca ebelerin işlettiği “sağlık evleri” olduğunu görmekteyiz. Biraz büyükçe olan (nüfusu
2000 civarı) köylere açılan bu sağlık evinde çalışan ebe daha çok ana-çocuk sağlığı ve güvenli
doğum yaptırmak için görevlendirilmiştir. Her köyde bir tane sağlık evi açmak mümkün
olmadığı için bir köydeki görevli ebe diğer çevre köylere de hizmet götürebilmekteydi. Daha
sonra sağlık evleri biraz daha işlevsel hale gelerek ve büyüyerek bünyesine hekim ve hemşire
de dahil ederek “sağlık ocağı” haline gelmiştir. Yeterli insan kaynağı olan sağlık ocakları tedavi
ve muayene hizmetleri de sunmaya başlamıştır. 1997 yılındaki sağlık istatistikleri
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incelendiğinde ülkedeki sağlık evi sayısı 11.905 iken aynı tarihteki sağlık ocağı sayısı ise 5.366
olmuştur.
2017 günümüz Türkiye’sinde ise sağlık sistemi oldukça çeşitlenmiş kamusal
yapılanmaların yanında, özel ve gönüllü yapılanmalarla da gelişmiş ülke standartlarında hizmet
vermektedir. Sağlık Bakanlığı vatandaşlara üç basamak halinde sağlık hizmetlerini sunmakta
ve bunların haricinde proaktif bir şekilde koruyucu sağlık hizmetlerini yerine getirmektedir
(Bodur, 1991: 10; Erençin ve Yolcu, 2008: 121; Bulduklu, 2015: 21).
Birinci basamak sağlık hizmetleri;
Korunma hizmetlerine yönelik olarak yapılandırılmış, sağlığı optimum düzeyde
geliştiren ve hastalıklara karşı korunmaları içeren ilk düzey hizmettir. Uygun beslenme,
aşılanma ve sağlıkta temel eğitim hizmetleri bu basamakta verilmektedir. Uzun bir süre birinci
basamak sağlık hizmetleri “sağlık ocakları” tarafından yürütülmüştür; ancak bu hizmetler artık
“aile hekimliği” olarak sürdürülmektedir.
İlgili yönetmeliğe göre (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği); Kamu
idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk
sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile aile hekimleri,
112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler, birinci basamak
sağlık hizmeti sunan kurumlar olmaktadır.
İkinci basamak sağlık hizmetleri;
Erken teşhis ve tedaviye yönelik aktivitelerin kararlaştırıldığı ve sürdürüldüğü
hizmetleri içermektedir. Bu basamaktaki hizmetler akut, kronik, travma vb. tüm sağlık
sorunlarıyla ilgili tanı ve tedavi hizmetidir. Daha geniş kapsamlı detaylı uzmanlık alanlarının
ve laboratuvarların olduğu il ve ilçe hastaneleri bu türden hizmet kurumları olmaktadır.
İlgili yönetmeliğe göre; Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal
hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık
Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma
hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp
merkezleri ve dal merkezleri, İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi
ikinci basamak kabul edilmektedir.
Üçüncü basamak sağlık hizmetleri;
Tedavi hizmetlerinin takibi, hastalık veya sakatlık durumuyla ilgili rehabilitasyon
faaliyetlerini içermektedir. Bireylerin daha iyi yaşam koşulları için eğitim ve araştırma
faaliyetlerini de sürdürmektedirler. Daha komplike ve özel kliniklerin olduğu, ar-ge
faaliyetlerinin yürütüldüğü, eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri olmaktadır.
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İlgili yönetmeliğe göre; Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel
dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite
hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt
poliklinikleri, üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp
fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba
Eğitim ve Araştırma Hastanesi üçüncü basamak sağlık kurumları olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde birinci basamak sağlık hizmetleri genellikle Sağlık Bakanlığı ve ilgili
devlet kurumları tarafından gerçekleştirilirken; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri
Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları yanında; dernek, vakıf veya sermaye tabanlı özel
oluşumlar tarafından da gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan diyaliz merkezleri, tanı-tetkik
laboratuvarları, kaplıcalar, optisyenlik müessesleri, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri sağlık
hizmeti sunumu açısından basamaklandırılmamıştır. 2010 yılından itibaren tüm Türkiye’de
uygulamaya geçen aile hekimliği ise birinci basamak sağlık sistemi içerisinde yer almaktadır.
Sağlık alanında özel sektörün ve taşeron hizmetlerinin çokça faaliyet göstermesi, neo-liberal
ekonomi politikalarının sağlık alanına yansıdığını göstermektedir.
Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması

Koruyucu Sağlık
Hizmetleri
Sağlığın
Geliştirilmesi
Hizmetleri

Tedavi Edici Sağlık
Hizmetleri

Rehabilite Edici
Sağlık Hizmetleri
Şekil 6.1. Nitelikleri Açısından Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetleri nitelikleri açısından sınıflandırıldığında yukarıdaki şekilde yer alan
başlıklar ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerine ilişkin bu başlıkları birer birer ele almakta
yarar vardır (Bulduklu, 2015: 22-24; Hoşgör, 2014: 45-50; Akdemir ve Akkuş, 2006: 85; Güleş
ve Özata, 2005: 2-5).
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Koruyucu Sağlık hizmetleri;
Proaktif yani önleyici ve korumacı bir bakış açısıyla kişinin ya da toplumun sağlığına
özen göstermeyi, buna yönelik çözümleri araştırma ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Hastalık
veya salgın gelmeden önce bireysel ve toplumsal düzeyde önlem almayı, insanları eğitmeyi ve
risk yönetimi hazırlamayı gerektirmektedir.
Sağlığı korumak, tedavi etmekten hemen her açıdan daha ekonomik olmaktadır. Bu
sebeple koruyucu sağlık hizmetleri, diğer sağlık hizmet türlerine nispeten daha öncelikli bir
konumdadır. Özellikle ulusların ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak koruyucu
sağlık hizmetlerindeki etkililiği farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri
içerisinde koruyucu sağlık hizmetlerinin iyi bir yerde olması, ülkenin gelişmişliği açısından
önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Özelde koruyucu sağlık hizmetleri sağlık harcamalarının azalmasına yardımcı olacaktır.
Ayrıca bir takım önlemler alarak, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinden
yararlanmayı kolaylaştıracaktır.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin kişilere yönelik hizmetlerinin yanı sıra genel çevreye ve
topluma yönelik hizmetleri de vardır. Çevre sağlığı hizmetleri kapsamında yürütülen hizmetler
içerisinde; su kaynaklarının sağlanması ve denetimi, katı atıkların denetimi, haşerelerle
mücadele, yiyecek ve içecek hijyeni, hava, su ve gürültü kirliliğinin denetim altına alınması,
radyolojik zararlılarla mücadele, radyasyondan korunma, salgın hastalıklardan korunma vb.
gibi tedbirler söz konusudur. Kişilere yönelik hizmetler de ise; ana çocuk sağlığı başta olmak
üzere, aile planlaması hizmetleri, sağlık eğitimi ve hijyen kurallarının öğretilmesi, yeterli ve
dengeli beslenmenin sağlanması, erken tanı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri olarak
ifade edilebilir.
Tedavi edici sağlık hizmetleri;
Daha alt düzeydeki koruyucu sağlık hizmetlerine nispeten daha fazla özel faydayı
bünyesinde ihtiva eden bir hizmet türüdür. Bireysel ve daha genel olarak toplumda ortaya
çıkmış olan hastalıkların iyileştirilmesine yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Hasta bireyin
iyilik halini bozan etkenleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir takım tıbbi uygulamalar ve
tedaviye yönelik diğer hizmetleri kapsamaktadır. Hastalıkların tedavisi sonucu bütün kamuya
mal edilebilecek verimlilik artışı gibi sosyal faydaları da içermektedir.
Tedavi hizmetleri ülkemizde birinci, ikinci ve üçüncü basamak olmak üzere daha basit
ve kolaydan; daha karmaşık ve yoğun tedavi sunan birimlere doğru farklılaşmaktadır.
Rehabilite edici hizmetler;
Bu hizmet türü birtakım gerekçelerle ortaya çıkan fiziksel, zihinsel ya da toplumsal
olumsuz koşulların olabildiğince düzeltilmesi için bireylerin desteksiz bir şekilde kendi
hayatlarını sürdürebilmeleri için sunulan bir hizmet türüdür. Başka bir ifade ile Rehabilitasyon;
doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ya da yaralanma nedeniyle bir kısım yeteneklerini
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kaybetmiş olan bireylere sunulan; tıbbi, psikolojik, sosyal ve mesleki yönlerden mümkün olan
en iyi düzeye ulaştırarak kendine, ailesine, topluma daha yararlı olmasını sağlamayı amaçlayan,
kalıcı sakatlıkların sonuçlarını en aza indirmek için düzenlenen tedavi edici bir çalışma
sürecidir.
Bedensel sakatlıkların olabildiğince düzeltilmesi ve bireyin kendisine yetecek duruma
gelebilmesi için sunulan sağlık hizmetlerine tıbbi rehabilitasyon adı verilirken; sakatlanmalar
veya iş kazaları sebebiyle eski işlerini yapamayan bireylere ve belirli bir işte çalışamayanlara
iş öğretme, işe uyum sağlama gibi hizmetleri içeren sağlık hizmetlerine de sosyal (mesleki)
rehabilitasyon adı verilmektedir.
Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri;
Sağlığın geliştirilmesi; sağlık statüsünün yükseltilmesine yönelik olarak yürütülen
sağlığın korunması, sağlık eğitimi, hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi ve yan etkilerinin
azaltılması, stresin yönetimi, sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi için bireyde davranış
değişikliğinin yaratılması gibi birçok faaliyeti kapsamaktadır. Sağlıklı kişilerin sağlıklı
kalmalarını ve toplumun genel sağlığını yüksek düzeyde tutabilmesi için gerçekleştirilen bütün
çabaları ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerinde esas amaç bireylerin ve genel olarak toplumun
sağlık düzeyinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Geliştirici hizmetler sağlığın
genel olarak etkin biçimde makro düzeyde yapılandırılmasını amaçlamaktadır. Sağlığın
geliştirilmesi konusu aşağıda ayrı bir başlık altında değerlendirilmektedir.
1.

Sağlığı geliştirme ve iyileştirme

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün başlıca
görevi sağlık hizmetlerine yönelik geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin sürdürülmesidir.
Bunun için her türlü eğitim ve araştırma faaliyetleri, sağlık iletişim uygulamaları ile ulusal ve
uluslararası programların koordinasyon ve sürdürülmesini yapmaktadır.
Bunlara ek olarak genel müdürlüğün görevlerini şu şekilde özetleyebiliriz:
Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yürütülmesi.
Toplum ve bireyin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetlerini
yürütülmesi
Sağlık iletişimi uygulamalarını gerçekleştirmek, sağlığın korunması ve
geliştirilmesine yönelik etkin uygulamalar icra etmek.
sunmak.

Politika oluşturma sürecinde sağlığın geliştirilmesine ilişkin öneri ve teklifler

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi dendiğinde ilk akla gelen husus, teknolojik
gelişmelerin sağlık alanına entegre edilmesi anlaşılmaktadır. Doğal olarak teknolojik
gelişmeler hem tıp alanındaki tanı ve tedavi hizmetlerini, hem de sunum şekillerini ve kalitesini
oldukça köklü bir değişime uğratmıştır.
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Tıp tarihinin eski uygarlıklara kadar uzanan oldukça kadim bir geçmişi olsa da, son
yüzyılda teknolojik gelişmelerle tıp biliminin kat ettiği mesafe insanlık tarihindeki gelişimine
bakılınca nefes kesecek kadar hızlı ve bir o kadar da etkilidir. Ancak bu gelişmeler sağlık
hizmetlerine ait ücretlerin artmasına neden olmuş ve farklı gelir gruplarının eşit erişimine
imkân tanımaz hale gelmiştir. Sağlık teknolojisi ve medikal cihaz üretimi artık bir sektör haline
gelmiş ve ülkeler ve şirketler bu sektörden para kazanır hale gelmişlerdir. Büyük firmalar ve
ülkeler sağlık teknolojisi alanına yatırım yapmakta ve AR-GE faaliyeti yürütmektedir. Bu
durumda sağlık hizmetlerinin sunumu her daim ülkelerin ve devletlerin en hassas konusu ve
ülke bütçesini zorlayan en önemli birimi haline gelmiştir.
Sağlık teknolojisi transferinde Türkiye, dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Yeni
uygulamaya başlanan bir tedavi şekli veya yeni bir tıbbi cihaz dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri
ile senkronize bir biçimde Türkiye’de de kullanılmaya başlanmaktadır. Bu durum sadece maddi
yeterlilikle veya bütçe ayrılması ile ilgili değildir. Aynı zamanda bu teknolojiye ve tedavi
şekline uyum sağlayabilecek olan ve bu teknolojiyi kullanabilecek olan sağlık personeli yani
hekim ve diğer yardımcı elemanların varlığı ve bu imkâna uyum sağlayabilecek nitelikte
olmaları önemlidir.
Türkiye’de 2003 yılında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında sağlık
hizmetlerine hızlı ve etkin erişimi sağlamak amacıyla 2004 yılında e-sağlık ve tele-sağlık
uygulamaları da başlatılmıştır. İstenilen poliklinikten internet veya telefon yoluyla muayene
için randevu alınabilmektedir. Böylece sağlığın iyileştirilmesine yönelik olarak; verimliliğin,
ulaşılabilirliğin ve kalitenin artırılmış olduğunu görmekteyiz. Ayrıca altyapı çalışmalarına
yönelik otomasyon hizmetlerinin de devreye girmesiyle Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi, Çekirdek
Kaynak Yönetim Sistemi, Temel Sağlık İstatistikleri Modülü, Hasta Takip Sistemi, Tek Düzen
Muhasebe Sistemi, E-nabız, e-sağlık, çağrı sistemleri vb. uygulamalar ile sağlık hizmetleri daha
etkin ve verimli bir şekilde sunulur hale gelmiştir.
Sağlığın geliştirilmesi kapsamında yapılacak olan her şey aslında etkin bir sağlık
politikasına ve bu etkin sağlık politikasının uygun iletişim araçlarıyla halka ve ilgililere
anlatılabilmesiyle ilgilidir. Etkin bir sağlık iletişimi sağlığın iyileştirilmesinde en başta gelen
unsurlardandır. Sağlık Bakanlığı sağlığın geliştirilmesi kapsamında daha etkin sağlık iletişimi
kurmak amacıyla kampanyalar başlatmış ve halen bazı kampanyaları sürdürmektedir.
Daha önce başlamış ve bitirilmiş olan kampanyalardan bazıları şunlardır: Aile hekimliği
tanıtımı, H1N1 Bilgilendirmeleri, evde sağlık hizmetleri tanıtımı, tütün ve tütün mamulleriyle
mücadele, obezite ile mücadele, sevgi en iyi ilaçtır, okul sütü, bebeğimi seviyorum sağlıklı
besleniyorum, ALO 182, Kızılay kan bağışı, organ bağışı, el yıkama ve aşı kampanyası 2017
yılı öncesindeki yıllarda icra edilmiştir.
2017 yılı içerisinde başlayan kampanyalar ise şunlardır: Antibiyotiğin Doğru Kullanımı
Kampanyası, Diyabete Göz Yumma, Her Gün 10 Bin Adım ve Yaşama Yol Ver kampanyaları
sürdürülmektedir.
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Bu tarz sağlığı geliştirme programları, daha sağlıklı bireyler, aileler, kısacası toplumlar
oluşturulması açısından önemli rol oynamaktadır. Sağlığı geliştirme programları; çocuklara,
gençlere, yetişkinlere ve ailelere, kendi sağlıkları ile ilgili bilgilendirmeler için ve bireylerin
kendilerine gereken bilgi ve beceriyi sağlamak için onların ortamını, örneğin okullar, işyerleri,
sağlık kuruluşları mekânlarını kullanabilmektedir. Bu da daha etkin bir öğrenim
gerçekleştirmekte ve bireylerin farkındalığını artırmaktadır.
2.

Evde Bakım Hizmetleri

Evde Bakım Hizmeti, hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile
yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de
dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını
içermektedir. Evde bakım hizmeti vermek üzere ilgili hastane, tıp merkezi, özel dal merkezi,
poliklinik gibi özel sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan evde bakım birimleri yetkilidir.
Hastanın tıbbi olarak tedavisini üstlenen hekim tarafından hazırlanan tedavi planı hastanın
kendi evinde uygulanmaktadır. Şöyle ki; söz konusu evde bakım biriminde çalışan sağlık
personeli tarafından yürütülecek bakım içeriği, sıklığına göre detaylı bir şekilde hazırlanmış
yazılı plan dâhilinde hastaya uygulanır. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
2005 yılında yürürlüğe girmiş; ancak Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ise 2010
yılında tedavüle girerek ilgililer tarafından ihtiyaç dâhilinde uygulanmaya başlanmıştır.
Vatandaşlar “evde sağlık hizmetlerine” ihtiyaç duyması halinde telefonla arayarak bu hizmeti
alabilmektedir.
Evde bakım hizmeti, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon
hizmetlerini içeren detaylı bir hizmet türüdür. Bu hizmetten daha çok evinde sürekli yatarak
tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olan, bir takım özel ihtiyaçlarını dahi
gideremeyecek durumda olan yatalak hastalar faydalanmaktadır. Ayrıca, ameliyat sonrası
bakım gereksinimi olanlardan uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hastalara, yeni doğum yapan
annelere, tedavisine evde devam edilebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine
gereksinim duyanlara, aşılama ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetlere ihtiyacı olanlara,
yaşlılara ve engellilere hizmet götürmek için uygulanmaktadır.
Sağlık Bakanlığına göre evde bakımı hizmetleri alanlar arasında en büyük çoğunluğu
oluşturan gruplar aşağıda sıralanmıştır.
-

Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar

-

Ortopedi ve Travmatoloji hastaları,

-

Kalp, Damar ve Hipertansiyon hastaları

-

Hemipleji (Felçli) hastaları

-

Onkoloji (Kanser) hastaları

-

Akciğer ve Solunum hastaları
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-

Diyabet hastaları

-

Nöroloji hastaları

-

Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar

-

Yeni doğum yapan anne ve bebekleri

-

Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve özürlüler

Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine
ihtiyaç duyanlar
-

Laboratuvar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar

-

Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar

Evde bakım hizmetlerinin ülkemizde oldukça yeni olduğunu ve henüz başlangıç
aşamasında olduğunu söylemek gerekir. Ancak bu programın gelişmiş ükelerde uzun yıllardır
uygylanmakta olduğunu ve bu ülkelerde sağlık harcamalarında düşüş sağladığı ve hasta bireye
kendi huzurlu ortamında, ailesi yanında tedavi olanağı vermesi açısından oldukça faydalı
olduğu gözlemlenmiştir. Diğer yandan iyileştirme hızını artırabilmekte, yaşam kalitesini
yükseltmekte ve kişinin özel hissetmesini sağlamaktadır.
Ayrıca Sağlık Bakanlığından ayrı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli
bireyler için bir uygulama başlatarak onlara evde bakım sağlayan aile üyelerine maaş
bağlanması uygulamasını hayata geçişrmiştir. Evde bakım ücreti engelli bireyin kendisine
verilmemekte ona bakım ve hizmet sağlayan kişiye, aile ve akrabalarına verilmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1Aşağıdakilerden hangisi 1980 - 2000 yılları arasında Türkiye’de sağlık hizmeti
veren kurumlardan biri değildir?
A.

Posta-Telefon-Telgraf

B.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

C.

Milli Eğitim Bakanlığı

D.

Milli Savunma Bakanlığı

E.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü*

2Aşağıdakilerden hangisi nitelikleri açısından sınıflandırıldığında sağlık hizmetleri
arasında yer almaz?
A.

Eğitici ve Bilgilendirici Sağlık Hizmetleri*

B.

Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri

C.

Koruyucu Sağlık hizmetleri

D.

Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

E.

Tedavi edici sağlık hizmetleri

3Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinin çevreye yönelik hizmetleri
arasında yer alamaz?
A.

Radyolojik zararlılarla mücadele

B.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri*

C.

Su kaynaklarının denetimi

D.

Haşerelerle mücadele

E.

Yiyecek ve içecek hijyeni

4-

Aşağıdakilerden hangisi sağlığın geliştirilmesi hizmetleri arasında yer alamaz?

A.

Sağlık eğitimi

B.

Stres yönetimi

C.

Hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi
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D.

Hastalıkların tedavi edilmesi*

E.

Hastalıkların yan etkilerinin azaltılması

5Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının etkin sağlık iletişimi kurmak
amacıyla 2017 yılı öncesinde gerçekleştirmiş olduğu kampanyalardan biri değildir?
A.

Evde sağlık hizmetleri tanıtımı

B.

Temiz çevre sağlıklı hayat projesi*

C.

Aile hekimliği tanıtımı

D.

H1N1 Bilgilendirmeleri

E.

Okul sütü

6Sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin erişimi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen esağlık ve tele-sağlık uygulamaları hangi yılda başlamıştır?
A.

2003 yılında

B.

2004 yılında*

C.

2005 yılında

D.

2006 yılında

E.

2007 yılında

7-

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin yararlarından biri değildir?

A.

İyileştirme hızını artırabilmesi

B.

Salgın hastalıkların önüne geçilmesi*

C.

Yaşam kalitesini yükseltmesi

D.

Kişinin özel hissetmesi

E.

Sağlık harcamalarında düşüş sağlaması

8-

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri hangi faaliyetleri içermektedir?

A.

Erken teşhis

B.

Tedavi faaliyetleri

C.

Uygun beslenme
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D.

Aşılama faaliyetleri

E.

Rehabilitasyon faaliyetleri*

9Türkiye’nin kitlesel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı dönem sağlık
hizmetlerinin hangi dönemine denk gelmektedir?
A.

Birinci dönem

B.

İkinci dönem*

C.

Üçüncü dönem

D.

Dördüncü dönem

E.

Beşinci dönem

10- Bedensel sakatlıkların olabildiğince düzeltilmesi ve bireyin kendisine yetecek
duruma gelebilmesi için sunulan sağlık hizmetlerine ne ad verilir?
A.

Sosyal rehabilitasyon

B.

Mesleki rehabilitasyon

C.

Fiziki rehabilitasyon

D.

Psikolojik rehabilitasyon

E.

Tıbbi rehabilitasyon*
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7. SAĞLIK SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Temel İdeolojiler ve sağlık sistemine etkileri

7.2. Sağlıkta Dönüşüm Programı
7.3. Türkiye’de Sağlık Finansmanı
7.4. Genel Sağlık Sigortasına geçiş ve öncesinde yaşananalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Siyasi ideolojier ve bir ülkede uygylanan sağlık sistemi arasında nasıl bir ilişi

2)
mudur?

Sağlıkta dönüşüm programı sağlık sistemi açısından ülkemize verimli olmuş

vardır?

3)

Türkiye’de Sağlık finansmanı sizce ugun mudur? Neler yaılmalıdır?

4)
Genel Sağlık Sigortası öncesindeki ugulamalar sizce mantıklı bir zemine
oturmakta mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Siyasi İdeolojiler, sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortası,
GSS
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Giriş
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7.1. Temel İdeolojiler ve Sağlık Sistemine Etkileri
İdeolojiler veya siyasi düşünce sistemleri bireylerin gündelik hayatlarına etki eden en
önemli hususlardandır. Bir devletin siyasi ideolojisi, bir hükümetin siyasi ideolojisi, bir
toplumun başat ideolojisi, bir toplumdaki her bir ailenin ideolojisi ve nihayetinde bireylerin
kendi ideolojileri onların her türlü davranışını ortaya koymada etkilidir. Toplum içerisindeki
bireyler başkalarıyla ilişki kurarken de bu ideolojiler üzerinden etkileşimlerini
gerçekleştirmekte ve sınırlarını bu şekilde belirlemektedir.
Örneğin liberal olduğunu söyleyen bir bireyle ahlaki açıdan ayıp, yasaklı olan konuları
rahatça konuşabilirken, muhafazakâr olduğunu söyleyen bir birey ile bazı konuları o kadar açık
ve direk konuşamayabilirsiniz. Yine örneğin, liberaller çokça gündeme getirilen ülke içerisinde
“özerk bölge” konusunu tartışırken, milliyetçi bir birey için asla ülke içerisinde “özerk bölge”
konusu tartışılmaz, tartışana da hoş bakılmaz. Arkadaşlar arasında çokça bilinen “alman usulü”
denilen hesap ödeme tarzı ile “Türk usulü” hesap ödeme tarzları birinden farklı olan ideolojiler
sebebiyle günlük hayatta yer bulmaktadır. Bunlar gündelik hayatın içerisinde ideolojileri nasıl
bulabileceğimize dair küçük örneklerden ibarettir.
Ancak yine de bireyin günlük hayatına yansıyan bu hususlar sadece bu kadar değildir.
Bahsedildiği üzere bir ülkenin ana akım ideolojisi de oldukça önemlidir. Çünkü ülkenin ana
akım ideolojisi aslında o ülkenin medeniyet çizgisindeki konumunu ve insanlara vermiş olduğu
değeri gözler önüne seren en önemli göstergedir. Ülkeler vatandaşlarına hizmet götürmek için
sahip oldukları ideolojilerin gereğini yapmaktadır. Ya da farklı bir deyişle, devletler sahip
oldukları ideolojinin norm ve değerlerine göre ülke insanına hizmet götürmektedir. Bu durum
tamamen devletlerin siyasi ideolojileri itibarıyla hayata bakış ve insana bakış açısında
yatmaktadır.
21.yy itibariyle ülkeler arasında ve toplumlarda yer edinmiş olan üç ana akım
ideolojiden bahsedebiliriz. Bunlar; muhafazakârlık, sosyalizm ve liberalizm olarak
bilinmektedir. Daha sonra bu ideolojilerden türeyen veya bu ideolojilere fikri açıdan destek
olabilecek olan diğer ideoloji türleri veya ideolojimsiler otaya çıkmıştır. Bunlar da;
milliyetçilik, faşizm, anarşizm, feminizm, LGBT, çevrecilik vb. akımlardır. İstisna durumlar
olmasına rağmen oldukça kaba bir genellemeyle, günümüzde liberalizm ideolojisi ile anarşizm,
LGBT ve feminizm akımlarının benzer potada eridiği yani ortak amaç ve fikir birliğinde
olduğunu söylemek mümkündür. Bu birlikteliğe karşı ise muhafazakârlık, milliyetçilik ve
İslamcılığın da ortak amaç ve fikir birliğinde olduğunu söylemek mümkündür.
İdeolojiler aşağıda yer alan ideoloji yelpazesinde veya doğrusal çizgisi üzerinde
gösterilmektedir. İdeolojiler böylece bu yelpazede yer aldığı şekilde sağ ve sol ideolojiler olarak
ayrılabilmektedir. Bu yelpaze içerisinde sadece ana akım ideolojileri biraz daha detaylı bir
şekilde inceleyelim.
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SAĞ

SOL

Anarşizm
Liberteryenizm
Komünizm
Radikal Feminizm

Sosyalizm
Feminizm

Liberalizm Sosyal Demokrasi
İslamcılık

Muhafazakarlık

Milliyetçilik Faşizm

Liberalizm
Liberalizm, Batı Avrupa’da ki gelişmiş ülkelerin ve Amerika’nın makineleşme ve
sanayileşme sonrası kendi toplumsal yapılarında meydana getirdiği değişiklikler neticesinde
ortaya çıkmıştır. Batı Avrupa ülkelerinin sömürü faaliyetleri sonucunda o ülkelerdeki sermaye
grubunun el değiştirmesi ve burjuva sınıfının ortaya çıkması neticesinde meydana gelen
kapitalizm olgusunun bizzat kendisidir. 19.yy’dan 21.yy’a kadar dünyaya damgasının vurmuş
olan en önemli ideolojilerden birisidir.
Liberalizm kendini şirin ve çekici gösterebilmek amacıyla hürriyet, özgürlük, çeşitlilik
vb. kavramlara başvurmakta ve kendisini bu kavramlarla özdeşleştirmeye çalışmaktadır. Ancak
liberalizmi böyle bir indirgemeye tabi tutmak kapitalizmin olumsuz ve yıkıcı sonuçlarını
görmezden gelmek demektir. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde filizlenmiş olan
Liberalizm en saf haliyle ABD’de uygulanmaktadır. 2017 dünyasında ABD vahşi kapitalizm
olarak adlandırılan ve liberalizmin en aşırı halinin (liberteryenizm) hüküm sürdüğü bir ülke
haline gelmiştir. Bu ideoloji, ortaya çıktığı günden itibaren hiçbir zaman geniş halk kitlelerinin,
köylünün veya devletin yanında yer almamıştır. Sadece sermaye gruplarını, patronları ve elitleri
koruyan bir sistem inşa etmiş ve bunu sürdürmenin yollarını aramıştır.
Her ne kadar liberalizmin bir ideolojik sistem olarak, her türlü ifade, yaşam ve inanç
özgürlüğünü sağladığı iddia edilse de gerçekte uygulamalar hiç de öyle olmamaktadır. Örneğin
ABD, hemen her anlamda liberalizmi benimsemiş bir ülkedir. Bu ülkede solcu ve sosyalist
fikirlere hiçbir müsamaha olmadığı gibi, siyasi açıdan iddialı dinlere de yaşam hakkı
vermemişlerdir. Siyasi ve ekonomik iddiaları olmayan dinleri desteklemişler, diğerlerini baskı
ve töhmet altında tutmuşlar, radikallikle suçlamışlardır.
Liberalizmin uygulandığı ABD sağlık sistemi açısından oldukça sıkıntılı bir ülkedir.
Ayrıca milyonlarca insan açlık sınırındadır ve bir o kadar da evsiz insan sokaklarda
yaşamaktadır. Bütün bu durumlar liberalizm ideolojisinin uygulanması ve ABD’nin insanlara
ve insanlığa bakış açısıyla ilgilidir. Liberalizmin uygulandığı ülke olan ABD de sağlık
hizmetleri çok pahalı ve sınırlıdır. Bunun için özel sağlık sigortaları yaptırılmaktadır. Ancak
350 milyonluk nüfusa sahip olan ABD’de 50 milyona yakın bireyin sağlık sigortası
bulunmamaktadır. Örneğin Protez ücretleri çok fazla olduğu için sokaklarda karşılaştığınız
birçok yaşlı insanın dişsiz olduğunu görmek mümkündür.
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Sosyalizm
Sosyalizm, ilk başlarda yani 19.yy da liberalizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Esas
amacı halkın, işçilerin ve insanların menfaatlerini, elitlerin ve patronların menfaatleri karşısında
koruma istediğidir. İlk başlarda barışçıl protesto ve hareketlerle başlayan bu süreç ise zamanla
çatışma ve kargaşa halini almıştır. Sosyalizm teorik olarak eşitlikçi bir perspektifte insanlara
imkân sunmaya çalışırken, pratikte bunu hiçbir zaman gerçekleştirememiştir.
Sosyalist düşüncenin kendi kurmuş olduğu eşitlikçi sistemler bile kendi içerisinden
hiyerarşi ve hegemonyayı yani sınıflı toplum yapısını üretmiştir. Sovyet Rusya bunun en iyi
örneğidir. Eşitlik, kardeşlik, toplumculuk, sınıf bilinci vb. söylemler pratikte hiçbir zaman
istendiği gibi gerçekleşmemiştir. Ancak 20.yy boyunca sürdürülen halk ayaklanmaları, işçi
ayaklanmaları ve ortaya atılan halkçı, eşitlikçi fikirler Batı Avrupa ülkelerinde oldukça yankı
bulmuş ve Liberalizm bu ülkelerde kendisine çeki düzen vermek zorunda kalmıştır.
Sağlık kurumları açısında bakıldığında, sağlık alanı herkesin doğal hakkı olarak kabul
edilmekte ve hizmetlere erişim diğer hizmetlere erişim gibi ücretsiz olmaktadır. Devlet veya
bireyin içinde bulunduğu toplum sağlık hizmetlerini bireylere ücretsiz sunmaktadır. Bu
sistemin en önemli çıkmazları ise sağlık hizmetlerinde kalitenin düşmesidir. Sosyalist ülkelerin
sağlık personeli ve hekim kalitesi diğer ülkelere göre oldukça düşük olmaktadır. İnsanları
motive edecek ücret, prim, rekabet gibi ortamlar olmadığı için bireyler özveri gerektiren tıp
eğitimini ve risk gerektiren sağlık hizmetlerini sunmada isteksiz ve gayretsiz davranmakta,
böylece kalite kendiliğinden düşmektedir. Bu gibi sebeplerle yıllarca Sovyet Rusya ülkesinden
diploma alan hekimler Avrupa ülkelerinde iş bulamamıştır.
Muhafazakârlık
Liberalizm ve sosyalizmin başlattığı ideoloji savaşında, Muhafazakâr ideoloji “eski
güzel günlere geri dönme” şeklindeki bir amaca binaen kendisini kurgulamaktadır. Çünkü
liberaller ve sosyalistler toplumsal yapıyı bozmakta ve insanlara uygun bir sistem ortaya
çıkaramamaktadır. Böylece pratik bir çözüm olarak eski geleneksel yönetim tarzı sayesinde,
geleneksel toplumun normları, devletin koruyuculuğu, fakirlerin bakımı vb. durumlar düzene
girecektir.
Muhafazakârlar sanıldığının aksine gelenekçi değildir. Geleneksel norm ve yapıların
devrim şeklinde gerçekleşen değişime tabi tutulmasına karşı çıkmışlardır. Muhafazakârlar
değişimi arzu eder ancak kontrollü olmasını ve geleneğin süzgecinden geçirilmesini, işlevsel
olan değişikliklerin gerçekleştirilmesini beklerler. Diğer Avrupa ülkelerinin aksine ülkemizde
Muhafazakârlık dindarlık ile özdeşleştirilmektedir.
Sosyal Demokrasi
Sosyal demokrasi, yaşanan gerilimler, çatışmalar ve tartışmalar neticesinde İngiltere
merkezli olarak ortaya çıkan ideolojik sistemin adıdır. Sosyal demokrasi, sosyalizm ile
liberalizmin iyi yönlerini muhafazakârlık temelli bir birleştirmeye tabi tutmanın adıdır. Batı
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Avrupa ülkeleri uzun yıllar liberalizm ve sosyalizmden çok şey çektiler ve dengeye kavuşmak
istediler. Sosyal demokrasi ise böyle bir denge sunmaktadır. Her iki sistemin de iyi yönlerinin
alınması ile yeni bir sistem oluşturulması durumudur. Bir anlamda refah devleti olarak da
adlandırılabilmekte veya üçüncü yol olarak ifade edilebilmektedir. 21.yy itibariyle hemen
birçok Avrupa ülkesi sosyal demokrasi sistemini tercih etmiştir. Türkiye’de Cumhuriyet tarihi
itibariyle dönemsel olarak ana akım ideolojilerinin (sosyalizm-faşizm eksenli devletçilik, İnönü
dönemi faşizmi, liberalizm eksenli Özal dönemi uygulamaları) ve diğer ideolojimsilerin (faşizm
eksenli Kemalizm) uygulandığını görmek mümkündür. Bu uygulamalar esnasında dönemlere,
kendine özgü isimler verilmiş olabilir.
2017 Türkiye’sinde ise sosyal demokrasi uygulamaları hâkimdir. Ancak iktidar
partisinin muhafazakâr olması dolayısıyla sosyal muhafazakârlık da denilmektedir. İsimlerin
özelleştirilmesinin bu açıdan çok fazla farklılığı yoktur, önemli olan uygulamalar ve halk-devlet
etkileşimidir.
Sağlık sektörü açısında bakıldığında insan açısından gelişmiş ülkelerde sürdürülen en
efektif uygulamanın sosyal demokratik uygulamalar olduğunu söylemek mümkündür. Sağlık
hizmetleri devlet tarafından sağlanmakta ancak vatandaş da muayene ve hizmetlere küçük
katkılar yapmaktadır. Sosyal devlet politikalarının 21.yy’da gerçekleşiyor olması Batı Avrupa
ülkelerinde 200 yıla yakın süren mücadelelerin sonucunda olmuştur.
1.

Dünyada Uygulanan Sağlık Sistemleri ve Türkiye

Dünya üzerindeki farklı ülkeler yukarıda bahsedilen ideolojilere uygun olarak sağlık
sistemi anlayışlarını sergilemektedirler. Liberal bloklar daha bireyci ve serbest piyasa
mantığına uygun olarak sağlık hizmetini sunarken; sosyalist bloklar tamamen devlet eliyle bu
hizmeti sunmaktadır. Sosyal demokrat bloklar ise her iki seçeneği birleştirmenin çabası
içindedirler. Her sistemin kendine özgü iyi yönleri ve birçok da eksiği bulunmaktadır.
Ülkeler böyle bir tercihte bulunurlar iken ideolojik/kültürel faktörlere ek olarak;
tarihsel/felsefi arka plan ve ekonomik açıdan kaynakların ve imkânların düzeyi uygulanan
sistemi belirlemede etkilidir. Diğer yandan sağlık sistemleri genelde şu tartışmalı konular
üzerine oturmaktadır: Finansman, sağlık hizmetlerinin sunumu ve hizmet basamakları, sağlık
alanında insan kaynaklarının üretimi, organizasyonel ve kurumsal yapıların ortaya konması. Bu
hususlar bütün ülkelerin kendi vatandaşlarına hizmet götürmek için üstesinden gelmek zorunda
oldukları temel problemlerdendir. Bu sebeple ülkeler bu başlıklara dair çözüm önerileri ve
uygulama şekilleriyle farklılık göstermektedir.
Ülkemiz ve birçok Avrupa ülkesi Sosyal demokrasiye uygun bir şekilde hem özel
sektörü ve bireysel farklılığı koruyan; hem de sosyal devlet anlayışı ekseninde her bütçeye
uygun, belirli düzeyde eşit sağlık hizmeti götüren sağlık politikasını sürdürmeye çalışmaktadır.
Ancak sağlık hizmetlerini tamamıyla özel sektöre bırakan sistemlerde bile koruyucu sağlık
hizmetleri ve halk sağlığı faaliyetleri yine devlet eliyle icra edilebilmektedir.
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Ülkemizdeki sağlık sistemi refah yönelimli, zorunlu sosyal sigortalı, sosyal devletçi,
toplumcu tıp uygulaması gibi kavramlarla ifade edilebilmektedir. 2003 yılından itibaren
uygulanan sağlıkta dönüşüm programı bu kavramların hepsini kullanmaya imkân verir hale
gelmiştir.
Roemer isimli araştırmacının 1993 yılında yapmış olduğu sınıflama tipi ülke
sistemlerini sınıflandırırken yaygın olarak kullanılmaktadır. Roemer bu sınıflandırmayı
yaparken genel olarak devletim müdahalesini yani sağlık hizmetlerine olan katkısını göz
önünde bulundurarak gerçekleştirmiştir (Çelebi ve Cura, 2013, s, 49).
Serbest piyasa tipi sağlık sistemi: Ülkenin rekabetçi ortamından da faydalanarak
sağlık hizmetlerini özel sektöre devretmek ve kendi haline bırakmak anlamına gelmektedir.
Girişimci sağlık sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Bizim ülkemizde yaygın olan tabir ile
“paran kadar sağlık, paran kadar hizmet” anlayışı hâkimdir. Bireyler kazanmış oldukları
paradan, kendi bütçelerine uyan miktarlarda sağlık sigortası yaptırmaktadırlar. Amerika
Birleşik Devletleri bu tip sağlık sistemini benimsemiştir.
Refah yönelimli sağlık sistemi: Sağlık hizmetlerinin büyük çoğunluğunun devlet
tarafından gerçekleştirildiği bir sistemdir. Sağlık harcamalarına yönelik kamu finansmanı ise
zorunlu sigorta fonlarından karşılanmaktadır. Bu sistem içerisinde hem kamu hem de özel
sektör bulunmakla birlikte özel sektörün payı kamu sektörüne göre az ve rolü de tamamlayıcı
nitelikte olmaktadır. Ülkemiz ve Batı Avrupa sağlık sistemi refah yönelimli sağlık sistemi
içerisinde kabul edilebilir.
Kapsayıcı tip sağlık sistemleri: Kapsayıcı tip sağlık sisteminde, tüm vatandaşlar sağlık
hizmetlerinden faydalanmakta ve hepsi sigortalı kabul edilmektedir. Bütün sağlık harcamaları
devlet eliyle yürütülmektedir. Gelir düzeyi ne olursa olsun eşit hizmet almaktadır. Söz konusu
sistemin eşitlik ilkesine dayandığının göstergesi genel vergilerle finanse edilmesinden
kaynaklanmaktadır. Sağlık sisteminin finansmanı halktan alınan genel vergiler yoluyla
olmaktadır. Özel sağlık hizmeti alınabilmektedir. Bu örnek İngiltere’de uygulanmaktadır.
Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri: Bu sistemlerde bütün kontrol devlet elindedir. Bütün
hizmetler devlet tarafından finanse edilmektedir. Sağlık personeli de devletin görevlileri
olmaktadır. Özel sektör mevcut değildir. Bu model daha çok Sovyet modeli olarak
bilinmektedir.
2.

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Türkiye’de sağlık sistemi 2003 yılından itibaren sağlık bakanlığı vasıtasıyla köklü
yapısal reformlara maruz kalmıştır. 2003 yılından itibaren sağlık sisteminin her kademesinde
ve sağlık hizmetlerinin her aşamasında oldukça önemli değişiklikler gerçekleşmiştir.
Dönüşüm programının temelinde sağlık sistemindeki sorunlara ve muhtemel
çözümlerine odaklanmıştır. 2017 Türkiye’sinde sağlık alanında görmüş olduğumuz her türlü
yenilik ve iyileştirme 2003 yılında başlayan bu politikanın ürünüdür, demek yanlış
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olmayacaktır. Var olan problemlere yönelik teşhis koyma noktasında sağlık sektörünün beş
önemli ana noktası tespit edilmiştir.
Finansman, Ödeme, Organizasyon, Düzenleme ve Davranış şeklide ifade edilen
hususlar sağlık sektörünün en kritik noktaları olmaktadır. 2003 yılı itibariyle bu alanlarda etik
ve bilimsel ilkelere uygun bir şekilde reformlar sergilenmiştir.
Bu reformlardan bazılarını şu şekilde listeleyebiliriz:
Sigorta ve güvenlik sistemleri olan BAĞ-KUR, SSK, Emekli Sandığı tek bir çatı
altında SGK adı altında birleştirildi. Farklı sigorta türleri 2008 yılında Genel Sağlık Sigortasına
dönüştürüldü.
Bütün ülkede Aile hekimliği sistemine geçilerek, birinci basamak sağlık
hizmetleri canlandırıldı.
Farklı sistemlere (SSK, TSK vb.) bağlı olan hastaneler birer birer sağlık
bakanlığına devredildi.
Farklı sigorta sistemlerine sahip hastaların ek ücret ödeyerek özel hastanelerde
tedavi edilebilmesi mümkün hale getirildi.
Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına yönelik değişiklikler
yapıldı. Böylece vatandaş hizmetlerden ücretsiz yararlandı ve sağlık personeli ise mesleki
saygınlık elde etmiş oldu.
Uçak ambulans, helikopter ambulans, kar paletli ambulans, hasta kabinli kar aracı,
deniz ambulansı ve motosiklet ambulans uygulamalarına geçildi.
-

Avrupa’nın en büyük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kuruldu.

Vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması
sağlandı. Ayrıca 112 Acil hizmetlerini tamamen ücretsiz hale getirildi. Köylere de 112 Acil
hizmeti ücretsiz sağlanmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastaneler tam otomasyon sistemine geçerek işlem
yapma ve hizmet götürme hızları artırıldı.
Bütün vatandaşların acil ve yoğun bakım gerektiren hallerde, özel hastaneler dâhil
olmak üzere hiçbir ücret ödemeden tedavi edilmesine başlanmıştır.
-

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde “Hasta Hakları Birimi” kurulmuştur.

Yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının
ev ortamında yapılabilmesi için “Evde Sağlık Hizmeti” uygulaması başlatılmıştır.
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Hastane yöneticilerini (Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür, Müdür
Yardımcısı ve Başhemşire) kapsayan “yönetici performansı” uygulamasına geçilmiştir.
“Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü” hakkındaki kanunda 2008
yılında yapılan değişiklik ile kapalı mekânlarda sigara içmek yasaklanmış ve vatandaşın
sağlığını korumak üzere yeni düzenlemeler getirilmiştir. 2017 yılı içerisinde sigara yasağının
genişlemesi gündemdedir. Yasa öncesi 2006 yılında %33,4 olan 15 yaş üstü sigara içme oranı
yasanın yürürlüğe girmesini müteakip 2008 yılında %31,2’ye, 2010 yılında ise %27,1’e
gerilemiştir.
-

-

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKOK) Kurulmuştur.

Organ nakli, kan hizmetleri geliştirilmiş, doku ve hücre nakil hizmetleri
başlatılmıştır.
İlaç takip sistemi kurulmuş ve son kullanıcıya ulaşana dek takibi mümkün hale
gelmiştir. Kullanılan ilaç sayısında artış olurken; kamuya maliyetinde azalma olmuştur. Akıllı
ilaç kulanım stratejileri uygulanmıştır. “Düşük fiyata kolay erişim” imkânı doğmuştur.
E-sağlık kapsamında onlarca yeni sistem devreye sokulmuş ve sağlıkta otomasyon
gerçekleşmiştir. Daha verimli ve hızlı çalışmanın yolu açılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır.
Sağlık-Net, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Hastane Bilgi Sistemleri (HBS), Doktor
Bilgi sistemi, Yeşil Kart Bilgi Sistemi (YKBS), Organ Bilgi Sistemi (OBS), Özürlü Bilgi
Bankası, Dokuman Yönetim Sistemi (DYS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (CKYS), web
ortamında sunulan hizmetler.
Sağlıkta Dönüşüm Programı birçok araştırmaya konu olmuş ve farklı illerde saha
araştırmaları yapılarak konu değerlendirilmiştir. Örneğin Sağlık sigortalarının tek bir çatı
altında birleştirilmesi ve SGK altında toplanması hususu kamuoyu tarafında genel olarak
olumlu karşılanmıştır. Eracar (2013) tarafından İstanbul’da yapılan bir araştırmada SSK,
Emekli Sandığı, Bağ-Kur’un tek çatı altında birleşmesine ilişkin memnuniyet düzeyinin %
75’lerde olduğu; Koçak ve Tiryaki (2011) tarafından Yalova'da yapılan bir başka araştırmada
ise yine bu sonucu destekler nitelikte %75,2 oranında memnuiyet olduğu bulgulanmıştır.
Soysal ve Yağar’ın Kahramanmaraş’ta yapmış oldukları çalışma sonuçlarına göre
yapılan düzenlemelerden sonra ankete katılan vatandaşların; %70’i sağlık güvencelerinin
arttığını, %63’ü hizmet sunumunun iyileştirildiğini ve %90’ı da gelir düzeyi yetersiz bireylerin
ve 18 yaşın altında olanların devletçe kapsama alınmasının olumlu bir gelişme olduğunu
düşünmektedir. Katılımcıların %69’u herhangi bir sağlık sorununda ilk olarak aile hekimine
gidilmesi gerektiğinin farkındadır.
Kol (2014) tarafından Eskişehir’de yapılan araştırmada, katılımcıların %62’si yaşanan
bu dönüşümleri olumlu olarak görmektedir. Katılımcıların %42’ si de 2003 yılından itibaren
herhangi bir sağlık kurumunda yatarak tedavi olduğunu ve %87’si bu hizmetlerden memnun
olduğunu belirtmişlerdir. Yine katılımcıların %32’si ücretsiz hale getirilen 112 ambulans
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hizmeti ve acil servis hizmetlerinden yararlandığını ve katılımcıların çoğunluğu (%85) bu
hizmetten memnun kaldığını belirtmişlerdir.
Sağlıkta Dönüşüm Programının amacı, sağlık hizmetlerinde etkililik, verimlilik ve
hakkaniyetin sağlanmasıdır. Sağlık Bakanlığı 2017 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın ikinci ayağını başlatmak istediğini belirtmektedir. Henüz politika geliştirme
aşamasında olduğundan yapılmak istenenler kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak yeni dönem
için belirtilen öncelikli hedef, “sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak” olarak ifade
edilmiştir.
3.

Türkiye’de Sağlık Finansmanı

Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğu günden beri sağlık hizmetlerini kendi
vatandaşlarına götürmeye çalışan bir politikada devam etmiştir. Hatta bu hizmetler sağlık
bakanlığının ilk defa kuruluşu (2 Mayıs 1920) ile Cumhuriyetin ilanından önceye
rastlamaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu savaş yıllarında da dâhil olmak üzere sağlık
hizmetleri devlet tarafından bizzat sunulmaya devam edilmiştir. Sağlık bir nevi Osmanlı’dan
günümüze kadar gelen bir amme hizmeti olarak kabul görmüştür. Bu sebeple zaten
geleneklerimize de uygun bir biçimde sağlık hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi fikri uygun
karşılanmıştır.
Yeterli insan kaynaklarını oluşturabilmek amacıyla yıllarca teşvik politikaları
uygulanmış ve alandaki açık kapatılmaya çalışılmıştır.
1961 yılında sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun ile hizmetlere
erişim tamamen devletin sunumuna bırakılmıştır. Bu kanun ile tam anlamıyla sosyal bir devlet
olunduğunun resmi açık bir şekilde çizilmiştir. Esasında bu kanun ülkenin en ücra köşesine bile
yeterli sağlık hizmetlilerinin götürülmesini içermekteydi, ancak yapısal eksiklikler ve yetersiz
insan kaynakları sebebiyle istenilen düzeyde uygulanamamıştır. Sağlık hizmetlerinin kamu
hizmeti olduğu ve ihtiyacı olanların ücretsiz bir şekilde bu hizmete erişebileceği şeklinde
yasayla güvence altına alınmış olmasına rağmen uygulamada çok da başarılı olunamamıştır.
Ancak yine de sağlı hizmetlerine dair sosyal devlet anlayışı bir köşeye atılmamış, maddi
imkânsızlık ve yetersiz insan kaynaklarına bağlı olan bu eksikliklerin giderilmesi için yıllarca
mücadele edilmiştir. Gerekli planlamalar yapılmış ve finansman sağlanması için sağlık sigortası
faaliyetlerine başlanmasına karar verilmiştir. 1936 tarihinde çıkartılan yasa ile “sosyal
sigortaların” kurulması hükümetlere bırakılmıştır. 1945’te çıkartılan yasa ile “işçi sigortalar
kurumu” ortaya çıkartılmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan düzenlemelerle de kurumun iş
kabiliyeti yükseltilmiştir. 1965 tarihinde “Sosyal Sigortalar Kurumu” oluşturularak o güne
kadarki bütün sigortalar, bünyesinde toplanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise kapsam dışında
kalan nüfusun önemli bir bölümü için emekli sandığı, BAĞ-KUR ve yeşil kart şeklinde bilinen
uygulamalar ortaya çıkmıştır. 2017 Türkiye’sinde ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) olarak
bilinen program ile daha önceki yıllarda uygulanan parçalı programlar birleştirilmiştir.
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Ülkemizde sağlık hizmetlerinin finansmanı önemli ölçüde kamu kaynaklarından
sağlanmaktadır. Sağlık bakanlığından hizmet alan kurum olarak Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) sağlık hizmetlerinin ana finansmanı durumundadır. 2006 yılından önce ise SSK, BAĞKUR ve Emekli sandığı şeklinde gerçekleştirilen programlar ile sağlık hizmetlerinin
finansmanı sağlanmaktaydı. Şimdi bunları biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim.
3.1. Genel Sağlık Sigortasına (GSS) geçiş ve öncesinde yaşananalar
Sağlık hizmetlerinin finansmanı bağlamında “sağlık hizmetleri pazarı” kavramı
bilmemiz gereken bir kavramdır. Pazar, kısaca alıcı ve satıcının buluştuğu yer olarak ifade
edilebilir. Genel olarak sağlık pazarı ise sağlık hizmetini verenler ile bu hizmeti talep eden
bireylerin oluşturduğu bütüne denmektedir. Kısaca ekonomik anlamdaki arz-talep dengesi ve
kuralı söz konusudur.
Sağlık personelleri, hastaneler ve eczaneler bu hizmeti sunanlar tarafında yer alırken;
bireysel hastalar, hasta yakınları, sosyal güvenlik kurumları veya sigorta şirketleri bu hizmeti
talep edenler tarafında yer almaktadır.
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin finansmanı son yıllarda reform niteliğinde değişime
uğramıştır. Bir ülkenin kaynaklarının ne kadarını sağlık hizmetlerine ayırdığı ve bunları nasıl
kullandığı gerçekten önemlidir. Öncelikle geçmiş duruma yönelik bir değerlendirme yapalım.
Yeşil kart Programı: Yoksul denilebilecek olan ve kendi imkânlarıyla sağlık
hizmetlerinin ücretlerini karşılamayacak olan vatandaşlara sunulan bir hizmettir. Sağlık
hizmetlerinde hakkaniyet ve eşitliği sağlamak için düşük ekonomik gelirli olan bireylere bu
imkânlardan faydalanmasını sağlayan bir sistemdir. 3816 Sayılı kanun ile 1992 yılından
itibaren başlatılmıştır. Herhangi bir sağlık sigortası olmayan kişiler böylece temel sağlık
hizmetlerinden faydalanabilmiştir. 2005 yılından itibaren de yeşil kart sahiplerinin ilaç
harcamalarının da karşılanmasına imkân verilmiştir. Aslında yeşil kart sadece sağlık
hizmetlerine yönelik destekleri kapsamamaktadır. Yeşil kart sahibi insanlar, barınma, eğitim ve
sosyal yardım gibi birçok alanda da devlet desteği alabilmekteydiler. Başladığı yıllarda Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun ilgi gören bu uygulama 95 yılına gelindiğine 1,7
milyon kart sahibine, 2010 yılına gelindiğinde ise 10 milyon kart sahibine ulaşılmış
durumdaydı. Vatandaşların birçoğunun suiistimali ile kimlerin bu karta ihtiyacı olduğuna dair
tam olarak adil bir gelir tespiti yapılamaz hale geldiğinden yeşil kart uygulaması devlete aşırı
yük haline gelmeye başladı. Ülke genelinde yeşil karta sahip nüfus oranı %17’lere ulaşmış
vaziyetteydi.
Yetkililer kaldırma yolunda adım atmaya çalıştılar. Ancak Genel Sağlık Sigortası
kapsamında yapılan değişiklikler ile bu uygulamayı kaldırmak mümkün hale gelmiştir. 2010
yılında kaldırılması düşünülen uygulama tam iki yıl sonra 1 Ocak 2012 yılında
kaldırılabilmiştir. 20 yıl sürdürülen bu uygulamadan birçok Türk vatandaşı faydalanmıştır.
Mevcut yeşil kart sahipleri mağdur edilmemiş ve hiçbir sigortası olmayan insanlar Genel Sağlık
Sigortası kapsamına alınmıştır.
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Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Programı: Bu program özel sektörde çalışan
bireyler ile bazı kamu alanlarında çalışanları ve “mavi yakalı” olarak adlandırılabilecek olan
işçileri kapsayan bir sosyal güvenlik kurumudur. İlk olarak 1946’da kurulmuş ve 1965 yılında
yapılan bazı değişikliklerle güncellenerek 2012 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. SSK 2005
yılına kadar kendi bünyesinde 136 hastane ve 209 sağlık istasyonu veya evi ile 189 dispanser
açmıştır. 2005 yılında ise bütün varlığı Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 2005 yılı itibariyle
üye işçiler ve bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler toplamı 41 milyonu aşkın SSK’lı nüfus
oluşturmaktaydı.
SSK’nın geliri ise çalışanlardan ve işverenlerden alınan primler vasıtasıyla elde
edilmekteydi. 2006 yılında ise yeni çıkartılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanunu
gereğince SSK’nın bütün taşınır, taşınmaz malları ve merkez ile taşra teşkilatı memurları,
borçları ve alacakları SGK’ya devredilmiştir. SSK hastaları aldıkları ilacın ücretinin %20’sini
(emekliler %10) ödemekteydiler. Kalan kısmının kurum karşılamaktaydı.
BAĞ-KUR Programı: Bu program yine özel sektörde olan ancak kendi işinin patronu
bireylere hitap etmektedir. Eğer bir şahıs özel sektörde çalışan bir işçi ise SSK’ya dâhil olmakta;
yok eğer yaptığı işin patronu ise BAĞ-KUR’a dâhil olmak durumundaydı. Program 1971
yılında kurulmuş olmasına rağmen zaman içerisinde güncellenmiş ve kapsamını genişletmiştir.
Böylece ev hanımları, çiftçiler ve yurt dışında çalışanları da kapsar hale gelmiştir.
BAĞ-KUR üyesi olanlar tüm aile üyelerini tedavi ettirebilmeke, yataklı ve ayakta tedavi
hizmetlerinden faydalanabilmekteydi. BAĞ-KUR programına dâhil olan yaklaşık 16 milyon
kişi var idi. BAĞ-KUR’un kendine ait hastane ve sağlık personelleri bulunmamakta ancak diğer
kuruluşlarla (Kızılay, üniversiteler, sağlık bakanlığı, özel hastaneler vb.) anlaşmalar yaparak bu
hizmeti götürmekteydiler. Aynı SSK gibi BAĞ-KUR hastaları da almış oldukları ilacın
ücretinin %20’sini ödemekteydiler. 2006 yılında SGK kanunu gereği BAĞ-KUR her türlü
varlığıyla SGK’ya devredilmiştir.
Emekli Sandığı Programı: Bu program 1950 yılında çıkartılan yasa ile memurlar
(beyaz yakalılar) ve askeri personeller için kurulmuştur. Daha sonra zamanla kapsam
genişletişmiş ve yerel yöneticileri, milletvekillerini, askeri okul öğrencilerini de kapsar hale
gelmiştir. Emekli sandığı, aktif çalışanlarından SSK veya BAĞ-KUR gibi herhangi bir prim
talep etmemektedir. İhtiyaçlar devlet bütçesinden desteklenmekte ve çalışanların brüt
maaşından düşülmektedir. Bu program mensupları ilaçların % 10 ücretlerini ödemekteydiler.
Bu programda aynen diğer programlar gibi 2006 yılında çıkartılan kanunla her türlü varlığıyla
SGK’ya devredilmiştir.
Özel Sigorta Programları: Türkiye sosyal demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğu için
diğer kapitalist ve liberal ülkelerde olduğu gibi sağlık hizmetlerinde sigorta faaliyetlerine
yönelik özel sektör çok gelişmemiştir. Özel sigorta programına dâhil olanlar, mevcut sigorta
sahiplerinin % 1’ini bile oluşturmamaktadır. Özel sağlık sigortası uygulaması 1990’lı yıllarda
başlanmıştır. Piyasaların buna yanıtı gecikmemiş ancak bireyler ve hizmeti alanlar kamunun
sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden vazgeçmemiştir. Özel sağlık sigortası ise kapsamını ve
hizmet alanını genişleterek kendisine duyulan talebi artırmak istemiştir. Dolayısıyla özel sağlık
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sigortası hizmeti sunan kuruluşlar ekstra sağlık hizmetleri sunmaya başlamış ve kamu sigortası
kapsamına girmeyen diğer muayene, ilaç, tedavi ve bakım gibi hizmetleri müşterilerine
sunmaya başlamışlardır. Bu sigorta tarzı bireylerin kendi iradeleriyle girmiş oldukları ve
rasyonel davranarak olası durumlara dair devletin sunamayacağı daha iyi hizmeti satın
aldıklarına dair bir inanç dolayısıyla meydana gelen bir risk teminatıdır. Özel sağlık sigortaları
emeklilik ve sakatlığı içermemektedir. Hala rağbet görmeyişinin nedenlerinden birisi bu
olurken en önemli diğer fark sosyal amaçlı oluşturulmuş diğer sigortalarının zorunlu olmasıdır.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Programı: Sağlık hizmetlerindeki artan ekonomik yük
ve farklı programların getirdiği zorlukları azaltmak veya bitirmek amacıyla bütün programların
birleştirilmesi şeklinde bir fikir ortaya atıldı. Nihayetinde 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ve 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile bütün
sigorta programlarını birleştirme kararı alındı. Ana muhalefet partisinin itirazlarına rağmen
bütün sigorta programlarını GSS çatısı altında birleştirme işlemi gecikmeli de olsa devreye
girmeyi başardı.
Önceki sigorta programlarında bireyler, çalıştıkları iş alanına ve türüne göre farklı
programlara dâhil olarak sağlık sigortası sahibi olmaktaydılar. Ancak GSS ile böyle bir ayrıma
gerek kalmadığı gibi, yeşil kart alan vatandaşlar ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan
vatandaşlar ve herhangi bir işte çalışmayan vatandaşlarda sağlık sigortasına sahip olmuşlar,
yani GSS kapsamına alınmışlardır.
Ancak bunun için bireylerin gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Sağlıkları için prim
(GSS primi) ödeyemeyeceklerini, yani maddi güçlerinin olmadığını belgelendirmek
durumundadırlar. 2012 yılında başlayan GSS uygulaması birçok sıkıntıyı da beraberinde
getirmiştir. Örneğin düşük gelirli bireylerin kendilerine tahakkuk ettirilen GSS prim borçlarını
ödeyememesi ve hatta geliri düşük olmayan bireylerin de pim ödeme alışkanlıklarının olmayışı
bu sorunların sebeplerindendir. Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS ilk uygulamaya geçtiği yıllarda
otomatik olarak herkesi borçlandırmış ve gelir testi yapmaya zorlamıştır. Böylece SGK, hem
vatandaşla ilgili kayıtlarını güncelleyecek, hem de gerçekten ödeme gücü olan ile olmayanı
ayırt edebilecekti. Ancak yine de birçok vatandaş bu zorunlu prim borçlarından dolayı devlete
borçlu hale gelmiştir.
Bu sistemle beraber sosyal güvencesi olmayan 12,5 milyon kişinin gelir testi yaptırması
gerekiyordu. Ancak bunlardan yaklaşık 4 milyonu yukarıda belirtilen nedenlerle gelir testi
yaptırmadı. Bu kişilerin her ay 245 lira prim ödemesi gerekiyordu. Fakat çoğu kişinin haberi
bile olmadığı bu uygulama nedeniyle zaman içerisinde bu 4 milyon kişinin 8 milyar lira prim
borcu birikmiş oldu.
2017 yılı itibariyle GSS prim borçları hesaplama sisteminde değişikliğe gidilerek daha
basit ve anlaşılır hale getirilmeye çalışıldı. Üç farklı gelir grubuna göre yapılan hesaplama
sisteminde değişikliğe gidildi. Yaklaşık 3,7 milyon gencin GSS prim borcu silindi. Yine sosyal
güvencesi olmayan, geliri düşük 7 milyon vatandaşın GSS prim yükünü hafifletilerek 53 TL ye
indirildi. Tablo 7.1’de görülen farklı gelir gruplarının hepsine tek prim ödeme imkânı getirildi.
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Yani her yıl dereceli olarak artan GSS primi uygulaması kalkmış ve onun yerine standart bir
prim gelmiştir.
Tablo 7.1. Aylık GSS primleri ve gelinen son hali
2015
Geliri asgari
ücretin üçte biri
ile asgari ücret
arasında olanlar

51 TL

2016
65 TL

2017
71 TL

53 TL
Geliri asgari ücret
ile asgari ücretin
iki katı arasında
olanlar

153 TL

197 TL

213 TL

Geliri asgari
ücretin iki
katından fazla
olanlar

305 TL

395 TL

427 TL

(1 Nisan
itibariyle)

Böylece GSS primlerinin standartlaşmasının ardından herkesin gelir testi yaptırmasına
da gerek kalmamıştır. Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlardan
pirim alınmayacaktır. Yani kişi başı gelir düzeyi 592 TL altında olduğunu belgeleyen aileler
aylık 53 TL primi de ödemeyecekler ve otomatik olarak kendileri ve aileleri sağlık
hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1Aşağıda verilenlerden hangisi sağlık hizmetleri pazarında hizmet sunanlardan
biri değildir?
A.

Hastane

B.

Sağlık personeli

C.

Refakatçi*

D.

Rehabilitasyon merkezi

E.

Eczane

2-

Bir kişi yaptığı işin patronu ise hangi sigorta programına dâhil olmakta idi?

A.

Emekli Sandığı

B.

Özel Sigorta

C.

Yeşil Kart

D.

SSK

E.

Bağ-Kur*

3Aşağıdaki ideoloji ikililerinden hangisinin ortak amaç ve fikir birliğinde
olduğunu söylemek mümkündür?
A.

Muhafazakârlık- Anarşizm

B.

Milliyetçilik- Anarşizm

C.

Faşizm- İslamcılık

D.

Milliyetçilik- İslamcılık*

E.

Muhafazakârlık- Feminizm

4-

Aşağıdaki ideolojilerden hangisi liberalizme tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A.

Milliyetçilik

B.

Faşizm

C.

Sosyalizm*

D.

Muhafazakârlık
160

E.

Sosyal demokrasi

5-

Muhafazakârlık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A.

Gelenek süzgecinden geçen ve işlevsel olan değişimleri benimser.*

B.

Gelenekçi bir ideolojidir.

C.

Değişime karşı çıkar.

D.

Geleneksel normları aynen uygulamak ister.

E.

Dindarlık ile eşdeğerdir.

6değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Roemer’ın sınıflandırdığı sağlık sistemlerinden biri

A.

Sosyalist tip sağlık sistemleri

B.

Kapsayıcı tip sağlık sistemleri

C.

Muhafazakâr tip sağlık sistemleri*

D.

Refah yönelimli sağlık sistemi

E.

Serbest piyasa tipi sağlık sistemi

7Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü kanunu ile kapalı
mekânlarda sigara içme yasağı hangi yılda başlamıştır?
A.

2006

B.

2008*

C.

2010

D.

2012

E.

2014

8Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu ile hizmetlerin tamamen devlete
bırakılması kaç yılında gerçekleşmiştir?
A.

1945

B.

1955

C.

1961*
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D.

1970

E.

1982

9değildir?

Aşağıda emekli sandığı programı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru

A.

Emekli sandığı direkt prim talep etmemekteydi.

B.

Emekli sandığı memurlar ve askeri personeller için kurulmuştu.

C.

Emekli sandığı mensupları ilaçların % 10 ücretlerini ödemekteydi.

D.

Emekli sandığı SGK’ya devrinden sonra özerk yapıda işlevine devam etmiştir.*

E.

Emekli sandığı ihtiyaçları devlet bütçesinden desteklenmekteydi.

10- Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları hesaplama sisteminde değişikliğe
gidilerek farklı gelir gruplarının hepsine tek prim ödeme imkânı verilmesi hangi yıl
gerçekleşmiştir?
A.

2017*

B.

2016

C.

2015

D.

2014

E.

2013
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8. SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Demografik Bulgular (Evlenme, Doğum, Ölüm)

1.2.

Türkiye’de Yaşam Memnuniyeti ve Yaşam Koşulları

1.3. Türkiye De Sağlık Harcamaları
1.4. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri
1.5. Hastalıklar Ve Dağılımları
1.6. Sağlıkta İnsan Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ülkemizde evlenme, doğum ve ölüm oranlarına ilişkin veriler nasıl
yorumlanmalıdır?
2)

Türkiye’de yaşam memnuniyeti ve yaşam koşullarına ilişkin bakış açıları nasıldır?

3)

Türkiye de sağlık harcamaları hangi bağlamlarda yapılmaktadır?

4)

Türkiye’de sağlık hizmetleri nasıl yürütülmektedir?

5)

Türkiye’de görülen hastalıklar ve dağılımları nasıldır?

6)

Sağlıkta insan kaynakları açısından ne tür sıkıntılar yaşanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar
Demografik, Yaşam Memnuniyeti, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Harcamaları, İnsan
Kaynakları, Hastalıklar ve Dağılımları
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8.1. Demografik Göstergeler
Türkiye nüfusu 2016 itibariyle 79.814.871 kişiye ulaşmıştır. Böylece bir önceki yıla
göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artmıştır. Nüfusun cinsiyet oranına bakıldığında ise erkek nüfus;
40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus; 39 milyon 771 bin 221 kişi olmuştur. Buna
göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Pek çok
dünya ülkesinde kadın ve erkek oranı oldukça dengesiz dağılmaktayken Türkiye’de ise bu oran
birbirine oldukça yakındır.
Ülkemizde il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kentli oranı, 2012 yılında %77 olurken
kırsalda ikamet edenler %22 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılında kentli nüfus %92,1 iken,
bu oran 2016 yılında %92,3’e yükselmiştir. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7
olarak gerçekleşmiştir. Kentli nüfusun kır nüfusu karşısında bu şekilde artmış olması 2012
yılında yerel yönetimler kanununda yapılan değişiklik ile ilgilidir. Büyükşehirlerin yönetim
yapısının değişmesi ile köyler mahalle olarak kabul edilmiştir. Böylece kâğıt üzerinde
ülkemizdeki kır nüfusu azalmış kent nüfusu artmış oldu.
Ülkemizde 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış
göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşmiştir.

8.1.1. Evlenme ve Boşanma Oranları
Genel olarak ülkemizde evlenme-boşanma oranlarında azalma yaşanmaktadır. Evlenen
çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 olur iken; 2016 yılında %1,4 azalarak 594 bin 493
oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,5 olarak gerçekleşmiştir. Boşanan çiftlerin sayısı 2015
yılında 131 bin 830 iken; 2016 yılında %4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı
binde 1,59 olarak gerçekleşti.
Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,19 ile Kilis oldu.
Burada Suriyeli göçmenlerin etkisinin olduğu bazı araştırmacılar tarafından
gözlemlenmektedir. Bu ili, binde 8,78 ile Aksaray, binde 8,74 ile Şanlıurfa ve Adıyaman takip
etmektedir. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 5,07 ile Gümüşhane olurken; bu
ili binde 5,51 ile Bayburt, binde 5,59 ile Tunceli izlemiştir.
Ortalama ilk evlenme yaşı, 2016 yılında erkekler için 27,1, kadınlar için 24 olmuştur.
Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşmiştir.
Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars olurken; farkın en düşük
olduğu il ise 2,4 yaş ile Karabük olmuştur.
Kaba boşanma hızına bakıldığında ise 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile
İzmir olmuştur. Bu ili binde 2,55 ile Muğla, binde 2,46 ile Antalya izlemiştir. Kaba boşanma
hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkâri ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 0,23 ile
Siirt, binde 0,25 ile Muş izlemiştir.
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Tablo 8.1. Evlilik süresine göre boşanmalar, 2015-2016

Kaynak: TUİK
Boşanmalar genelde evliliğin ilk yıllarında gerçekleşmektedir. 2016 yılında gerçekleşen
boşanmaların %39,1’i evliliğin ilk 5 yılında, %21’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşmiştir.
Evlilik ilerledikçe boşanma oranlarında düşüş yaşanmaktadır.

8.1.2. Doğum Oranları
Ülkemizde canlı doğan bebek sayısı 2015 yılı içerisinde 1 milyon 333 bin 329 iken;
2016 yılında 1 milyon 309 bin 771 olmuştur. Bebeklerin %51,3’ü erkek, %48,7’si kız olmuştur.
Bebeklerin %18,3’ü İstanbul, %5,8’i Ankara, %4,8’i Şanlıurfa ve %4,2’si ise İzmir’de
doğmuştur.

Şekil 8.1. Senelere Göre Toplam Doğurganlık Hızı, 2001-2016
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Doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda,
doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Buna göre ülkemizde toplam
doğurganlık hızı, 2015 yılında 2,15 çocuk iken 2016 yılında 2,10 çocuk olarak gerçekleşmiştir.
Önceki yıllara göre kıyaslandığında bu durumun normal seyrinde gerçekleştiği yani,
doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyine uygun bir seviyede olduğunu göstermektedir.
Tablo 8.2. Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 10 il, 2016

Kaynak: TUİK
Ancak yukarıdaki tabloda görüleceği üzere toplam doğurganlık hızı ülkemizde illere
göre farklılık arz etmektedir. Özellikle doğu illerimizde doğurganlık hızı ortalamanın çok
üzerindedir. Görüldüğü gibi doğudan batıya doğru doğurganlık hızı düşmektedir.
Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde ise, yaşa özel en yüksek doğurganlık
hızı 25-29 yaş grubunda görülmektedir. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2011 yılında binde
125 iken 2016 yılında binde 133 olmuştur. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 25-29 yaş
grubundaki her bin kadın başına 133 doğum düşmüştür. Onu takip eden yaş grupları ise binde
100’ün üzerindeki doğurganlık hızı ile 20-24 yaş ve 30-34 yaş grubu gelmektedir.
Adölesan doğurganlık grubuna, yani 15-19 yaş grubuna bakıldığında doğurganlık hızı,
2011 yılında binde 32 iken; 2016 yılında binde 24’e düşmüştür. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında
15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 24 doğum düşmüştür. Aşağıdaki tablo
incelendiğinde görülecektir ki yıllara göre Adölesan yaş grubunda doğurganlık hızının giderek
düştüğü görülmektedir.
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Şekil 8.2. Adölesan doğurganlık hızı, 2001-2016
Kaba doğum hızı olarak ifade edilen, bin nüfus başına düşen canlı doğum oranı, 2014
yılında binde 17,4; 2015 yılında binde 17 iken; 2016 yılında binde 16,5 olmuştur. Diğer bir
ifade ile 2015 yılında bin nüfus başına 17 doğum düşerken, 2016 yılında 16,5 doğum düştü.
2001 yılında 20,3 ve 2002 yılında 18,6 düzeylerinde olan kaba doğum hızı yıllar içerisinde
düşüş sergilemiştir. Görüldüğü gibi doğum hızında bir düşme yaşanmaktadır. 2016 yılında kaba
doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9 ile Şanlıurfa olurken bu ilimizi, binde 28,3 ile
Ağrı, binde 26,6 ile Muş ve binde 26,1 ile Van ve Siirt izlemiştir. Diğer yandan kaba doğum
hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Karabük olmuştur. Bu ili binde 10,1 ile Edirne, binde
10,2 ile Giresun ve Kırklareli izlemiştir. Görüldüğü gibi doğum hızı da Doğu illerimizden Batı
illerimize göre doğru azalmaktadır.
Ülkemizde doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2001 yılında 26,2; 2004 yılında 26,5;
2010 yılında 26,9; 2015 yılında 28 iken 2016 yılında 28,1 olmuştur. Görüldüğü gibi kadınların
doğum yapma yaş ortalamaları giderek yükselmektedir. Diğer yandan ilk canlı doğumunu
yapan kadınların ortalama yaşı, 2015 yılında 25,2 iken 2016 yılında 25,3 olmuştur.

8.1.3. Ölüm Oranları
Türkiye’de ölüm oranları da nüfus artış hızına uygun olarak seyretmektedir. 2016
yılında ölenlerin %54,8’ini erkekler, %45,2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Ölüm sayılarına
bakıldığında ise, 2015 yılında 405 bin 202 iken; bu sayı %4,2 artarak 2016 yılında 422 bin 135
kişi olmuştur. Kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı ise, 2015 yılında binde
5,2 iken; 2016 yılında binde 5,3’e yükselmiştir.
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Gelişmişlik seviyesini gösteren bebek ölüm sayısı bir diğer önemli göstergedir. 2015
yılı verisine göre bebek ölüm sayısı, 13 bin 654 iken; 2016 yılında 13 bin 36 oldu. Bin canlı
doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı ise, 2015 yılında binde
10,2 iken 2016 yılında binde 10 olmuştur. Görüldüğü gibi bebek ölüm hızında az da olsa düşüş
yaşanmaktadır.
Tablo 8.3. Bebek ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il, 2015, 2016

Kaynak: TUİK
Bebek ölüm oranları ile aile yapısı ve annenin eğitim durumu yakından ilgilidir.
Annenin sağlık okuryazarlığı ve çocuğa verilen değer bir diğer önemli unsurdur. Yukarıdaki
tablo incelendiğinde görülecektir ki Doğu illerinden Batı illerine doğru bebek ölüm oranları
artmaktadır. Doğu illerimizden Tunceli’de bebek ölüm oranlarının düşük olması da benzer
nedenlerle açıklanabilmektedir.
Ölen bebeklerin 2016 yılında %13,6’sının ilk gün, %30’unun 1-6 günlükken,
%21,2’sinin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Doğumundan itibaren ilk bir ayda
ölen bebeklerin oranı 2015 yılında %64,2 iken 2016 yılında %64,8 olmuştur. Ölen bebeklerden
1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise %22,6 olmuştur.
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Şekil 8.3. Bebek ölüm hızının uluslararası Karşılaştırması (1000 canlı doğum)2015
Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016, s, 20
Ölümle sonuçlanan intihar oranlarına ve sayılarına bakıldığında ise; 2015 yılında sayı 3
bin 246 iken 2016 yılında %5,6 azalarak 3 bin 64 kişi oldu. İntihar edenlerin %76,1’ini erkekler,
%23,9’unu ise kadınlar oluşturmaktadır. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden
kaba intihar hızı ise, 2015 yılında yüz binde 4,15 iken; 2016 yılında yüz binde 3,86 olmuştur.
Anne ölümleri bir diğer önemli problemdir. Ancak istatistikler incelendiğinde
Türkiye’de bu oranın oldukça düşük olduğu görülecektir. Yüz binde olarak ifade edilen anne
ölüm oranlarının dünya ortalaması yüz binde 221 iken; Üst gelir grubu ülkelerde 18 olmuş ve
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Avrupa ortalaması 17 olmuştur. Ülkemizde ise bu oran oldukça
düşük olarak, yüz binde 14,7 oranında (2015) gerçekleşmiştir.

175

Tablo 8.4. Ölüm nedenlerinin dağılımı, 2015, 2016

Kaynak: TÜİK
Ülkemizde ölüm nedenlerinin hangi hastalıklarla ilişkili olduğuna dair sıralama geçen
seneye göre benzerlik taşımaktadır. Dolaşım sistemi hastalıkları, tümörler ve solunum sistemi
hastalıkları sebebiyle ülkemizde ölümler olmaktadır.
Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2016 yılında %40,5’i
iskemik kalp hastalığından, %23,6’sı ise serebro-vasküler hastalıktan kaynaklanmıştır. Diğer
kalp hastalıkları %22,3 olurken, hipertansif hastalıklar %8,8 oranında gerçekleşmiştir.
Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2016 yılında 78 bin
931 kişi oldu. Bu ölümlerin %31,1’i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu
tümöründen kaynaklandı. Bu tür bir hastalık sigara içme alışkanlığına bağlı olarak çok rahat
insan hayatına mal olmaktadır. Bunu takip eden mide tümörü ise %8,6; lenfoid ve hematopoetik
kötü huylu tümör ise %8,1 oranında olmuştur. Diğerleri ise kolon (%7,3) ve pankreas (%6,0)
tümörleri olmuştur.
Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde; 2016 yılında
dolaşım sistemi hastalıklarının, en çok (56 bin 256 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu
tümörlerin ise en çok (22 bin 460 kişi) 65-74 yaş grubunda olduğu görülmüştür.
Yine ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre 2015 yılında gençler arasında en fazla
ölüm dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden dolayı gerçekleşmiştir. Genç erkeklerde dışsal
yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler %57,7 oranında gerçekleşirken; genç kadınlarda
bu oran %33,8 olmuştur. 2016 yılında ise, gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeni
ile ölüm oranı %50,5 olarak gerçekleşirken bu oran genç erkeklerde %57,3, genç kadınlarda
%31,8 olmuştur.
İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle ölümler genç erkeklerde %11,1 olurken;
genç kadınlarda %19 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında gençlerde iyi huylu ve kötü huylu
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tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı %12,1 olurken bu oran genç erkeklerde %10,2, genç
kadınlarda %17,4 olarak gerçekleşmiştir.

8.2. Yaşam Memnuniyeti, Gelir ve Yaşam Koşulları
Bireylerin doğumlarında beklenen yaşam süreleri ülkenin memnuniyet ve yaşam
koşulları ile yakından ilgilidir. Buna göre 2015 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam
süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıldır. Genel olarak
kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4
yıl olmuştur.

Şekil 8.4. Doğumda Beklenen Yaşam Süreleri Uluslararası Karşılaştırması
Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016, s, 19
Ülkemizde beklenen yaşam süresi diğer ülkelerle ve özellikle OECD ve üst gelir grubu
ülkelerle kıyaslandığında bu seviyeye oldukça yakın olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki
yaşam beklentisi dünya ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmekte ve üst gelir grubu ülkelere
oldukça yakın seyretmektedir. Ülkemizdeki yaşam beklentisi Dünya Sağlık Örgütü’nün
belirlemiş olduğu WHO Avrupa Bölgesi ortalamasının da üzerinde yer almaktadır.
Ülkemizde yaşamaktan mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2015 yılında %56,6
iken 2016 yılında %61,3 olmuştur. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,4’ten
%10,4’e düşmüştür. Kadınlarda mutluluk oranı, 2015 yılında %60,2 iken 2016 yılında %64,5’e,
erkeklerde bu oran %52,9’dan %58,1’e yükselmiştir. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine
bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı %65,1 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük
mutluluk oranı ise %58,2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşmiştir.
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Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görülmüştür. Evli bireylerin
2016 yılında %64,7’si mutlu iken evli olmayanlarda bu oran %53,5 olarak gerçekleşti.
Bireylerin özelikle nelerden mutlu olduğuna bakıldığında ise, kendilerini en çok sağlıklı
olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %72,1 olurken, bunu sırasıyla; %14,6 ile sevgi, %7
ile başarı, %3,2 ile para, %2,3 ile iş ve %0,8 ile diğer değerler takip etmiştir.
Ayrıca gelecek beklentisi açısından değerlendirildiğinde, 2015 yılında geleceğinden
umutlu olan bireylerin oranı %74,4 iken; 2016 yılında %76,8’e yükselmiştir. Kendi
geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı ise, 2015 yılında %74 iken 2016 yılında %76,7’ye
yükselmiştir. Erkeklerde ise bu oran %74,7’den %77’ye yükselmiştir.
Yine yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gelecekten umutlu olan genç
oranı 2014 yılında %78 iken 2015 yılında %83 oldu. Genç erkekler 2015 yılında %83,1
oranında geleceklerinden umutlu iken, genç kadınlarda bu oran %82,9 olarak gerçekleşmiştir.
Mutluluk oranı, 2016 yılında genç erkeklerde %60, genç kadınlarda ise %70,2 olarak
gerçekleşmiştir.
Görüldüğü gibi ülkemizdeki bireyler geleceklerinden umutlu ve yaşam memnuniyetleri
giderek artmaktadır. Bireyler kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini (%70,2) ifade
etmektedir.
Sağlık hizmetlerine ulaşmada en önemli unsurlardan birisinin gelir durumu olduğunu
bilmekteyiz. Ancak ülkemizde GSS (Genel Sağlık Sigortası) uygulaması ile ortaya çıkabbilecek
olan bir fırsat eşitsizliğinin en aza indirgendiğini ifade etmek mümkündür. Yine de ülkemizdeki
gelir dağılımına bu anlamda göz atmakta fayda vardır.
Tablo 8.5. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20’lik
gruplar, 2014-2015

Kaynak: TÜİK
Ülkemizde üst gelir grubu ve alt gelir grubu arasındaki oran hesaplamaları ilk ve son
%20’lik dilimler dahilinde yayılmaktadır. Buna göre bu açık giderek artmaktadır. Yani üst gelir
grubu alt gelir grubuna göre her yıl gelirini artırmakta iken alt gelir grubunun geliri her yıl
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azalmaktadır. En yüksek yüzdeye sahip olan %20’lik dilimin gelir oranı 2015 yılı verilerine
göre %46,5’e ulaşmıştr.
Yukarıdaki tablo dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde gelirlerin %50’si dikkate
alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2014 yılına göre 0,3 puanlık düşüş
ile 2015 yılında %14,7 olarak gerçekleşti. Gelirin %60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk
sınırına göre ise yoksulluk oranı 2015 yılı itibariyle %21,9 oldu.
Eğitim durumuna göre incelendiğinde ise 2015 yılı için okur-yazar olmayanların
%27,2’si, bir okul bitirmeyenlerin %23,7’si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde %12,8,
lise ve dengi okul mezunlarında ise %5,6 oldu. Yükseköğretim mezunları ise %1,6 ile yoksulluk
oranının en düşük gözlendiği grup oldu.
Yoksullukla ilgili en önemli sorunlardan birisi de sağlık sorunlarına yol açması
muhtemel olan barınma olanaklarının durumudur. Buna göre 2015 yılı itibariyle, nüfusun
%43’ü konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşarken, %39’u sızdıran çatı, nemli
duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve %20,6'sı odaların karanlık olması veya yeterli ışık
almaması gibi sorunlar yaşamaktadır. Görüldüğü gibi kötü koşullar sağlık sorunlarını
beraberinde getirebilmektedir.

8.3. Sağlık Harcamaları
Ülkemizde 90’lardan bu yana sağlık hizmetlerine ayırılan payın Gayri Safi Milli Hasıla
içerisindeki oranı giderek yükselmektedir. 1999’da %4,8 olan bu pay, 2003 yılında 5,3’e
yükselmiş, 2010 yılında 5,6’ya yükselmiş, ve son üç (2013, 2014, 2015) yıldır %5,4’lerde
seyretmektedir.

Şekil 8.5. Cari Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Oranı, Uluslararası Karşılaştırma
Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016, s, 212
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Ülkemizdeki sağlığa ayırılan payın oranına bakıldığında diğer dünya ülkelerine göre
oldukça düşük olduğu görülmektedir. En fazla pay ayıran ülke Birleşik Devletler olurken, en
az pay ayıran ülkeler Türkiye, Letonya, Meksika ve Estonya olmuşlardır. Türkiye’nin kişi
başına düşen sağlık harcaması miktarı $984 olurken, Birleşik Devletler’in kişi başı sağlık
harcaması $9.024 olmuştur. OECD ülkeleri kişi başı sağlık harcaması ise $3.681 bulmuştur.
Yukarıdaki tabloda görülen toplam harcamaların içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın yapmış
olduğu harcamaların toplam GSYİH’ya oranı 2013, 2014 ve 2015 yılında %2,4 olurken; 2016
yılında bu pay %2,6’ya yükselmiştir (Faliyet Raporu, 2017, s,63). Farklı bir istatistik ile
bakılacak olursa; Genel sağlık harcaması içinde devlet harcamalarının payı, 2014 yılında %77,4
iken, 2015 yılında %78,5’e yükselmiştir.
Sağlık Bakanlığı’na Merkezi Yönetim Bütçesi’nden ayrılan ödeneğin 2016 yılı
içerisinde %98,7’si kullanılmıştır. 2015 yılında ayrılan ödenek 4,85 milyar olurken yapılan
harcamalar 4,87 milyara ulaşmıştır. 2016 yılı için 4,55 milyar Türk Lirası ayrılmış ancak, 4,50
milyar TL’si harcanabilmiştir. Ayrılan bütçenin %84’ünü Sermaye Giderleri ve Personel
Giderleri oluşturmaktadır (Faliyet Raporu, 2017, s, 59).

8.4. Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetlerinin sunumunda hastanelerin sayısı ve yeterliliği ilk başta gelen
konulardandır. Son yıllarda ülkemizde özel ve kamu hastanelerinin sayısında artış
yaşanmaktadır. 2002 yılında 1156 olan toplam hastane sayısı, 2015 yılında 1533 sayısına
ulaşmıştır. Hastane sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren yatak sayısında da değişiklikler
yaşanmıştır. Örneğin 2002 yılında 164,471 olan yatak sayısı 2015 ylında 209,648 yatak
sayısısına ulaşmıştır. Görüldüğü gibi 4’te bir oranında yatak sayısında artış yaşanmıştır.
Nitelikli yatak sayısı da sağlık sektöründeki değişmin bir diğer göstergesi olmaktadır. 2002
yılındaki nitelikli yatak sayısı 18,934 adet iken 2015 yılında nitelikli yatak sayısı 106,279 adet
seviyesine ulaşarak neredeyse 6 kat artış sergilemiştir.
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Şekil 8.6. On bin Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısının Uluslararası Karşılaştırması,
2014
Kaynak: Sağlık İstatistikleri yıllığı 2016, s, 97
Ülkemizdeki yatak sayısı diğer ülke hastanelerindeki yatak sayısıyla karşılaştırılınca bir
çok ülkeye göre ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. Yatak sayısının fazla olması sağlık
hizmetlerinde kaliteyi beraberinde getirmektedir. Böylece sağlık turizmine yönelik politikalar
geliştirmek de mümkün olacaktır. Kişi başına düşen yatak sayısı göz önüne alındığında ülkemiz
hastanelerindeki yatak sayısındaki artışa rağmen halen yeterli düzeyde olmadığını söylemek
mümkündür.
Yine Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanlerdeki toplam yoğun bakım yatak sayısı
2002 yılında ülkemizde sadece 2,214 adet bulunmakta iken 2015 yılına gelindiğinde yoğun
bakım yatak sayısı 31,525 saısına ulaşarak neredeyse 15 kat artış sergilemiştir. Yatak sayısının
artıyor olması tabi ki yeterli sağlık personelinin de istihdam edilmesini gerektirmektedir.
Böylece sadece yatak sayısında artış olmamakta personel sayısında da artış olduğu göz önünde
tutulmalıdır.

181

Tablo 8.6. Yıllara Göre Yataklı Tedavi Kurumlarında Cihaz Sayıları, Türkiye
2002

2011

2012

2013

2014

2015

MR

58

709

720

751

757

794

BT

323

974

1.017

1.058

1.071

1.119

Ultrason

1.005

3.775

4.282

4.756

5.286

5.518

Doppler
Ultrason

681

2.091

2.480

2.793

3.151

4.015

EKO

259

1.181

1.379

1.542

1.793

1.897

Kaynak: Sağlık İstatistikleri yıllığı 2016, s, 108
Hastanelerdeki yatak sayısı kadar teknolojik tarama cihazlarının da bulunması
önemlidir. Teşhis ve tedavide oldukça gerekli olan elektronik cihazların sayısında da yıllara
göre artış yaşanmaktadır. Yukarıdaki tabloya bakıldığında, bu cihazların en önemlilerinden
sayılabilecek olan bir grup cihazın 2002 yılından itibaren sağlık kurumlarındaki sayılarına
bakıldığında oldukça kapsamlı bir artış olduğu görülecektir. 2015 yılı itibariyle Türkiye’de 1
milyon kişiye 10,1 adet MR cihazı düşmektedir. Dünya üzerinde en fazla MR 1 milyon kişiye
51 adet ile Japonya’da gerçekleşmektedir. Hemen akabinde 38 cihaz ile Birleşik devletler, 25,7
ile Kore ve 25,2 ile İtalya gelmektedir. En az MR cihazına sahip olan ülkeler ise 1 milyon kişiye
2,3 adet cihaz ile Meksika, 3 cihaz ile Macaristan, 4 cihaz ile İsrail ve 6,1 cihaz ile İngiltere
olmaktadır. MR cihazı ile yapılan görüntüleme sayıları için ülke karşılaştırılması yapıldığında
ülkemiz hastaneleri 2015 yılında gerçekleştirdiği 14 bin 215 görüntüleme sayısı ile dünya lideri
konumundadır. Türkiye’ye en yakın görüntüleme sayısı 11 bin 466 ile Macaristan, 8 bin 791
ile Fransa olmaktadır.
Türkiye hastanelerinde 1 milyon kişiye düşen BT cihazı sayısı ise 2015 yılı itibariyle
14,2 olmuştur. Diğer ülkelerle kıyasandığında Japonya 107, Avustralya 56, Birleşik Devletler
41, İzlanda 39,7 cihaza sahip olmuştur. En düşük ülkeler ise Meksika 5,9, Macaristan 7,9,
İngilitere 8,0 ve İrail 9,6 adet cihaz ile olmuştur. BT cihazı görüntüleme sayısı bakımında
ükemiz Estonya, İsrail ve Fransadan sonra 12 bin 221 görüntüleme ile dünyada 4. sırada yer
almaktadır.
Ultrason cihazı için veriler değerlendirildiğinde Türk hastanelerinde 1 milyon kişiye
düşen ultrason cihazı sayısı ise 2015 yılı itibariyle 70,1 olurken Doppler Ultrason cihazı sayısı
51 olmuştur. Ülkemizdeki 1 milyon kişiye düşen EKO cihazı sayısı ise 24,1 adet olmuştur.
Ayrıca diş üniti sayısı ülkemizde giderek artış göstermiş ve diş üniti başına düşen kişi
kişi sayısı oldukça azalmıştır. 2015 yılı itibariyle kamu ve özel sektör dahil 20 bin üzerinde diş
üniti mevcuttur. 2002 yılında bir diş üniti başına düşen nufüs 61 binlerde iken 2015 yılı
itibariyle 9 binlere kadar gerilemiştir. Bu da vatandaşlara daha rahat protez ve tedavi imkanı
sağlamaktadır.
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Tablo 8.7. Yıllara Göre Birinci Basamak Kuruluş Sayıları

Sağlık Ocağı

2002

2011

2012

2013

2014

2015

5.055

-

-

-

-

-

Aile Hekimliği Birimi

-

20.216

20.811

21.175

21.384

21.696

Aile Sağlığı Merkezi

-

6.520

6.660

6.756

6.829

6.902

-

957

957

971

970

970

Toplum Sağlığı Merkezi
Sağlık Evi

2.899

4.344

5.691

5.594

5.572

5.544

AÇSAP Merkezi

298

183

189

183

182

182

Verem Savaş Dispanseri

277

194

179

177

179

181

KETEM

84

124

124

134

132

156

112 Acil Yardım
İstasyonu

481

1.710

1.863

2.072

2.186

2.323

Halk Sağlığı
Laboratuvarı

-

-

-

83

83

83

Kaynak: Sağlık İstatistikleri yıllığı 2016, s, 117
Yıllar itibariyle birinci basamak sağlık hizmeti veren birimlerin sayısının da arttığını
görmekteyiz. Acil yardım istasyonlarından dispanserlere kadar ve aile hekimliği birimlerinde
niceliksel olarak bir artış görünmektedir. Bu artış beraberinde etkin sağlık hizmetlerini de
getirmektedir.
Örneğin 112 Acil Yardım İstasyonu açısından ülkemizde 2002 yılında istasyon başına
düşen kiş sayısı 137,231 iken 2015 yılında bu sayı 4 kat kadar düşerek 33 bin 896’ya
gerilemiştir. Ambulans sayılarına bakıldığında ise 2002 yılından günümüze neredeyse iki kat
artış sergilediğini görmekteyiz. 2015 yılı itibariyle görev yapan ambulans sayısı 5 binin
üzerindedir. Ambulanslar mini birer hastane gibi hekim ve hemşire ile birlikte hizmet
vermektedirler. 2002 yılında acil yardım istasyonu başına düşen vaka sayısı 796 iken 2015
yılında bu sayı 1855’e ulaşmıştır. Ambulans başına düşen toplam vaka sayısı ise 2002 yılında
620 vaka iken; 2015 yılında 1017 vakaya ulaşmıştır.
Aşılama hizmetleri noktasında ülkemiz sağlık teşkilatı oldukça iyi bir konumdadır.
Beşli karma aşı (%97) ve KKK aşısı (%97), aşılama hızı noktasında dünya standartlarınıın ve
avrupa standartlarının üzerinde yer almaktadır. Ülkemiz diğer, üst gelir grubu ükeleri de
aşılama noktasında geride bırakmaktadır.
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Sağlık hizmetlerinin kullanılması ve vatandaş tarafından tercih edilmesi bir diğer önemli
husustur. Birinci basamak olarak kabul edilen sağlık kurumlarına 2015 yılı içerisinde 208
milyon 538 bin müracaat gerçekleşmiştir. buna mukabil ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetleri için yapılan müracaat sayısı ise 445 milyon 535 bin civarında gerçekleşmiştir. Birinci
basamak sağlık hizmetleri görüldüğü gibi oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ağız ve
diş sağlığı hizmetlerine müracaat edenlerin sayısı ise 2015 yılı için 39 milyon 698 bin kişi
olmuştur.
Ülkemizde ikinci ve üçüncü basamak hastanelere yatan hasta sayısı toplamına
bakıldığında 2015 yılı içerisinde sayının 13 milyon 533 bine ulaştığı görülmektedir. Bu
hastaların %55’i Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastahanelerinde tedavi edilirken, kalan %45’i
özel hastaneler ve vakıf hastanelerinde tedavi edilmişlerdir.
Yapılan ameliyatlara bakıldığında ülkemizde 2015 yılı içerisinde 4 milyon 770 bin
ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bu sayının 3’te biri oranındaki ameliyatlar özel sektörde
gerçekleştirilmiştir. Veya başka bir deyişle ülkemizde 2015 yılında gerçekleşen bin kişi başına
düşen ameliyat sayısı 60,1 iken özel sektör bu ameliyetların binde 20’sini gerçekleştirmiştir.
Özel sektör, ameliyat yapma bakımından 2002 yılına göre kamu hastanelerini geride
bırakmıştır. 2002 yılından 2015 yılına kadar kamu hastaneleri ancak iki katını aşacak şekilde
ameliyat gerçekleştiriken, özel sektör ve vakıf hastaneleri 7 katını aşmış durumdadır. Şu halde
Türk halkı ameliyat gibi ciddi bir işlem yaptırmak durumunda kaldığında özel sektörü tercih
etmektedir demek yanlış olmayacaktır.
Hastaların hastanede yatış süreleri de gelişen sağlık hizmetleri ve tedavi şekilleri
sayesinde giderek azalmaktadır. Örneğin 2001 yılında hastanede kalan hastaların ortalama kalış
süreleri 5,8 gün iken, 2015 yılı itibaiyle hastanın ortalama kalış süreleri oldukça düşürülmüş
3,9 güne gerilemiştir. Diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında kalış süresi bakımından oldukça
düşük bir süreye sahiptir. Meksika 3,6 gün iken; Birleşik devletler 4,9 gün olmuştur. En fazla
hasta kalış süresine sahip ülke olan Japonya da 16,9 gün iken Güney Kore’de 16,5 gün,
Finlandiya’da 10,5 gün olmuştur.
Organ nakli sayısında da ülkemizde 2002 yılına göre oldukça büyük artışlar
sergilenmiştir. Örneğin böbrek, karaciğer, kalp, kalp kapakçığı, akciğer, pankreas, ince bağırsak
gibi organ nakilleri 2002 yılında ülkemizde sadece 745 adet gerçekleşmiş iken, 2015 yılında
ağırlığını böbrek ve karaciğer olmak üzere 4552 adet organ nakli ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Sezaryen doğumlar ülkemiz sağlık sisteminin eksik kalmış yönlerinden birisidir. Tüm
dünya ülkelerinde sezeryen doğum oranları oldukça düşük iken ülkemizde bu oran bir hayli
yüksektir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2002 yılında %21 olan sezaryen doğum oranı 2014
yılında %51, 2015 yılında ise %53 olmuştur. Ülkemizde 2015 yılı içerisindeki doğumların
%53’ü sezaryen yöntemi ile yapılırken, dünya ortalaması % 17 olmaktadır. Avrupa Birliği
ülkeleri %25 iken; üst gelir grubu ülkelerde sezaryan oranı % 28 düzeylerinde kalmıştır. Bu da
göstermektedir ki ülkemizdeki sezeryen doğumlar sağlık veya hastalık gerekçesiyle
yapılmamaktadır.
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İlaç tüketimlerine bakıldığında ülkemizde tüketilen ilaçların 2015 yılı itibariyle %78,1
yerli iken %21,9’u ithal durumdadır. Tüketilen ilaçlara yapılan harcamalar incelendiğinde 2015
yılı itibariyle harcamaların %58,3‘ü ithal ilaçlara ayrırılırken kalan kısmı ise yerli ilaçlara
harcanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde memnuniyeti ölçmek için yapılan araştırma sonucunda
ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden memnun olmayanların oranı 2003 yılında % 21,2 oranında
iken 2015’lere gelindiğinde %14,5’e düşmüştür. Memnun olma oranı ise %39,5’tan % 72,3’e
yükselmiştir. Buna karşın AB ülkeleri ortalamasında sağlık hizmelerinden vatandaşın
memnuniyet düzeyi %61’lerde kalmıştır.
Sağlık hizmetlerinden memnuniyet durumu ile kişi başına düşen sağlık harcamaları
miktarı kıyaslandığında Türkiye’de erişilmesi zor düzeylere ulaşıldığı görülmektedir. Kişi
başına düşen kamu sağlık harcaması 2015 yılı itibariyle 768$ olmuştur. Bütün harcamalar
dikkate alınırsa 984$ olmaktadır. Bu kadar düşük bir harcama miktarı ile dünyada bu kadar
yüksek yüksek memnuniyeti yakalayabilen başka bir ülke mevcut değildir. Ülkemizden daha
yüksek memnuniyet düzeyine sahip ülkeler vardır, ancak kişi başına düşen sağlık harcamaları
en az 4 katı daha fazladır.

8.5. Hastalıklar ve Dağılımları
Çok bilinen enfeksiyonel hastalıkların ülkemizdeki görülme sıklığına bakıldığında
dünya ortalamasının altında olduğu tespit edilmektedir. AIDS, kızamık, tüberkiloz ve sıtma gibi
hastalıkların görülme oranı çok düşüktür. Örneğin AIDS görülme oranı Avrupa Birliği ülkeleri
için yüz binde 1’in üzerindedir.
Tablo 8.8. Yıllara Göre Enfeksiyon Hastalıklarının İnsidansı, (100.000 Nüfusta), Türkiye

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016, s, 31
Kızamık yine çok düşük oranlarda görülme olasılığına sahip iken bazı yıllarda hızlı
salgın vakaları yaşanabilmekte, ancak etkin bir mücadele ile baş edilebilmektedir. Yine benzer
şekilde tüberkiloz ve sıtma hastalıklarının görülme sıklığı da Avupa ülkelerinin oldukça altında
yer almaktadır.
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Hastalıklar içerisinde en kötü üne sahip olan kanser hastalığı ile ilgili bilgiler şu
şekildedir. Erkeklerde en sık görülen kanser tipleri, özellikle sigara ve alkol içme nedenine bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır. Trakea, akciğer ve bronş en çok görülen kanser türü iken, prostat,
koleraktal, mesane ve mide kanseri takip etmektedir. Bu sıralama 2002 yılındaki verilerden
2016 yılındaki verilere kadar nerdeyse aynı kalmıştır.
Kadınlarda ise en sık görülen kanser türü meme kanseri olmaktadır. Troid, kolorektal,
uterus korpusu ve trakea, akciğer ve bronş kanser türleri de birbirlerini takip etmektedir.
Hastalıklar içerisinde yaşam tarzına veya bireysel faktörlere bağlı olarak oraya çıkan
trakea, akciğer ve bronş kanseri sigara kaynaklı olarak bilinmektedir. Sigara içme alışkanlığına
sahip olan bireylerin bu hastalığa yakalanmma riski daha fazladır.
Gerçekten sigara içme alışkanlığı ülkemizde diğer dünya ülkelerine göre de oldukça
fazla oranlarda seyretmektedir. Ülkemizde sigara ile mücadale sonucunda kapalı alanlarda
yasaklanması neticesinde sigara içme oranlarında kısmi düşmeler görülse de, hala sigara içme
oranı oldukça yüksektir. 2014 yılı verilerine göre ilk kez sigara içenlerin % 47,8’i 19 yaşın
altındadır. Bu da oldukça vahim bir durumdur. Sigaraya başlayanların %53’ü merak ve özenti
ile başladıklarını ifade etmişlerdir. Her gün tütün kullanan bireylerin oranı 2014 yılında %27,3
iken, 2016 yılında %26,5 olmuştur. Sigara içen grubun cinsiyet dağılımına bakıldığında ise
2016 yılında erkeklerde %40,1; kadınlarda ise %13,3 oranında gerçekleşmiştir.
2014 yılında, halen alkol kulananlara yönelik olarak yapılan araştırmaya göre ilk kez
alkol alma yaşı sorulduğunda %54,3’ü 19 yaşın altında olduğunu ifade etmişlerdir. Yine neden
alkol kullandıklarına dair soruya % 46,1’i merak ve özenti; %49,9’u ise arkadaş etkisi ve
eğlence amaçlı şeklinde cevap vermişlerdir. Görüldüğü gibi bazı yaşam tarzları özellikle alkol
ve sigaranın gündelik hayatta normalleştiği yaşam tarzları, bireylerin sağlığı için önemli bir
tehlike unsurudur. Yaşamsal özgürlük vb. tartışmalar burada bir noktaya kadar dikkate
alınmalıdır. Ancak ülke olarak alkol ve sigaraya karşı durmamızın gerektiğini, yasakların
artması gerektiğini sağlık isatistiklerini görünce daha iyi anlıyor olmamız gereklidir.

8.6. Sağlıkta İnsan Kaynakları
Sağlık alanında hizmet vermek, başlı başına bir insan kaynakları sorununu çözmek
demektir. Ülkemizde hastanelerin sayısı artabilir. Medikal cihazların sayısı artabilir. Ambulans
sayısı artmış olabilir. Ancak bütün bunları işletecek olan ve hizmeti götürecek olan yine insanın
kendisidir. Özellikle sağlık alanında yetişmiş özel bir uzman türü olan bu bireyleri yetiştirmek
ve topluma kazandırmak her ülkenin görevidir. Her şeyden önce maddi araç ve gereçleri
kullanabilecek, sağlık hizmetini götürecek olan insanları yetiştirebiliyor olmak önemlidir.
Ülkemizde sağlık alanında insan kaynakları dağılımına bakılacak olursa her geçen gün
bu sağlık ordusunun giderek büyüdüğünü görmek mümkündür. Cumhuriyetin kuruluş
yıllarındaki insan kaynakları ve organizasyon sıkıntısı, günümüz sağlık hizmelerinde yerini
kaliteli hizmet götürmeye bırakmış ve dünya standartlarını aşmaya yönelik tedbirler almaya
dönük olmaktadır. Ancak yine de personel sayısı noktasnda sıkıntılar yaşanmaktadır.
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Tablo 8.9. Yıllara Göre Sağlık Personelinin Sayıları, Tüm Sektörler, Türkiye
2002

2011

2012

2013

2014

2015

Uzman Hekim

45.457

66.064

70.103

73.886

75.251

77.622

Pratisyen Hekim

30.900

39.712

38.877

38.572

39.045

41.794

Asistan Hekim

15.592

20.253

20.792

21.317

21.320

21.843

TOPLAM HEKİM

91.949

126.029

129.772

133.775

135.616

Diş Hekimi

16.371

21.099

21.404

22.295

22.996

24.834

Eczacı

22.289

26.089

26.571

27.012

27.199

27.530

Hemşire

72.393

124.982

134.906

139.544

142.432

152.803

Ebe

41.479

51.905

53.466

53.427

52.838

53.086

Diğer Sağlık
Personeli

50.106

110.862

122.663

131.652

138.878

145.943

Diğer Personel ve
Hizmet Alımı

83.964

209.126

209.736

224.618

229.625

241.897

TOPLAM
378.551
PERSONEL SAYISI

670.092

698.518

732.323

749.584

787.352

141.259

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016, s, 183
Yukarıdaki tabloda yıllara göre değişen sağlık personeli sayıları verilmiştir. Verilen
zaman aralığı incelendiğinde ülkemizdeki toplam hekim sayısında 50 bin artış olduğu
görülmektedir. 2015 yılı itibariyle 141 bin hekim sağlık hizmeti götürmektedir. Sadece
hekimler değil aynı zamanda eczacılar, hemşireler, ebeler ve diğer sağlık personelleri de bu dev
ordunun bir parçası olmaktadır. Böylece toplamda 787 bini aşan personel ile sağlık hizmetleri,
ülkemiz insanına götürülmektedir. Yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 2002 yılında yüz binde
138 iken 2015 yılına gelindiğinde yüz bin kişiye 179 hekim düşmektedir. Ülkeler bazında bir
kıyaslama yapıldığında ülkemizdeki hekim sayısının diğer ülkelere göre en düşük orana sahip
olduğu görülür. Japonya’nın yüz binde 241, Polonya’nın yüz binde 251 olan hekim sayısı
ülkemizde ise dünya da en düşük durumdadır. En yüksek hekim sayısı ise yüz bin kişi başına
506 ile Norveç, yüz binde 449 hekim ile Almanya olmaktadır. Ülkemizdeki hekim açığı,
önümüzdeki yıllarda hala etkisini göstermeye devam edecek olan en önemli problem olarak
karşımızda durmaya devam edecek gibidir.
Ülkemizdeki diş hekimi sayısı da diğer hekim branşlarında olduğu gibi dünya
ortalamasının altındadır. 2015 yılı itibariyle yüz bin kişiye düşen hekim sayısı Türkiye’de 32
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iken, Polonya 37, Slovakya 39, Hollanda 52 hekime sahiptir. En yüksek diş hekimine sahip
ülkeler ise yüz binde 100 ile İsrail, sonrasında ise Norveç (98) ve Almanya(89) olmuştur.
Kişi başın düşen eczacı sayısı da yine dünya ortalamasına göre oldukça düşüktür. Yüz
bin kişiye ülkemizde 35 eczacı düşmekte iken bizden sonra gelen Hollanda da ise yüz bin kişiye
27 eczacı düşmektedir.
Hemşire ve ebe sayısı da sağlık hizmetlerinin sunumunda oldukça önemlidir.
Ülkemizde yüz bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 2002 yılında 171 iken 2015 yılında 261’e
çıkmıştır. Ancak yine de bu sayı oldukça azdır. Ülkemiz yetişmiş hemşire ve ebe insan
kaynağının diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında en sonda yer aldığını görmekteyiz. Bize en
yakın ülkeler olan Letonya (yüz binde 505 kişi), Polonya (yüz binde 586 kişi) ve İsrail’in (yüz
binde 604 kişi) oldukça gerisinde yer almaktayız.

188

Bölüm Sonu Soruları
12015 yılı itibariyle, ülkemizde tüketilen ilaçlara yapılan harcamalardan yüzde
kaçı ithal ilaçlara ayrılmıştır?
A.

%21

B.

%39

C.

%58

D.

%78

E.

%82

2Avrupa Birliği ortalamasında %61 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı
Türkiye’de yüzde kaçtır?
A.

%21

B.

%39

C.

%55

D.

%65

E.

%72

3-

2015 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam sağlık personeli sayısı kaçtır?

A.

179 bin

B.

241 bin

C.

506 bin

D.

787 bin

E.

895 bin

4-

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu hangisidir?

A.

15-19

B.

20-24

C.

25–29

D.

30–34
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E.

35-39

5Türkiye’de 2015- 2016 yılları arasında boşanma ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A.

%7,5 artmıştır

B.

%4,3 artmıştır

C.

%0,1 artmıştır

D.

%4,3 azalmıştır

E.

%7,5 azalmıştır

6Ölüm nedeni istatistiklerine göre gençler arasında en fazla ölüm nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A.

Beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar

B.

Kas- İskelet sistemi hastalıkları

C.

Dolaşım sistemi hastalıkları

D.

Solunum sistemi hastalıkları

E.

Dışsal yaralanma ve zehirlenmeler

72002 yılında bir acil yardım istasyonuna düşen kişi sayısı 137 bin iken, 2015
yılında bu sayı kaça düşmüştür?
A.

63 bin

B.

53 bin

C.

43 bin

D.

33 bin

E.

23 bin

82015 yılı içerisinde dünya ortalaması %17 olan sezaryen doğum oranı
Türkiye’de yüzde kaçtır?
A.

%53

B.

%38

C.

%28
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D.

%15

E.

%9

9-

Dünya ortalaması %31,7 olan bebek ölüm hızının Türkiye ortalaması yüzde

A.

26,4

B.

19,2

C.

14,8

D.

7,6

E.

5,8

10-

2015 yılı itibariyle hastaların hastanede ortalama kalış süresi kaç gündür?

A.

3,9 gün

B.

5,8 gün

C.

7,3 gün

D.

10,5 gün

E.

16,9 gün

kaçtır?

CEVAPLAR
1-C, 2-E, 3-D, 4-C, 5-D, 6-E, 7-D, 8-A,9-D, 10-A.
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9. BEDEN SOSYOLOJİSİ VE SAĞLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

1.2.

Medya ve Kadın Bedeninin Temsili

1.3.

Sağlıklı Beden Algısı

1.4.

Sağlıklı Yaşam Biçimi/Kurgusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet nasıl birbirinden farklılaşmaktadır?

2.

Toplumsal cinsiyet söylemleri hangi kültürün ürünüdür?

3.

Medya kadın veya erkek bedenini nanıl şekillendirmektedir?

4.

Beden algısının olumlu ve olumsuz türleri nasıl gerçekleşmektedir?

5.

Sağlıklı yaşam biçimleri sadece bir kurgu mudur yoksa realite midir?
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Anahtar Kavramlar
Beden Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Sağlıklı Yaşam Biçimi, Beden Algısı, Tüketim
Toplumu, İmaj Kültürü, Küresel Kültür, Medya ve Kadın
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Giriş
İnsan bedeninin kendisi, gündelik hayatta oldukça önemli bir yere sahiptir. Beden
sosyolojisi tartışmalarına bakıldığında, insan bedeninin, toplum içinde sürekli müdahalelerle
karşı karşıya kaldığını görmekteyiz.
Örneğin; kötü bir bakış, hakaret, dayak, işkence, terör gibi şiddetin her türlüsü, çeşitli
hareket ve davranışların engellenmesi, ilaç, röntgen, ameliyat gibi her türlü tıbbi müdahale,
cinsel ilişki, tecavüz, gebelik, cinsel ilişkinin yasaklanması ve serbest bırakılması, spor, açlık
grevi, süslenme ve vücut bakımı, estetik müdahaleler, kıyafet, diyet, rejim, hadım, iğdiş etme,
dövme, sünnet, gereğinden fazla yemek, medyatik müdahaleler, ölüm, çeşitli dinî emir ve
yasaklar çerçevesinde beden için getirilen uygulamalar gibi bedeni etkileyen durumlar, bedene
müdahale çerçevesinde görülebilir (Okumuş, 2009, s, 3–4).
Türkiye toplumunda da yukarıda sayılan ve bedene müdahale olarak
değerlendirilebilecek olan hususlar mevcuttur. En baştan şunu da ifade etmek gerekir ki bedene
müdahale olarak değerlendirilen unsurların hepsini tek bir kalemde olumlu veya olumsuz olarak
değerlendirmek doğru değildir. Birçok bedene müdahale tarzı olumludur ve hayat
kurtarmaktadır. Buna karşın birçok müdahale tarzı da, olumsuzdur ve insan hayatını
kısıtlamaktadır.
Beden sosyolojisi tartışmaları genellikle post-yapısalcı teoriler ekseninde
şekillenmektedir. Bu tartışmaları daha iyi anlayabilmek için post-yapısalcı teorileri iyi bilmek
gerekmektedir.
İnsanlık tarihi, bir bakıma toplumsal düzenlerin, siyasal iktidarların, ideolojilerin ve
dinlerin bedene müdahaleleri tarihidir. Toplumsal düzenlerin, siyasal iktidarların, ideolojilerin
ve dinlerin, yöneldikleri bir ruh veya zihniyet olsa da nihai olarak bireysel bedenler üzerinde
bir denetim kurmaya çalışmış ve çalışmaktadırlar (Okumuş, 2009, s, 5).
Böyle değerlendirildiğinde ideolojiler, dinler, hükümetler, sistemler ve bunların
aracıları (medya, popüler kültür, öğretiler) hep insan bedenini kontrol etmek ve yönetmek
istemişlerdir. Dinlerin ve diğer ideolojilerin insan bedeni üzerindeki tasarruflarını bir nebze
olsun anlamak mümkündür. Çünkü dinler ve ideolojilerin varlık gayesi insanları ve toplumu bir
düzene oturtmaktır ve bunun için insanlar ve bedenler üzerinden normlar oluşturmaktadır.
Ancak bilimsel bir görünüm altında feminizm, toplumsal cinsiyet ve LGBT
yaklaşımlarının da modern anlamda bedeni kendi istedikleri şekilde kontrol etmek isteyen
düşünceler olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Yani onlar da birtakım dinler gibi, muhtelif
ideolojiler gibi, siyasi iktidarlar gibi insan bedeni üzerinde kendi tahakkümlerini oluşturmak,
kendi insan ve toplum modellerini kurmak peşindedir. Bu yaklaşımlar, yerleşik kültüre
alternatif yeni bir beden politikası geliştirmektedir ve bu sunum küresel popüler kültürle
bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Bu durumda bireylerin bu modellerden tercih yapması beklenmektedir. Bireyler kendi
bedenlerini istedikleri model üzerinden şekillendirme şansına ve hakkın sahip olduğu müddetçe
aslında sorun da olmayacaktır. Zorlama altında kalmadan isteyen bireyler dini kalıplarda,
isteyenler de ideolojik kalıplarda kendini bedenini tanımlayacaktır. İnsanlığın ürettiği başka bir
alternatif de görünmemektedir.
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9.1. Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
Cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet (gender) birbirinden farklı şeylerdir. Toplumsal
cinsiyet; kültürel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan kadın ve erkek modelleridir. Cinsiyet ise
biyolojik farklılığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsiyete dayalı farklılıklar birçok
araştırmacı tarafından toplumsal cinsiyet değerlendirmesi başlığı altında tasnif edilmektedir ki
bu çok önemli bir yanlıştır.
Dünya üzerinde neredeyse bütün toplumlarda kadınlar erkeklere göre daha uzun süre
yaşamaktadırlar. Ortalama 5 yıla tekabül eden bu fazla yaşama süresi bizim ülkemizde de aynı
durumda gerçekleşmiştir. Örneğin; 2015 yılı verilerine göre; doğuşta beklenen yaşam süresi,
erkeklerde 75,3 iken, kadınlarda 80,7 yıl olmuştur. Diğer yandan istatistiki olarak
değerlendirildiğinde kadınların erkeklere göre daha çok hastanelere başvurduğu da bir diğer
dünya gerçeğidir.
Yukarıdaki gerçeklere rağmen toplumsal cinsiyet yaklaşımına sahip kişilerin temel
vurgusu; “kadınların toplumda hasta olarak inşa edildikleri” veya o şekilde yetiştirildiği fikri
üzerine olmaktadır. Erkeklerin ise bu eğitimden kadınlar kadar etkilenmediği veya toplumun
onlara hasta hissetmeleri konusunda baskı yapmadığı şeklinde eleştirileri mevcuttur. Bunun için
toplumsallaşma sürecine ve bireyin çocukluk dönemlerinde yetişmesine yardım eden kültürel
adetlere dikkat çekerek, genel olarak kültürel geleneği ve sosyalizasyon sürecini olumsuz
bulmaktadırlar.
Toplumsal cinsiyetçiler, içinde bulunduğumuz kültürün “toplumsallaşma sürecinde
erkeklere güçlü olmayı öğretirken; kadınlara daha pasif olmayı öğretmekte; erkeklere derdini
saklamayı öğretirken, kadınlara paylaşmayı öğretmekte; erkeklere baskın, sahip çıkan,
bağımsız vs. yetenekler ve özellikler atfedilirken, kadınlara duygusal, vefakâr, cefakâr, itaatkâr
özellikler atfedilmekte ve bu şekilde yetiştirilmektedir” şeklindeki düşünceleri paylaşmaktadır.
Bu tarz veriler toplumsal cinsiyet yaklaşımının temel argümanlarındandır. İşte bu ve benzeri
durumlar onlara göre bireylerin sağlığını da etkileyebilmektedir. Böylece kadınlar daha çok
hastalanmaktadır. Erkekler hastalansa bile toplumsallaşma sürecinde onlara verilen erkeksi rol
gereği hastalıklarını gizlemekte kadın ise onlara verilen kadınsı rol gereği hastalığını hemen
gizlemeden açıkça ifade etmektedir. Aslında toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre kadınlar hasta
değil sadece kültürel yapıdan dolayı kendilerini hasta hissetmektedirler. Görüldüğü gibi
toplumsal cinsiyetçilerin temel argümanları bu şekildedir.
Bu tarz bir temellendirme hem bilimsel bulgulara aykırı, hem de gerçeğin üstünü
örtmektedir. Çünkü kadın vücudu ve erkek vücudu biyolojik olarak farklıdır. Her iki bedenin
ortak hastalıkları olabildiği gibi kendilerine özgü hastalıkları da mevcuttur. Kadınlar da
çoğunlukla kendi bedenlerine özgü hastalıklar nedeniyle hekime başvurmaktadır. Örneğin
kadınlarda görülen birincil kanser türü meme kanseri olmaktadır. Bunu troid, kolorektal, uterus
korpusu kanseri takip etmektedir. Bu hastalıklar kadın fizyolojisi ile ilgili hastalıkladır.
Erkeklerde çok nadir görülebilmektedir. Her hastalık türü ayrı ayrı incelenebilir ama görüldüğü
gibi bu tarz kanserlere yakalanmanın toplumsallaşma ile veya yetiştirilme ile hiçbir ilgisi
yoktur.
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Toplumsal cinsiyet yaklaşımın bir diğer temellendirmesi ise ataerkil toplum olduğumuz
yönündedir ki bu temellendirme de gerçeğe aykırıdır. Şunu herkes bilir ki “evde daima kadının
sözü geçer”. Ayrıca Türk toplumunda kadının yeri her zaman ve daima etkili olmuştur. Söz
konusu yaklaşım Türk tarihine aykırı bir genelleme olmaktadır.
Diğer yandan, bu konu incelenirken, “kadının çalıştığı” ve “çalışmadığı” aileler
şeklinde, ikili bir ayırımla ele alınırsa daha doğru sonuçlara ulaşılacaktır. Ev hanımlarının
olduğu ailelerde yapılan işbölümü gereği ev işleri kadına tahsis edilmiştir. Buna karşın para
kazanma ve alışveriş yapma gibi durumlar da erkeğe tahsis edilmiştir. Ülkemizdeki ailelerin
büyük bir çoğunluğu bu şekilde yaşamaktadır. Bu gerçeği göz ardı ederek ülkemizdeki aileleri
sadece “ataerkil” olarak adlandırmak gerçekle uyuşmamaktadır.
Bir taraftan da “çalışan kadınların” olduğu ailelerin sayısı da giderek artmaktadır. Bu
ailelerde iş bölümü ve paylaşımlar yapılmaktadır ancak bazı durumlarda erkekler, kadınların
önceki aile modelindeki (ev hanımı ailesi) rollerini sürdürmelerini istemektedir. Bu da
adaletsizliğe yol açabilmektedir. Ancak görüldüğü gibi bu tartışmaların sağlık veya hastalıkla
doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Kadın çok çalıştığı için ve kendisine çok yük bindiği için
hasta oluyor sonucuna varmak istiyorsak bu da zorlama bir sonuç olacaktır. Çünkü kadının
çalıştığı ailelerin oranı hem az hem de iş bölümü yapmak istemeyen erkeklerin oranı oldukça
azdır. Diğer yandan çalışan kadın zaten ev işleri için kendi yanına başka bir kadın (gündelikçi)
almaktadır. Ev içi faaliyetler konusunda veya kadın-erkek sağlığı konusunda toplumsal cinsiyet
yaklaşımının çok faydalı ve işlevsel olmadığı görülmektedir. Ev içi faaliyetlerin paylaşılması
ve kadın erkek ilişkileri konusunda daha çok adalet perspektifi ile hareket edilmesi yerinde
olacaktır.

Resim 9.1. İlişkilerde Kadın-Erkek Adaleti
Görüldüğü gibi sağlık ve hastalık konusuna da cinsiyetçi bir perspektifle bakmak
yukarıda tartışıldığı üzere pek doğru sonuçlara götüremeyecektir. Kadın ve erkeklerin klasik
rollerinden, özellikle kadınlık ve erkeklik rollerinden etmek amacıyla fikirler öne
sürülmektedir. Bu tartışmaların sonucunda kadın gibi davranmayan kadınlar, erkek gibi
davranmayan erkekler ortaya çıkabilmektedir. Bir toplumun toplumsallaşma sürecinde kadın
ve erkek rollerine sahip çıkıyor olması ve bireylerine öğretiyor olması gerekli bir husustur. Bir
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toplum kadın ve erkek bireylerine iyi-kötü ve istenmeyen ve arzu edilen, kaba ve nezaketlimedeni davranış kalıplarını bireylerine öğretmeli ve davranış bozukluğu kapsamına giren
durumlarla mücadele etmelidir.
Toplumsal cinsiyet perspektifi Avrupa’da ve Bileşik Devletler’de daha çok ideolojik
olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde cinsiyet rollerinden soyutlanmış bir nesil türetmişler ve bu
durumda eşcinsel yaklaşımlara kapı aralamıştır. Kadınlık rollerinden arınmış veya erkeklik
rollerinden arınmış bir birey cinsiyetsiz bir birey olarak karşımıza çıkacaktır. Nitekim Birleşik
Devletler’de toplumsal cinsiyet ve eşcinsellik dersleri birlikte yürütülmektedir. Bu açıdan
bilimsel bir bilgi ile ideolojik bakış açısını iyi ayırt edebilmek her öğrencinin ilk öğrenmesi
gereken unsurlardandır.

9.2. Medya ve Kadın Bedeninin Temsili
Medya birçok yönüyle insan bedenini şekillendirmekte, ona yeni roller ve yeni biçimler,
tarzlar vermektedir. Medya, kadınları etkilemekte olduğu kadar erkekleri de etkilemektedir.
Özellikle beğeniler ve haz yönetimi açısından her iki cinsiyeti de sürekli değişime
uğratmaktadır.
Medyada yer alan sağlık programları özellikle hanımlara özgü tasarlanmakta ve ev
hanımlarını daha çok etkilemektedir. Ev hanımları ev işleri ve çocuklara ilgilenirken aynı
zamanda hane halkının sağlığını da etkileyebilmektedir. Bu sebeple sağlık okur-yazarlığı
yüksek olan ev hanımlarının artıyor olması, hane halkının sağlıklı yaşayabilmesi,
beslenebilmesi ve riskli davranışlardan korunabilmesi için gereklidir. Türkiye şartlarında
birçok ailede hala kadının çalışmadığı düşünülürse bu programların etkin kullanılması ve Sağlık
Bakanlığı tarafından denetleniyor olması gerekmektedir.
Aile içerisinde kadın ve erkeğin çalıştığı durumlarda ise ev içi işlere dair paylaşımlar
yapılmalı, sağlık okuryazarlığı ve etkili beslenme noktasında erkek veya kadın görev
üstlenmelidir. Çünkü sağlık programları genellikle iş saatlerinde yayınlanmakta ve çalışan
bireyler yoksun kalmaktadır. Bu sebeple aile içerisinde etkin bir sağlık okuryazarlığı gereklidir.
Medya, “güzel” ve “çirkin” beden ayrımı yaparak reklamlarda, dizilerde ve filmlerde
kadın ve erkek bedenine yönelik olumlu ve olumsuz bakış açıları üretmektedir. Medyanın
yürütmüş olduğu bu beden siyaseti Türk toplumunun değer ve kültüründen uzaktır. Medya
tarafından öne sürülen modeller ise tamamen küresel popüler kültürün etkisi altında kalmış ve
küresel kültürü üreten beden tipolojileri ve tüketim alışkanlıkları olmaktadır. Böylece güzel ve
çirkin üretilmekte, güzel olmak için yapılması gerekenler sıralanmakta ve tüketime kapı
aralanmaktadır. Küresel kültür, yerel toplulukları şekillendirmek, kendi tüketim kalıplarına
uygun hale getirmek veya kısaca kendisine pazar üretebilmek için, toplumsal cinsiyet ve
feminizm gibi yaklaşımlarla yerel toplulukların kültürel kodlarını değiştirmeye çalışmaktadır.
Çünkü reel sektörde artık bir ürünü satabilmek için o ürünü ihtiyaç haline getirmek, yani
kendi pazarını kendin oluşturman gereklidir. Dikkatle incelendiğinde, medya bu pazara açılan
ve bu pazarı kuran en önemli kapıdır. Bir davranış modelini, beden tarzını, saç tarzını, kıyafet
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beğenisini, modayı ve popülerliği üretmede en önemli araç konumundadır. Bu sebeple medya
kontrolü iyi bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Sağlığa zararlı olabilecek davranış kalıplarının
üretilmesi RTÜK tarafından engellenmelidir. Örneğin sigara ve alkol sahnelerinin gizlenmesibuzlu olarak verilmesi yani gösterilmemesi oldukça önemli bir uygulamadır, ancak yeterli
değildir.
Küresel kültür, insan vücutlarını imaj üretmek ve beden algısını kontrol edebilmek
amacıyla özellikle popüler kültür üretmektedir. Küresel kültür bu aracıların yanında
sekülerizmi de kullanmaktadır. Seküler dünya görüşü açık bir şekilde, modern beden algısını,
imaj kültürünü ve popüler kültürü kurgulayarak, tüketime açık hale getirilen insan bedenlerini
üretmekte ve sürdürmektedir.
Geleneksel hayat tarzını benimseyen insanlar, bedenlerine müdahale ederken
inançlarından hareketle bedenlerine yaklaşırlar, bedenlerini kontrol etmeye çalışır ve
bedenlerinin kendilerine hükmetmesini engeller ve bedeni kontrol etme yoluyla nefis veya
ruhunu eğitmeye çalışırlar. Seküler zihniyet veya hayat tarzını benimseyen bireyler ise insan
bedeninin, kutsalla olan bağını kopararak bedene her türlü dünyevi araç ve amaçlarla müdahale
etmektedirler. Sekülerleşme, bedeni, kutsal güçlerin söz sahibi olduğu alandan diyet, kozmetik,
plastik cerrah, imaj kültürü, tüketim kültürü gibi gerçekliklerin dünyevi alanına taşımaktadır
(Okumuş, 2009, s, 10). Baudrillard (2016, s,163) tüketim ve beden ilişkisini ele alırken şu
şekilde ifade etmektedir, “Tüketilen şeyler arasında diğer nesnelerden daha güzel, daha
kıymetli, daha eşsiz bir nesne vardır: bu nesne insan bedenidir”.
Doğru beslenme, egzersiz veya spor yapma, sağlıklı yaşama, vb. hususlar Foucault, vb.
post-yapısalcı araştırmacılar tarafından beden kontrolü, devletin tahakküm aracı, sermayenin
pazarlama aracı, tüketim unsuru olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu durum realite ile
bağdaşmamaktadır. Yukarıda sayılan hususlar halk sağlığı, rekreasyon ve beslenme ve diyetetik
bilim dalları açısından insanın daha rahat ve huzurlu yaşaması için gerekli olan hususlardır. Bu
sebeple bu bilim dallarını yok sayarak fantastik post-yapısalcı söylemin peşinde gitmenin hiçbir
anlamı yoktur. Diğer yandan post-yapısalcıların ifade etmiş olduğu, her şeyin
medikalleştirilmesi (doğum, güzellik, kozmetik, diyet) söylemine ise katılmak elbette
mümkündür. Gereksiz yere birçok alanın medikalleştirildiği görülmektedir ki birçok bilim
adamı zaten bu duruma karşı çıkmaktadır.
Özetle; Medya’da yer alan sağlık haberleri ve yayınlarının, tüketim toplumunun öne
çıkardığı cinsellik, kadın sağlığı, ürolojik sorunlar, diyet, şişmanlık, menopoz, yaşlanmama
(genç güzel ve ince kalmanın yolları) vb. konular sık sık gündeme getirilir. Bu tarz yayınların
vatandaşı bilgilendirmeden çok haberdar etmeyi yani malumat vermeyi hedefleyen, güncel ve
tüketime yönelik olduğu görülmektedir (Demez, 2012, s, 530).

9.3. Beden Algısı ve Sağlık
Günümüzde artık sağlık konusu bakım veya tedavinin ötesinde çok faklı bir kulvarda
tartışılmaya devam etmektedir. Sağlıklı yaşam miti, pek çok hastalığın ve kültürel örüntünün
önüne geçmiş, sağlıklı yaşam programları çokça takip edilir ve kitapları çokça okunur hale
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gelmiştir. Hastalığı önleyici politikalar bireyler tarafından çok daha cazip bir şekilde takip
edilmektedir.
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, sağlıklı yaşamak ile “olumlu beden algısı”
arasında ince bir çizgi vardır. Herhangi bir hastalıktan dolayı tedavi gören birçok insan belirli
durumlarda beden algısına yönelik bir motivasyon barındırıyor olabilir. Örneğin; ortopedi,
dermatoloji, kozmetik ve rekonstrüktif cerrahi, onkoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
endokrinoloji, üroloji, jinekoloji, diş hekimliği ve immünoloji tedavisi gören hastalarda beden
algısı önemli etkilere sahip olmaktadır. Diğer yandan beden imgesi algı, duygular, fiziksel
duyumlar ile şekillendirilir ve durağan değildir; çevreyle ve kültürle ilişkili olarak değişebilir
(Demiralp vd. 2015, s,83).
Anoreksiya ve Bulimiya kişinin kendi bedeni üzerindeki tasarrufunun hangi noktalara
geldiğini gösteren önemli patolojik durumlardır. Anoreksiya genel olarak kişinin zayıf ve çekici
bir bedene sahip olmayı istemesi nedeniyle, yeme ve içmeden uzak durarak gün geçtikçe
zayıflaması ve zamanla sağlığını bozması anlamlarına gelmektedir. Bazı anoreksiya
hastalarının 40 kilonun altına düştüğü görülmektedir. Kişi ne kadar zayıflarsa zayıflasın
kendisini hala şişman ve itici bulabilmektedir. Genelde yetişkin kadınlarda görülen bu hastalık
türü, toplumsal ve kültürel temelleri de içinde barındırsa da psikolojik kökenli bir hastalık
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu psikolojik durumun tetikleyicisi olarak kültürel koşullar, yani
zayıf kadının çekici ve alımlı olduğu fikri birçok araştırmacı tarafından kabul görmektedir.
Bir diğer beden tasarımı hastalıklarından olan Bulimiya aşırı yemek yedikten sonra kilo
almamak amacıyla bilerek ve isteyerek istifra etme davranışıdır. Burada amaç, hem fazla yemek
yeme zevkini yaşamak, hem de aynı zamanda şişmanlamamak şeklinde değerlendirilir.
Modern öncesi dönemlerde görülmeyen bu hastalıklar artık birçok ülkede görülmeye
başlanmıştır. Yeme bozuklukları kapsamında değerlendirilebilecek bu hastalıklar kitle iletişim
araçları, sinema ve diziler, reklamlar aracılığıyla gösterime ve dolaşıma giren “zayıf kadın
algısının” bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern öncesi dönemlerde tam tersine iri,
dolgun ve güçlü kadınlar tercih edilmekteydi. Çünkü bir kadının tarlada çalışabiliyor olması
yeri geldiğinde bir koyun veya keçiyi sırtına alıp eve gelebilmesi gerekmekteydi. Bu ve benzeri
işlevsel sebeplerle zayıf kadın neredeyse 20.yy’a kadar tercih sebebi olmamıştır. Yukarıda ifade
edildiği gibi bu tarz hastalıklar, bireysel nedenlerle ortaya çıkmış gibi görülse de aslında
kültürel nedenlerle başladığını ve bu algının yönetildiğini bir kere daha ifade etmek gereklidir.
Diğer yandan Bourdieu (2016) beden bağlamında değerlendirme yaparken, “kendisi için
beden” ve “başkası için beden” kavramlarını kullanmaktadır. Bireyler başkalarının gözlerinde
kendi kendini denetleyerek, düzelterek, kendisini gözetleyen ve yabancılaşmış bir öteki olmak
için çabalamaktadırlar. Böylece bireyler artık “kendisi için beden” yerine “başkası için beden”e
önem vermeye başlarlar. Dişil beden ise daha genelleştirilmiş yaşam alanları içerisinde sürekli
“başkası için bedene” uygun yaşamaktadır (s, 86).
Bu hastalıkların kadınlarda daha çok görülmesi ve erkeklerde nerdeyse yok denecek
kadar az görülmesi aslında modernliğin, kadın bedeni üzerine veya kadınlara yüklemiş olduğu
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bir yük ile alakalıdır. Kadınlar her şeyden önce güzel görünmeli, zayıf görünmeli, alımlı ve
çekici olmalıdırlar. Her daim bakımlı ve kusursuz olmalıdırlar. Eğer bazı kusurlar var ise bunlar
cerrahi veya tıbbi müdahalelerle giderilmelidir. Kadın bedeni estetik, çekici, kusursuz
olmalıdır. Bu ve benzeri fikirler, modernliğin 19.yydan itibaren dünya kadınlarına yaymış ve
maalesef başarmış olduğu bir fikirlerdir. Böylece kadın bedeni estetik bir unsur olarak
karşımıza çıkmakta erkek ve kadın bireyler de bu yeni trende uyum sağlamaya çalışmaktadır.
Diğer yandan özellikle kadınların bedenlerinden memnun olmaları, onların tüm
yaşamlarından memnuniyetinin ve mutluluklarının belirleyicisi olduğunu gösteren araştırma
bulguları da mevcuttur. Kadınların bedenlerinden memnuniyeti diğer alanlarındaki
memnuniyeti de getirmektedir (Oktan, 2012, s,122). Böylece kadınlar mutlu olma amacıyla,
estetik müdahalelere ve kendilerine gösterilen modellere uygun olarak hareket
edebilmektedirler. Diğer yandan erkeklerin de beğeni algısı şekillendiği için, kadınlar da
erkekler arasındaki popüler beğeni algısına göre kendilerini güncellemek durumunda
kalmaktadır. Görüldüğü gibi hem erkek hem de kadın tarafından paylaşılan popüler beden algısı
bu yeni süreci üretmektedir.
Beden algısı, bir kişinin kendi bedeni hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade eden
önemli bir kavramdır. Psikolojik açıdan benlik oluşumu ile ilgilidir. Sosyolojik açıdan ise
şahsiyet ve kişilik kazanımı ile ilgilidir. Bireyin sosyal kişi olmasında etkilidir. Beden algısı
zaman zaman beden imgesi veya beden imajı kavramlarıyla da ifade edilebilmektedir. Ancak
kişinin kendisini nasıl algıladığı ve gerçekte ne olduğu arasında her zaman bir örtüşme veya
tekabüliyet olmamaktadır. Anoreksiya ve Bulimiya hastalıklarında olduğu gibi kişi kendisini
farklı algılayabilmektedir. Beden algısının gerçeğe uygun olması, bireyin vücut sağlığı
açısından daha uygun olacaktır. Kilosu normal olan birisisin kendisini kilolu olarak algılaması
ve zayıflamaya çalışması kişinin kendi beden algısı ile ilgili bir durumdur.
Beden algısının nesnel ölçütlere göre yönetiliyor olması uygunluk ve normallik
açısından gereklidir. Örneğin “vücut kitle indeksi” kilo alıp vermede kullanılacak bir ölçüt
olabilmektedir. Böylece kişi beden algısını olumlu bir şekilde yönetmiş olacaktır. Bireyin kendi
bedeni ile barışık olması ve sınırlarını bilmesi, o kişinin olumlu beden algısına sahip olduğu
anlamına gelmektedir. Kadınlar, kendi beden algıları ile daha çok ilgilenmekte ve bedenlerini
sorun etmede erkeklere göre daha önde yer almaktadırlar. Bu durumun kültür ve toplumsal
koşullar vasıtasıyla kadın bedenine yüklenen anlamlar ile ilgili olduğunu ifade etmiştik. İmaj
kültürü ve popüler kültür bireylerin dış görünümünü, bireysel yetenek ve kabiliyetlerinin önüne
geçirmektedir. Gündelik hayatta ergenlerin ve yetişkinlerin hayatına yansıyan bu bilgi, fiziksel
çekiciliğin ve bedensel mahremiyetin dışavurumunun, akademik başarıdan veya çok çalışıp bir
yerlere gelmekten daha hızlı ve kolay başarıya ulaştırdığı sonucunu üretebilmektedir. Bireyler
kendi yöntemlerince bunu test ettikten sonra bu kolaycılık salgın hastalık gibi yayılmaktadır.
Güzellik yarışmaları ve defileler böyle bir algıyı hem üretmekte hem de yaşatmakta yani
sürdürülebilir olmasına yardımcı olmaktadır. Magazin ve show programları da aynı katkıyı
sağlayan diğer araçlardan olmaktadır. Bütün bu aygıtlarla mahremiyeti gözler önünde yaşayan
modern beden imajı üretilmekte ve bireylerin algısı şekillendirilmektedir. Bu çarpık yapı,
beraberinde toplumsal sıkıntılara ve psikolojik hastalıklara yol açmaktadır. Özellikle bireylerin
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ergenlik döneminde kendilerine rol model aradığı zamanlarda bu tarz figürlerle karşılaşıyor
olması ve bunların birer özenti amaç olarak karşılarına çıkması oldukça üzücü bir seçenektir.
Hâlbuki sağlıklı ve uyumlu bir birey kendini gerçekçi ve olumlu değerlendirme
eğiliminde olmalıdır. Ancak “görüntü kültürü” bağlamında beden imajı memnuniyetsizliği
özellikle ergenler ve genç yetişkinler arasında giderek yaygınlaşan bir kavramdır. Özellikle
kabul görmeme, onaylanmama, popüler olmama vb. davranışlar sonucunda bu tarz “olumsuz
beden algıları” oluşabilmektedir (Oktan, 2012, s,122).
Kendi imajını oluşturmak isteyen bireyler tüketime yönelmekte, daha çok ürün satın
almakta, daha çok para harcamakta ve sürekli imaj tazelemektedir. Bedensel değişiklikler de
cabasıdır. Böylece insan bedeni tüketimin ve popüler kültürün tahakkümü altına girmektedir.
İronik bir şekilde popüler beden imajı ve popüler kültürü üreten ve tüketen insanlar özgür
olduklarını ifade ederlerken aslında içine girmiş oldukları tüketim sarmalının birer kölesi
olduklarının farkında değildirler. Buna bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkların
(narsizm, egoizm, yeme bozuklukları, vücutta yapılan değişiklikler, cinsiyet değiştirme, cross
dress, bedene metal takmak vb.) ise imaj üretme ve farklı olma kaygısıyla meydana çıktığı
görülmektedir. Bütün bu durumlar toplumsal sorunlara da yol açmaktadır.
Hâlbuki gençlere ve yetişkinlere insan hayatına katkı yapabileceği hedefler koyulmalı
ve bu hedefler takip edilmelidir. Topluma ve ekonomiye katkısı olan işler yapılmalıdır.
Toplumsal düzeni sürdürebilmek için daha işlevsel modeller öne sürülmelidir. Bu modeller
popüler hale getirilmelidir.
Yapılan araştırmalara göre beden algısı ile elde edilen bazı sonuçlar şunlardır (Öngören,
2015).
-

Eğitim seviyesi yükseldikçe olumlu beden algısı artmaktadır.

Cinsiyet ve olumlu beden algısı arasında bir ilişki görülmemektedir. Sonuçlar
araştırma örneklemine göre değişebilmektedir.
-

Yaş ve beden algısı arasında bir ilişki görülmemektedir.

-

Bireylerin genel sağlık algıları yükseldiğinde, beden algıları da yükselmektedir.

Herhangi bir kronik hastalığı olan (kanser, diyabet vb.) bireylerin beden algıları
düşük olmaktadır.
-

Düzenli egzersiz ve spor faaliyetleri olumlu beden algısını yükselmektedir.

-

Vücut Kitle İndeksine göre kilolu olanların beden algıları düşük olmaktadır.
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9.4. Sağlıklı Yaşam Biçimi/Kurgusu
Günümüz modern toplumunda birçok kişi masa başı işlerde çalıştığı için gündelik hayat
içerisinde yeterince bedensel aktivite yapamamaktadır. Arabayla seyahat etmek, oldukça fazla
ve gerekli olduğu için birçok birey gün içerisinde yürüyüş bile yapamamaktadır. Böylece
modern hayat, insanı ek sportif aktiviteler yapmaya itmektedir. Sağlıklı bir beden arzu edenler
ve vakti olanlar spor salonlarına gidebilmekte, beslenmelerine dikkat ederek sağlıklı ve
intizamlı (fit) bir vücuda sahip olabilmektedir. Beslenme ve diyetetik, rekreasyon, halk sağlığı
gibi bölümler özellikle bireyin modern hayata bu açılardan uyumunu sağlamaya yardımcı
olacak akademik disiplinlerdendir. Görüldüğü gibi sağlıklı yaşam modelleri bilimsel
faaliyetlerin konusu içerisinde ve gerçek gündelik dünya ile ilişkili olmaktadır.
Sağlıklı yaşama ilişkin öğretiler ve belirli yaşam stilinin bireylere sunulması çoğu
zaman eleştirilmektedir. Ancak sağlıklı yaşamak daha kaliteli ve göreceli olarak daha uzun
yaşamak için sağlıklı bir bedene sahip olmak demektir. Diğer yandan her halükarda bedenimizi
sağlıklı tutmak durumundayız. Örneğin; spor yapan insanların yapmayanlara göre daha sağlıklı
oldukları ve daha konforlu bir hayat yaşadıkları herkesin gözlemlediği hususlardandır. Aynı
şekilde sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmayanların daha sağlıklı oldukları da su götürmez bir
gerçektir. Realiteye bakınca sağlıklı bir hayata ilişkin sunulan öğretilerin sadece bir modernlik
ürünü olmadığı, aynı zamanda bir halk sağlığı, rekreasyon, beslenme ve diyetetik disiplinleri
ile sağlık okuryazarlığı sorunu olduğu görülmektedir. Sağlıklı hayat fikri sadece konforlu hayat
üretmenin bir seçeneği değildir. Günümüz risk toplumunda normal ve sıkıntısız yaşayabilmenin
ön koşullarından birisi haline gelmiş durumdadır. Örneğin aşağıdaki sağlıklı yaşama ilişkin
alınabilecek başlıklar aynı zamanda modernliğin ortaya çıkarmış olduğu risklerinden
kaynaklanan hususları da içermektedir.
-

Yeterli ve dengeli beslenme

-

Düzenli olarak hareket etme

-

Bulaşıcı hastalıklardan korunma

-

Stres yönetimi ve manevi gelişim

Akademisyenler, bireylerin sağlıklı davranışlarına ilişkin tutumlarını ölçebilmek
amacıyla “sağlıklı yaşam ölçeği” geliştirmişler ve sağlıklı yaşam modelleri geliştirmeye
çalışmışlardır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, daha sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı yaşamı
sürdürebilmek adına yerine getirilmesi gereken davranış biçimlerini içermektedir. Bu ölçeğin
alt boyutları değerlendirilecek olursa şu hususların insan hayatında etkili olduğu ortaya
çıkacaktır. Bunların başında sağlığın korunmasına dikkat etmek, yani bireyin kendi “sağlık
sorumluluğunu” alma ve sağlık kontrollerini gerçekleştirme, stresten uzak durmak ve “stres
yönetimini” gerçekleştirebilmek, “manevi gelişimlerini” uygun bir şekilde sağlayarak
zihinsel ve psikolojik aktivitelerini dengelemek, “kişiler arası ilişkileri” dengeli bir şekilde
götürerek, sosyal katılım sergilemek ve paylaşımcı olmak, “beslenmeye” özen göstermek, ,
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“kendini gerçekleştirme” (mesleki
davranışlarını” içermektedir.

yetkinliğinin

gereğini

yapmak),

ve “egzersiz

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2002 raporuna göre, hareketsiz yaşam dünya çapında
yılda 1.9 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Dünya genelindeki meme kanseri, kolon
kanseri ve diyabet vakalarının yaklaşık olarak %10-16’sına ve kalp hastalıklarının %22’sine
hareketsiz yaşam sebep olmaktadır. Yaşlanmayla birlikte beslenmeyle ilgili sağlık sorunları
oluşabilmekte, fiziksel aktivite düzeyi azalmakta ve özellikle kadınlar arasında hareketsiz
yaşam daha fazla görülmektedir (Akyol, Bilgiç ve Ersoy, 2012, s,7).
Ancak yine de özellikle feminist ve post-yapısalcı araştırmacılara göre egzersiz yapmak
var olan egemen söylem içinde, kadınların bedenlerine yönelik düzenlemelerin bir parçası
olarak ele alınmaktadır. Böylece kadınların bu egemen söyleme eklemlenmesi ve kendisine
sunulmuş sınırların içinde hareket etmesi için düzenlenmiş bir araç olarak görülmektedir.
Sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşama ilişkin öneriler reddedilmektedir.
Buna karşın yine feminist ve post-yapısalcı bir grup araştırmacı ise egzersiz
faaliyetlerinin kadının kendisini güçlü hissetmeye yol açtığı, kadının kendi bedenini
dinleyebildiği, bedeninin farkına varabildiği ve kendisine zaman ayırabildiği yer olarak da
görmektedir (Hacısoftaoğlu, Bulgu, 2012, s,179–180).
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; sağlıklı yaşam biçimleri bilimsel olarak üzerinde
durulan akademik bir disiplindir. Her ne kadar tüketim, tahakküm, ideoloji vb. kavramlarla
ilişkilendirilmek istense de, insanların buna ihtiyacı olduğuna dair bir gerçeklik vardır. Ortada
böylesine bir gerçeklik dururken, oldukça zorlama ve dolaylı etkiler göz önüne alınarak
sağlıklı yaşama üzerine yapılan bilimsel söylemler es geçilmemelidir.
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Bölüm Sonu Soruları
1-

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşam ölçeğinin alt boyutlarından biri değildir?

A.

Sağlık sorumluluğu

B.

Stres yönetimi

C.

Manevi gelişim

D.

Kişilerarası ilişkiler

E.

Tedavi görme sıklığı

2-

Aşağıdakilerden hangisi bedene müdahale olarak görülemez?

A.

Makyaj

B.

İlaç

C.

Hakaret

D.

Uyumak

E.

Sünnet

3-

Toplumsal cinsiyet nedir?

A.

Siyasi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan kadın ve erkek modelleridir.

B.

Tarihsel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan kadın ve erkek modelleridir.

C.

Kültürel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan kadın ve erkek modelleridir

D.

Biyolojik farklılığa bağlı olarak ortaya çıkan kadın ve erkek modelleridir.

E.

Ekonomik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan kadın ve erkek modelleridir.

4-

Toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.

Erkeklere, paylaşma öğretilir

B.

Erkeklere, güçlü olmak öğretilir

C.

Erkeklere, baskın, bağımsız gibi özellikler atfedilir

D.

Erkeklere, hastalıklarını gizleme öğretilir

E.

Erkeklere, derdini saklama öğretilir
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5-

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.

Medya insan bedenini şekillendirmektedir.

B.

Medyada sağlık programları özellikle hanımlara özgü tasarlanmaktadır.

C.

Medya yalnızca kadınları etkilemektedir.

D.

Medya yeni roller vermektedir.

E.

Medya yeni yaşam biçimleri sunmaktadır.

6değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme ile beden arasındaki ilişkilerden biri

A.

Diyet

B.

Oruç

C.

Kozmetik

D.

Plastik cerrahi

E.

İmaj

7-

Bulimiya nedir?

A.

Kişinin yemek yedikten sindirim sistemi bozukluğu nedeniyle istifra etmesidir

B.

Kişinin kendini yemek yemekten alıkoyamama problemidir

C.

Kişinin yemek yedikten sonra kilo almamak amacıyla istifra etmesidir

D.

Kişinin yemek yiyememe problemidir

E.

Kişinin kendisini aşırı şişman olarak görmesidir

8-

Aşağıdakilerden hangisi moderniteye göre kadının özelliklerinden biri değildir?

A.

Doğal olmalı

B.

Bakımlı olmalı

C.

Zayıf görünmeli

D.

Güzel görünmeli

E.

Çekici olmalı
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9Fiziksel görünüşün, çalışmaktan daha hızlı ve kolay başarıya ulaştırması hangi
kavram ile açıklanabilir?
A.

Doğal imaj

B.

Kurumsal kültür

C.

Kurumsal imaj

D.

İmaj kültürü

E.

İletişim kültürü

10-

Beden algısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.

Eğitim seviyesi yükseldikçe olumlu olarak artmaktadır.

B.

Genel sağlık algısı ile doğru orantılıdır.

C.

Kronik hastalığı olan bireylerin beden algıları yüksektir.

D.

Vücut Kitle İndeksine göre kilolu olanların beden algıları düşüktür.

E.

Egzersiz ve spor faaliyetleri yapanların beden algıları yüksektir.

CEVAPLAR
1-E, 2-D, 3-C, 4-A,5-C, 6-B, 7-C, 8-A,9-D,10- C.
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10. SAĞLIK VE DİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Din Kurumu ve Sağlık
1.2. Dindarlık ve Sağlık
1.3. İslam Dini ve Sağlık
1.4. Tıbbi Nebevi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Din kurumu ve sağlık kurumu hangi açıladan birbiriyle ilgilidir?

2.

Dindarlık ve sağlıklı olma arasında nasıl bir etkileşim mevcuttur?

3.

İslam dini sğlıklı yaşama konusunda neler önermiştir?

4.

Tıbbi nebevi diye bir şey var mıdır?

5.

İslam dinin sağlık kurumuna katkıları neler olmuştur?
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Anahtar Kavramlar
Din ve Sağlık, Dindarlık ve Sağlık, Tıbbi Nebevi, Beden Temizliği ve Din
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Giriş
Din kurumu, her şeyden önce kendisine inanan insanların hayatını çevreleyen bir
kurumdur. Kendisine inananlar için hayatın anlamı, öldükten sonra neler olacağı gibi ampirik
bilgi ile elde edilemeyecek hususlarda bilgi vermektedir. Yine insanoğlunun gündelik hayatta
işini kolaylaştırmak amacıyla genel ahlak kaideleri, adalet ilkeleri, toplumsal düzen önerileri
getirmektedir. Dini literatürde bunlara kısaca emir ve yasaklar denilmektedir. Hemen her dinde
mevcut olan emir ve yasaklar ilahi (Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet) dinlerde bazı
durumlarda ortak noktalarda buluşabilmektedir.
İlk insanla birlikte karşımıza çıkan dinî hayat, insanın kendisine değer vermesini,
varlığını önemsemesini, hayatını tehdit eden şeylerden uzak durmasını, baş edemeyeceği
hususlarla karşılaştığında sabretmesini sağlamıştır. Yine ilk insanla karşımıza çıkan bilgi
dünyası insanın merakını, gözlem yöntemiyle yeni şeyler öğrenmesini, öğrendiklerini
geliştirmesini mümkün kılmıştır. Her iki ana yapı da bazen yozlaşmış, bazen de ilerleyerek
insanoğluna çok önemli adımlar attırmıştır (Öztürk, 2016, s, 272).
İnsanlar ampirik olarak bir takım bulgulara ulaşmadan önce ilahi dinler, özellikle
İslamiyet bireysel sağlık, koruyucu sağlık ve halk sağlığı bağlamında emir ve yasaklar
üretmiştir. İslamiyet’in ortaya koymuş olduğu sağlık bağlamında değerlendirilebilecek
hususların birçoğu koruyucu sağlık ile ilgili ortaya çıkmaktadır. Bir bölümü ise psikolojik ve
rehabilite etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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10.1. Dindarlık ve Sağlık
Dindarlık birçok yönüyle ele alınabilecek bir konudur. Özellikle ruh sağlığı, manevi
doyum, memnuniyet, kendini gerçekleştirme bağlamlarında değerlendirildiğinde din psikolojisi
disiplininde, dindarlık ve sağlık ilişkisini ele alan birçok araştırma yapılmaktadır.
Din psikolojisi literatüründe dindarlık ile sağlık davranışları ilişkisini ele alan pek çok
araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda çoğunlukla dindarlığın sağlık davranışları üzerinde
olumlu bir etkisinin olduğu bulgulamıştır. Buna kıyasla daha az sayıda araştırmada ise
dindarlığın sağlık davranışları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı ya da olumsuz etkisinin
olduğu tespit edilmiştir (Ayten, 2013, s, 23).
Ayten, (2013, s, 27) araştırmasında bireysel dindarlık ile sağlık davranışları arasında
olumlu ilişki bulgulamıştır. Bir başka ifadeyle dindarlığın (dini öğrenmeye ve yaşamaya önem
verme, dinin bireysel hayatta etkisini hissetme, anlam kaynağı olarak görme vb.) sağlıklı
davranışlara riayet etmeyi (düzenli ve sağlıklı beslenme, emniyet kemeri takma, egzersiz
yapma, düzenli sağlık kontrolü, sigara ve alkol tüketmeme gibi sağlığı koruyucu davranışlara
riayet etme) olumlu etkilediği anlaşılmıştır.
Dindarlık ve maneviyat ilişkisi de (sağlıklı yaşamın bir alt boyutu olarak) birçok
araştırmaya konu olmuştur. Maneviyat ve sağlığa ilişkin şu unsurları irdelemekte fayda vardır.
(Horozcu, 2010, s, 212-213)

Dua ve
Meditasyon
İbadethaneye
Devam

Anksiyete

Kutsal Metin
okuma

Ölüm Kaygısı

Dindarlık
ve Sağlık

Dini
Teslimiyet

İntihar

Depresyon

İç-Dış
Güdümlü
Dindarlık

Şekil 10.1. Dindarlık ve Sağlık İlişkisi
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Dua ve Meditasyon: Tarih boyunca tüm dünyada insanlar, zaman zaman bir isteğini,
bir şikâyetini, teşekkürünü, pişmanlığını ve tövbesini ifade etmek için, kimi zaman da yalnızca
duygularını paylaşmak için Tanrıya dua etmektedir. Dua etme eylemi psikolojik açıdan önemli
bir dışavurum ve rahatlama imkânı sağlamaktadır. Ruh ve beden sağlığını etkileyebileceği
düşünülen temel dini unsurlardan biri olarak pek çok araştırmaya konu olan dua, geliştirilen
dindarlık ölçeklerinin vazgeçilmez öğelerinden birini teşkil etmektedir. Bir dua türü olarak
kabul edilen meditasyon, çeşitli dinlerde manevi yükselişin önemli bir parçası durumundadır.
Bu uygulama kimi zaman da dini bir ibadet şeklinin dışına çıkıp seküler bir rahatlama egzersizi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim adamları farklı çalışmalarda meditasyonun, ruh ve beden
sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmaya tabi tutmuşlardır.
Birçok araştırmacı ve doktor duanın, meditasyonun ve olumlu düşünmenin sağlık
üzerindeki etkisini bilmekte ve hastalarına önermektedir. Özelikle stresten kurtulmak ve
rahatlamak için bu tarz dini ibadetlerin önemine vurgu yapmaktadırlar. Örneğin Mehmet Öz
meditasyon önermekte ve şu şekilde izah etmektedir: “Meditasyon yapmak için ihtiyacınız olan
tek şey sessiz bir odadır. Gözleriniz kısmen kapalı olarak kendi nefesinize odaklanın ve belli
bir kelime ya da ifadeyi defalarca tekrarlayın (Yaran, 2005, s, 68).
İbadethaneye Devam: Kişinin psikolojik olarak rahatlamasını ve sosyalleşmesini
sağlayan unsurlardan birinin de ibadethanede cemaat/grup halinde düzenli olarak yapılan
ibadetlere devam etmek olduğu düşünülmektedir. Batıda, bilhassa kiliseye devam edenlerle
etmeyenlerin ruhsal ve bedensel sağlıklarının karşılaştırıldığı çok sayıda araştırma
gerçekleştirilmiştir.
Kutsal Metin Okuma: Kutsal metin okuma, kimi zaman metindeki ifadeleri anlama
gayretinin ötesinde bir ibadet şekli halini alabilmektedir. Kur’an-ı Kerim’in anlama maksadı
güdülmeksizin baştan sona okunması, bazen bunun topluluk halinde yapılması söz konusudur.
Bu anlamda kutsal metinlerin okunması, araştırmalarda dindarlığın önemli göstergelerinden
biri olarak yer almaktadır.
Dini Teslimiyet: Kaygıyı azaltan, ruh dinginliği sağlayan bir unsur olarak
değerlendirilen dini teslimiyet, dindarlığın önemli göstergelerinden biri konumunda olması
nedeniyle akademik çalışmalarda yer verilen sorulardan biridir
İç Güdümlü ve Dış Güdümlü Dindarlık: İç güdümlü dindarlıkta tam bir teslimiyetle
dine bağlanma ve dini işleri diğer tüm işlerin üzerinde tutma söz konusu iken; dış güdümlü
dindarlıkta tehlike karşısında kişisel güvenliği sağlamak da dâhil, dini olmayan amaçlara
ulaşmada dini kullanma yönelimi ve çıkarcılık söz konusudur. Dindarlıktaki derece farkına da
işaret edebilecek olan bu kategorizasyonun, dindarlığın ruh ve beden sağlığını etkilemesi
konusunda anlamlı bir değişikliğin habercisi olup olmadığı, araştırmacıların ilgisini çeken bir
başka husustur.
Okulicz-Kozaryn (akt. Ayten, 2013, s,28) isimli araştırmacı Dünya Değerler
Araştırması verilerine dayanarak dindarlık-hayat memnuniyeti ilişkisini incelediği
araştırmasında, yaşam memnuniyeti konusunda dindarlığın insanlar üzerindeki etkisinin
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ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini, dindarlığın seküler toplumlara kıyasla dindar toplumlarda
insanların mutluluğuna daha fazla tesir ettiğini belirtmiştir.
Dindarlık sadece psikolojik hastalıklara değil aynı zamanda bedensel-fizyolojik
hastalıklara da olumlu etki yapmaktadır. Bu konuda araştırmalar sürdürülmektedir. Özellikle
bazı fizyolojik rahatsızlıklara bireyin psikolojik yapısı etki ettiği için dindarlık dolaylı yoldan
önemli olmaktadır. Diğer yandan ruh sağlığı ve insan psikolojisi ile olan ilişkisi ve etkileşimi
dolayısıyla dindarlığın sağlık alanındaki şu unsurlara dair etkileri söz konusudur (Horozcu,
2010, s, 214-216; )
Depresyon: İnsanın yaşama istek ve şevkinin kaybolduğu, kişinin kendisini derin bir
keder içinde hissettiği, geleceğe yönelik kötümser ve karamsar düşünceler, geçmişe ilişkin
yoğun pişmanlık ve suçluluk duygusunun yaşandığı, bazen intihar düşüncesi, bazen intihar
teşebbüsü, sonuçta ölümün olabildiği, uyku, iştah ve cinsel arzularda bozuklukların görüldüğü
bir hastalıktır. Ayrıca bu hastalığı yaşayanlarda dünyaya karşı ilginin iyice azalması, diğer
insanlara bağlanma kapasitesinin kaybolması, kişinin kendini ayıplama, kınama, aşağılama vb.
duygulara bağlı olarak öz saygı ve benlik değerinde büyük bir düşüş olması söz konusudur
(Altun, 2015, s, 28-29).
Bütün psikolojik hastalıklar içerisinde en yoğun olarak şikâyet edilenlerinden biri olan
depresyon, özellikle modern dönem hastalığı olarak neredeyse bütün toplumlarda oldukça
yaygın durumdadır. Moral, motivasyon, kaza, kader anlayışı ile doğrudan ilgisi bulunan
depresyon hastalığının, dindarlık ve maneviyatla ilişkisi en fazla araştırılan konuların başında
gelmektedir.
Dindarlığın genel anlamda depresyonu şu açılardan etkilemekte olduğu
düşünülmektedir. Toplumsal bağlılık bunlardan birisidir. Buna göre din, dini çevreden gelen
bireylere toplumsal destek sağlar. Böyle bir destek duygusal, entelektüel ve depresyon riskini
azaltan diğer bazı özellikleri bireye kazandırır. Bir ikincisi ise; kader inancından kaynaklanan
tutarlılık olmaktadır. Din kadere boyun eğme yerine ümit ve iyimserlik duygusu vererek
depresyonu azaltmaktadır. Son olarak da iyiliğin anlaşılabilmesi için kötülüğün anlamlılığı
şeklinde ifade edilebilecek olan “teodisi” anlayışının depresyonu engelleyebilmesi durumudur.
Buradaki temel etki bireyin olaylara bakış açısının dinler tarafından değiştirilmesi ile ortaya
çıkmaktadır.
Diğer yandan dini açıdan benzer inanış veya cemaat ortamında bulunanların duygu ve
düşüncelerinin normalleştiği, dini açıdan heterojen ortamlarda yaşayan ve bulunan insanlarda
ise duygu bozuklukları ve depresyona gidiş belirtileri ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
Wink, Dillon ve Larson tarafından yapılan araştırmaya göre (2005), din (maneviyat,
dindarlık) ile depresyon ve sağlık ilişkisini yaşlı bireyler üzerinde inceledikleri çalışmalarında,
dindarlık seviyesi ile depresyon arasında negatif ilişki (dindarlık düştükçe depresyon artıyor)
tespit etmişlerdir. Aynı araştırmada dini ibadetleri yerine getirme, dua gibi kurumsal dindarlık
(kiliseye, cemaate devam etme) ile depresyon ve fiziksel sağlık arasında negatif ilişki tespit
edilmiştir (Aktaran, Gürsu, 2011, s, 108).
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Depresyondaki insana, geçmişte keyif alarak yaptığı hiçbir şey artık ona zevk vermez;
çünkü o yaşamaktan, kendisi olmaktan, kendisini taşımaktan yorulmuştur. Din ise, insanın
kafasındaki sorulara hem bu dünya hem de ahret için cevaplar bulmasına yardımcı olmaktadır.
Dini pratikler, depresyon, kaygı, korku, öfke, aşağılık duygusu, yabancılaşma vb. gibi ruh
sağlığını tehdit eden duygular üzerinde hafifletici etkiye sahip olmaktadır. Psikoterapi
sürecinde, hastanın Tanrı’yla kurduğu içsel temasın, terapist ile kurulan ilişki gibi olumlu bir
fonksiyon icra ettiği görülmektedir. Ancak dindeki korku ve cezalandırmanın bazen depresyona
sebebiyet verdiğini ortaya koyan araştırmalarda mevcuttur (Altun, 2015, s,38).
İntihar: Psikolojik açıdan hastalık halinin en nihai durumudur. Yaşanabilecek en
olumsuz ve en korkulan durumlardan birisidir. Hastalığın dayanılmaz boyutlara ulaşarak, aklın
devre dışı kalmasıyla hastanın intihar etmesidir. Hayatın getirdiği bir takım zorluklar kimi
zaman ruhsal açıdan sağlıklı insanları bile intihara sürüklemektedir. Dindarlık ve maneviyatın
intiharla bir şekilde ilişki içerisinde olup olmadığı bilim adamlarınca araştırılmaktadır.
Özellikle Durkheim’ın intihar ile ilgili çalışması bize olayın toplumsal ve dinsel
boyutunu vermektedir. Durkheim çalışmasında daha dindar olan Katoliklerin daha az dindar
olan Protestanlara göre düşük intihar oranlarına sahip olduğunu bulgulamıştır. Durkheim’ın
kendi incelemesinde dört tür intihar çeşidi olduğunu ifade etmektedir.
Egoist (bencil) intihar: Bireyci toplumlarda yani modern toplumlarda görülen bir
intihar türüdür. Yalnızlıktan kaynaklı bir intihardır ki bireyin toplumla bütünleşememesi
sonucu oluşan intihardır. Yani bireyin toplumsal bağının zayıflaması ya da kopması sonucunda
intihar eğilimini ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple batı toplumları için daha düşük dindarlık profili
sergileyen Protestanlık ile daha yüksek dindarlık profili sergileyen Katoliklik arasında bir ilişki
kurulmaktadır. Protestan olanlarda intihar oranları Katolik olanlara göre oldukça fazla
olmaktadır. Çünkü Katoliklik toplumsal dayanışma ve bağlara daha fala önem vermektedir.
Anomik (kuralsızlık) intihar: Çözülmekte olan ve değer yitiminde olan toplumlarda
görülmektedir. İnsana yol gösteren normatif yapının bozulmuş olması ile ilgilidir. Adeta insan
her şeyi kendisi keşfetmek zorunda gibidir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, hızlı
değişim dönemlerinde, refah ve zenginliğin birden aşırı derecede yükseldiği dönemlerde,
savaşlarda, afetlerde, toplumu bir arada tutan geleneksel kurallar (normlar), ahlaki bağlar
çözülmeye uğramaktadır. İnsanların yeni durumlara uyum sağlayarak normatif sistemi
oluşturabilmeleri için daha durağan bir dönem olması gerekmektedir. Dolayısıyla insanların
davranışlarında kullanabilecekleri ölçütleri bulmaları zaman alacağından bu geçiş
dönemlerinde intihar oranlarında da artış yaşanmaktadır. Avrupa ülkelerinde özellikle
modernlikle birlikte ortaya çıkan sekülerlik, dini-geleneksel-ahlaki normları kabul etmediği
için Avrupa modernleşmesinde bu anlamda norm değişimi yaşanmış ve birçok anomik intihar
görülmüştür. Durkheim özellikle bu intihar türlerinin mekanik dayanışma toplumlarından
organik dayanışma toplumlarına geçildiğinde ortaya çıktığını ifade etmektedir. Çünkü cemaat
tarzı yapılanmalardaki normlar ile cemiyet tarzı yapılanmalardaki normlar birbirinden farklıdır.
Altruistik (elcil) intihar: Bir anlamda egoist intiharın zıddıdır. Toplumla aşırı
bütünleşme sonucunda yaşanmaktadır. Kişinin toplumla bağının çok güçlü olmasından
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kaynaklanır. Burada birey, grup kuralları ve normları gereği intihar etmektedir. Örneğin;
Hindistan’da kocası ölen kadınların, kocalarının cenazesiyle birlikte kendilerini de yakmaları
(suttee/ sati) veya Japonya’da efendisi ölen samurayların intihar etmeleri; alruistik intihara
örnek gösterilebilir. Vatan için ölüme bile bile gitmek de böyle bir sınıflamaya girmektedir.
Fatalist (kaderci) intihar: Bu tarz intiharlar modern toplumlarda pek yer bulmazlar.
Neredeyse anomik intiharın zıddıdır denilebilir. Özellikle toplumdaki normların bireyi çok
fazla baskıladığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Toplumsal yapı bireylerin uyması gereken katı
normlar silsilesi ortaya koymakta ve insanlara nefes alabilecekleri alanlar bırakmıyorsa bu
intihar türleri ortaya çıkmaktadır. Durkheim buna köleler arasında yaşanan intihar vakalarını
örnek vermektedir.
Araştırmalarda Hıristiyanlıkla intihar vakaları arasında herhangi bir ilişki
bulunamamışken, Müslümanlık ile intihar etme arasındaki ilişkinin ters yönlü bir seyir izlediği
tespit edilmiştir. Müslüman nüfuslu ülkelerde intihar oranları daima Avrupa ülkelerinin
ortalamasından düşük bulunduğu gibi, içerisinde Müslüman ve gayrimüslim halk bulunan
ülkeler içerisinde de intihar oranları, Müslüman olanlarda daha düşük çıkmaktadır (Ağılkaya,
2010, s, 179).
Ölüm Kaygısı: Ölüm, insanlar açısından önemli stres kaynaklarından bir tanesi
durumundadır. Dinlerin de mensuplarına verdiği mesajlar arasında ölümle ilgili olanlarının
miktarı oldukça fazladır. Dinlerin ölüme yükledikleri anlamın ölüm kaygısını artırıp artırmadığı
yahut azaltıp azaltmadığı din psikolojisi araştırmalarının temel konularından bir tanesidir.
Ancak ölüm kaygısı ile başa çıkmada, ahiret inancı ve ölümsüz bir hayat kurgusu daha
başarılı olma durumundadır. Ölüm başlı başına metafizik bir konudur ve ampirik araçlarla ölüm
sonrası ve ölüm anı tespit edilememektedir. Bu sebeple bu alan bilimin inceleme alanına
girmemekte, ancak dinlerin inceleme ve uzmanlık alanına girmektedir.
Anksiyete: Depresyona oldukça yakın kabul edilen, kimi zaman da depresyonla
karıştırılan ve en az depresyon kadar yaygın olan anksiyete yine bir modern zaman hastalığıdır.
Birey genelde kendisinin veya yakınlarının yaşantısı ve geleceklerine ilişkin bilinmesi o an için
mümkün olmayan durumlardan kaynaklı endişelerin ve kuruntuların artması haline
denmektedir. Bu rahatsızlık, dindarlıkla etkileşimi en fazla araştırılan konulardan bir tanesi
durumundadır. Din psikologlarına göre, dinlerdeki cennet cehennem inancı, ilahi adalet inancı,
kaza ve kader inancı bu düşüncelere biraz olsun rahatlatıcı etki yapmaktadır.

10.2. İslam Dini ve Sağlık
İslâm dünyasında tıp bilimi erken dönemlerden itibaren ilgi görmeye başlamıştır. Bu
durumun en önemli sebeplerinden birisi İslam dininde, Kur’an ve sünnette tıp konusuyla ilgili
açıklamalarda bulunmuş olması ile ilgilidir. Görüldüğü gibi zaman zaman din ve bilim alanı iç
içe geçmekte ve birbirlerini kapsayabilmektedirler. Özellikle İslam dini modern bilim
alanlarıyla ilgili bazı hususlara Kur’an ayetleriyle açıklamalar getirebilmektedir. Bu hususlar
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modern bilimin ampirik açıklamaları tarafından da doğrulanmaktadır ancak bazıları hala
modern bilimin bulgularıyla anlaşılamamaktadır.
Diğer dinlerde belki sağlık alanını ilgilendirecek bu kadar çok açıklama bulmak çok
güçtür. İslam dinin ilk dönemlerinden itibaren sanılanın aksine, tıp ve sağlık alanı maddi bilim
alanı olarak kabul edilmiş ve ampirik çözümlemelerle yol alması sağlanmıştır. Yani İslam dini
açısından tıp ve sağlık alanı mistik delillerle desteklenen ve olağanüstü durumlarla açıklanan
bir çalışma alanı olmamıştır. Günümüzde veya geçmişte böyle şeylerin yapılıyor olması, İslam
dininin bakış açısından kaynaklanmamakta, bilakis kültürel ve toplumsal etkiler nedeniyle
ortaya çıkmaktadır.
Genel İslam inancının hususlarını belirleyen Fıkıh bilimine göre Müslüman bir
toplulukta bireylerin tıp bilimi gibi maddi bir bilimle veya diğer tabiat bilimleriyle ilgilenmesi
farz konumunda kabul edilmektedir. Yani birileri muhakkak maddi bilimlerle (tıp, astronomi,
kimya, fizik vb.) uğraşmalı ve o alanda uzmanlaşmalıdır.
İslam dini açısından hadisler ele alındığında şu ana noktalarda konuların geçtiği
görülmektedir (Tekineş, 1998, s, 60-61).
-

Şifa’nın Allah tarafından indirildiği,

-

Kadınların hasta erkekleri tedavi etmesinin caiz olduğu,

-

Şifa veren bitki, gıda ve içecekler gibi tıbbın temel konuları

-

Hacamat,

-

Karantina,

-

Dağlama

-

Kül koyarak kan kaybının engellenmesi

-

Rukye (şifâ niyetiyle âyet-i kerimeleri okuyarak dua etme),

-

Nazar,

-

Uğursuzluk,

-

Fal ve sihir gibi psikolojik hastalıklar ve tedavi yöntemleri

-

Hastalıkların bulaşması,

-

Zehirlenme, zehirden korunma

-

Su kabına sinek düşmesi
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Mikrobik hastalıklar ve kimyevî terkipler, yani eczacılıkla alâkalı konular ilgili
hadis-i şerifler yer almaktadır;
Hz. Peygamber tarafından yapılan bütün bu değerlendirmeler büyük çoğunlukla o
dönemin kültürüne ve tedavi yöntemlerine dayanmaktaydı. O günün şartlarını ve teknolojik
gelişmişliğini, alet edevat kullanımını içermekteydi. Bu değerlendirmelerin bazıları tedavi edici
sağlık hizmetlerini kapsıyor olsa da, büyük bir çoğunluğu koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili
olmaktaydı.
Hz. Peygamber dönemin koşullarına göre uygun olan tedavi şeklini önermekte ancak bu
tedavilerin kültürel ve bölgesel sınırlılıkta olduğunun farkında olarak bu işi yapmaktaydı.
Örneğin Resûlullah (s.a) “Sizin ilâçlarınızdan herhangi bir şeyde şifâ varsa, bu kan almada ve
ateşle dağlamadadır. Fakat ben dağlamayı sevmiyorum” buyurmuştur. Hadiste “sizin
ilâçlarınızdan” denilmiş olması da bu tedavi usullerinin bölgesel özellikler taşıdığını
göstermektedir. Ancak Hz. Peygamber Arapların kullandığı tedavi usullerini olduğu gibi kabul
etmemiş, bunların bir kısmını tashih etmiş yani düzeltmiştir. “Uzre/bademcik” hastalığına
yakalanmış çocukların boğazlarındaki şişliklerin elle sıkılmasını hoş karşılamamış ve bu
hastalık için “ûdû’l-hindî/darı” denilen bir bitkiyi tavsiye etmiştir. Görüldüğü gibi Hz.
Peygamberin genel olarak bulunduğu dönemin kültürel ve bölgesel tedavi özelliklerini
benimsediği ancak bazılarını da düzelttiği göze çarpmaktadır. Ancak sadece düzeltmekle
kalmamış bazı durumlarda daha önce hiç denenmemiş olan tedavi şekillerini de önermiştir.
Örneğin; “Mantar, kudret helvasındandır; suyu göze şifadır” hadisi, ishal için ısrarla bal
şerbetinin tavsiye edilmesi, “Ateşli hastalığa tutulanların hararetini soğuk su ile soğutun” hadisi
gibi tedavi şekilleri o dönem Arap, İran veya Yunan uygarlıklarında bilinmemekteydi (Tekineş,
1998, s,65).

10.2.1. Tıbbi Nebevi veya Peygamber Tıbbı
Tıbb-ı Nebevî, Hz. Peygambere ait, bazı hastalıkların iyileştirilmesi, sağlığın
korunması, şifalı bitkiler ve sağlıklı yiyecekler gibi konulardaki hadislerin (söz ve
davranışlarının) derlenmesinden oluşan “dini sağlık bilgisi” anlamına gelmektedir. Ancak bu
hadislerin gerçekten vahiy yoluyla mı geldiği yoksa döneme ait kültürel uygulamalar mı olduğu
konusu hala tartışılmalıdır.
Hz. Peygamber’in tıp ilmine kazandırdığı yenilikler, hadislerdeki tıbbî hakikatler,
müstakil çalışmalarda incelenmesi gereken, ayrıca tıbbî formasyon sahibi kişiler tarafından
incelenmesi gereken konulardandır. Hz. Peygamber, genel olarak hastalıklar için tedavinin
gerekli olduğunu, her hastalığın şifasının bulunduğunu ve bazı hastalıkların nasıl tedavi
edileceğini etrafındakilere öğretmiştir. Hatta koruyucu hekimliği ciddi manada ilk defa o
gündeme getirmiş ve temel ilkelerini belirlemiştir. Ancak Hz. Peygamber, tıbbî tedaviler ve
ilâçlarla ilgili çok fazla bilgi vermemiş; temel sağlık prensiplerini açıklamış, daha ziyade kolay
temin edilebilen ve çok yönlü faydaları olan gıda ve bitkileri tavsiye etmekle yetinmiştir
(Tekineş, 1998, s,57).
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Hz. Peygamber tıbbi alanın maddi bir alan olduğunun farkında idi ve hastalıkların tedavi
sürecine bu şekilde bakmaktaydı. O genelde hastalıklara şifa ararken kutsal metinleri okuma,
üfleme, suyunu içme, sihir ve büyü yapma gibi o dönemde de oldukça revaçta olan
uygulamaları önermemiş, hatta kendi döneminin batıl inançlarıyla mücadele etmiştir.
Bu bağlamda Hz. Peygamber’in Arap kültürünün bozuk yönlerini, özellikle şirk
unsurunu barındıran uygulamalarını ıslah etmeye çalıştığı görülmektedir. Yeni doğan çocuklara
sarı kıyafet giydirildiği zaman sarılıktan veya nazardan korunacaklarına dair düşünce, eski
dönemlerden beri mevcuttur. Nitekim Hz. Peygamber Arap toplumunda da uygulanan bu
yöntemin anlamsızlığını göstermek için sarı bir kumaşa sarılarak kendisine getirilen torunu için
beyaz bir kundak istemiş, bu batıl inanışa müdahale etmiştir (Öztürk, 2016, s, 286).
Hz. Peygamber, sağlığın korunması ile ya da bazı basit hastalıkların tedavisi ile ilgili
öğütlerde bulunmuşsa da, hiçbir zaman (deyim yerindeyse) doktorluk taslamamıştır. Ciddi
anlamda hasta olduğunda kendisi de doktorlara tedavi olmuş, arkadaşlarına ve dolayasıyla
ümmetine de, doktora gitmelerini tavsiye etmiştir. Önemli olan da budur; yani Hz. Peygamberin
(gerçekten ona ait olup olmadığı araştırıldıktan sonra kesinleştiği varsayılabilecek) genellikle
koruyucu hekimlik türü tavsiyelerini doktora gitmeye engel ve hatta doktora gitmeyi geciktirici
bir sebep haline getirmemektir (Yaran, 2005, s, 61).
Yine, İslam tıp tarihinde hasta hekim ilişkisi bağlamında cinsiyet faktörüne bağlı
şekillenen bir çekince mevcut değildir. İnsan sağlığının korunması temel prensip olarak
benimsendiği için fıkhî hükümler rahatlatıcı bir yol izlemiştir. Her ne kadar doğum gibi bazı
tıbbî müdahaleler ebeler marifetiyle karşılanmış ise de komplikasyonlarda hekim müdahalesi
söz konusudur. Zaruret halinde hastanın vücudunun tüm bölge ve organlarını doktora
göstermesinde bir beis bulunmamaktadır (Öztürk, 2016, s, 287)
Günümüzde modern tıp nasıl sorgulanıyorsa ve eleştiriler yapılıyorsa alternatif tıp
akımlarının da aynı eleştiriye tabi tutulması gerekmektedir. Özellikle dinî duygu ve bilgilerle
birleşen bir tıp algısının yeni bir tıbbî inanç sistemi doğuracağı açıktır. Aynı zamanda dinî kabul
ve yaklaşımlarla ortaya çıkan tıp algılarının da ilahiyatçılar ve hekimler tarafından
sorgulanması gerekmektedir. Bugün Tıbb-ı Nebevî adı altında sunulan türlü bilgiler mevcuttur.
Bunların büyük bir kısmının aile ve grup ortamlarında öğrenildiği veya bu bilgilere internet
üzerinden kolayca ulaşılması bir diğer gerçektir. Bu bağlamda dinî motiflerin, bilhassa Tıbb-ı
Nebevî kültürünü öne sürerek, alternatif tıp modelleri arasında önemli bir alan açmaya çalıştığı
görülmektedir. Bu yeni gelişme hassasiyetle takip edilmesi gereken bir husustur. Günümüzde
“Tıbb-ı Nebevî” örtüsü altında neyin sunulduğunu yeniden gözden geçirmek zorundayız. Yine
bu gelişmelere ek olarak, “geleneksel”, “alternatif” veya “tamamlayıcı” tıp adı altında piyasaya
sürülen bu oluşuma “Tıbb-ı Nebevî” kültürünün de sokulmaya çalışıldığı görülmektedir
(Öztürk, 2016, s,289) Böylece dini kisve ve alternatif tıp adı altında birleştirilen ilaç veya
tamamlayıcı ürün piyasasının pazar payı yükselmiş olacaktır.
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10.2.2. Kuran’da Sağlık ve İnsan
İslam dininin sağlık alanındaki emir ve buyrukları büyük bir çoğunlukla koruyucu
hekimlik kapsamına girmektedir. Tedavi süreçleriyle ilgili bilgilere yer verilmemiştir. İslam
dini özellikle temizliğe verdiği önem ile bilinmektedir. Çokça bilinen “temizlik imandandır”
şeklindeki hadisi şerifi temizlik konusunu iman ile ilişkilendirmiştir. Özellikle ibadetlerin
yapılmasına yönelik ön şartların başında beden ve kıyafet temizliği (hijyen) gelmektedir.
Bir sistem dâhilinde belirtecek olursak Kur’an, şu sahalarda insan sağlığını korumayı
amaçlamış ve genel prensiplerini getirmiştir (Kırca, 1997, s, 220)
-

Ruh sağlığını koruma

-

Bulaşıcı hastalıklardan koruma

-

Zararlı yiyeceklerden koruma

-

Zararlı içeceklerden koruma

-

Beden temizliği ve vücut sağlığını koruma

-

Dengeli beslenmeyi sağlama

Dini kural ve bazı rutinler ekseninde ne demek istediğimizi izah etmeye çalışalım.

10.2.3. Beden Temizliği ve Bedensel Hareketler
Genel olarak beden temizliği ve elbiselerin temizliği günlük hayatın en önemli parçası
konumundadır. Bireyler her bakımdan kendilerini temiz tutmalıdırlar. Bazı ibadet ve rutinler
de zaten bunu gerektirmektedir. Örneğin, abdest almak günün belirli saatlerinde en çok
kullanılan organların temizlenmesini, bir anlamda dezenfekte edilmesini sağlamaya yönelik
olmaktadır. Dolaşım sistemini rahatlatmaktadır.
Yine, cinsi münasebetten sonra asıl olan husus maddi ve manevi temizliktir. Hem
öncesinde hem de sorasında temiz olmanın gerekliği vurgulanmakta, özellikle sonrasında
temizlenmek bir zorunluluk olarak bireylerin karşısına çıkmaktadır.
Bunun için gusül (boy) abdesti, cünüplük (cinsel anlamda boşaldıktan sonraki durum)
halinin getirdiği gerginlik neticesinde vücutta yol açtığı yorgunluk ve gevşekliği giderme,
bedende yeni bir denge kurma, kan dolaşımını düzene koyma ve kişiyi ibadete hazırlama gibi
beden ve ruh sağlığı açısından yararlıdır. Yani boy abdesti, vücutta genel bir uyandırma
meydana getirerek, onu hem bedenen hem de ruhen dinlendirmektedir ( Aslan, 2007, s, 17).
Namaz ibadeti her gün yerine getirilmesi gereken bedensel hareketler içeren bir ibadet
türüdür. Kültür-fizik hareketleri olarak görülebilecek olan namaz birçok eklemi gün içerisinde
çalıştırabilmektedir. Hz. Peygamber (sav) bir hadisinde “namazda şifa vardır” buyurmuşlardır.
Burada şifadan kasıt maddi ve manevi açıdan değerlendirilmelidir.
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10.2.4. Beslenme
Yeterli ve dengeli beslenme insan sağlığının en başta gelen unsurlarından birsidir.
Beslenme ile alakalı İslam dini birçok öneri ve tavsiyeler getirmiştir. Örneğin yemek seçmek
hiç tavsiye edilmemiş, tersine her tür yemek çeşidinden yenilmesi öğütlenmiştir (“Allah’ın size
helal kıldığı gıda maddelerini kendinize haram kılmayız” Maide,8). Ancak fazla yemek
yenilmesine hoş bakılmamıştır. Fazla yemek vücut için aşırı yük haline gelecektir. Yeme
içmenin dengeli bir şekilde yapılması tavsiye edilmektedir.
Diğer yandan beslenme maddelerinin temiz olmasına özen gösterilmiş kirli, çürümüş,
eskimiş, insan sağlığına zararlı olabilecek gıda maddelerinin yenilmesi yasaklanmış yani haram
kılınmıştır. Kuran’da onlarca ayet içerisinde gıda maddelerinin temiz olarak yenilmesi
öğütlenmektedir. Gıda maddelerinin helal haram olması ve sağlık için uygun olup olmamasına
ilişkin fıkıh biliminde birçok konu başlığı mevcuttur. Özellikle zararlı olan gıdalar ve özelikleri
de “din adamı hekimler” tarafından ayrı ayrı tartışılmıştır.
Kuran’da özellikle insan sağlığına yararlı yiyeceklerden ve zararlı yiyeceklerden isim
isim bahsedilmektedir. Özellikle kabak, mercimek, acur, soğan, sarımsak, yonca, reyhan, incir,
kiraz, hurma, muz, zeytin, nar, üzüm, bal, ekmek, su, süt, et, balık, bıldırcın gibi gıda maddeleri
tavsiye edilmektedir. Zararlı gıda maddeleri ise şunlardır; domuz eti, ölmüş hayvan (leş) etleri,
alkol ve kan içmek haram kılınmış zararlı kabul edilmiştir.
Beslenme alışkanlığı ile ilgili en önemli ibadet oruçtur. Orucun ibadet tarafı olsa da,
temelde fizyolojik-maddi unsurlarla izah edilebilecek faydaları söz konusudur. Orucun sindirim
sistemine, mide ve bağırsaklara olumlu etkisi tartışılmazdır. Ayrıca yapılan araştırma
sonuçlarına göre orucun böbrek ve idrar yoları hastalıklarına olumlu etkisi olduğu görülmüştür.
Birçok alternatif tıp doktoru açlık ve oruç eksenli tedavi şekilleri önermekte, insan
sağlığının normal haline gelmesi için sadece beslenme alışkanlığına bağlı köklü değişimlerin
yeterli olacağını ifade etmektedir.

10.2.5. Uyku ve Dinlenme
Uyku ve uyuma ile ilgili birçok hadis ve ayet mevcuttur. Uyku insanın en temel
ihtiyaçlarından birisidir. Düzenli bir şekilde uyumak hekimlerin en başta gelen
tavsiyelerindendir. İslam dini ise bu konuyla ilgili olarak oldukça net tavsiyelerde bulunmuştur.
Hekimler de yapmış oldukları tahliller sonucunda benzer öneriler getirmektedirler.
Örneğin, geceleri uyunması, gündüzleri çalışılması gerektiği, yatsı namazından sonra
uykuya geçilmesi gerektiği ki bu yaklaşık 23.00 civarı olmaktadır. Sabah güneş doğmadan
kalkılması gerektiği, öğle saatlerinde hava sıcak iken dışarı çıkılmaması gerektiği, ihtiyaç
halinde öğle uykusuna yatılması gerektiği, insan vücudunun dinlenmesi gerektiği ve
dinlenmenin vücudun hakkı olduğu, sık sık ayet ve hadislerde ifade edilmektedir.
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Hz. Peygamber’in yanındaki sahabelerinden bir kısmı gece uyumayıp ibadetle geçirmek
istemişler ancak Hz. Peygamber, gece saatlerinin dinlenmek için olduğunu ifade etmiştir. Eğer
ibadet etmek istiyorlarsa sabaha karşı kalkmalarını, ama önce dinlenmeleri gerektiğini tavsiye
etmiştir.
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Bölüm Sonu Soruları
1değildir?

Aşağıdakilerden hangisi dini hayatın insanlar üzerindeki etkilerinden biri

A.

Hayatını tehdit eden şeylerden uzak durmasını sağlaması

B.

Varlığını önemsemesini sağlaması

C.

Kendisine değer vermesini sağlaması

D.

Kendi hayatını her şeyin üstünden tutmasını sağlaması

E.

Baş edemeyeceği hususlarla baş edebilme yeteneği sağlaması

2Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sağlıklı davranışlara riayet ettirmesine örnek
olarak verilemez?
A.

Emniyet kemeri takmak

B.

Hasta ziyaret etmek

C.

Egzersiz yapmak

D.

Düzenli ve sağlıklı beslenmek

E.

Sigara ve alkol tüketmemek

3-

Aşağıdakilerden hangisi depresyon hastalığını yaşayanlarda görülmez?

A.

Kişinin dünyaya karşı ilgisinin azalması

B.

Kişinin kendini ayıplaması

C.

Kişinin kendini aşağılaması

D.

Kişinin kendini kınaması

E.

Kişinin diğer insanlara bağımla gelmesi

4-

Hz. Peygamber’in, bulunduğu dönemdeki tedavi şekillerine tavrı ne idi?

A.

Bulunduğu dönemin tedavi şekillerini olduğu gibi kabul etmiştir.

B.

Bulunduğu dönemin tedavi özelliklerini hoş karşılamamıştır.

C.

Bulunduğu dönemin tedavi özelliklerini tamamen reddetmiştir.

D.

Bulunduğu dönemin tedavi özelliklerini tamamen değiştirmiştir.
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E.
Bulunduğu dönemin tedavi şekillerini olduğu gibi kabul etmemiş, bazılarını
düzeltmiştir.
5-

?

A.

x

B.

x

C.

x

D.

x

E.

x

6İslam dinine göre Müslüman bir topluluk ile maddi bilimlerin (tıp, astronomi,
kimya, fizik vb.) ilişkisi nasıldır?
A.

Maddi bilimlerle ilgilenmek günahtır.

B.

Maddi bilimlerle ilgilenmek haramdır.

C.

Maddi bilimlerle ilgilenmek sünnettir.

D.

Maddi bilimlerle ilgilenmek vaciptir.

E.

Maddi bilimlerle ilgilenmek farzdır.

7-

Hz. Peygamber’in tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili tavrı ne idi?

A.

Tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir.

B.

Bazı hastalıkların şifasının sadece Allah’tan geleceğini bildirmiştir.

C.

Her hastalığa ilişkin tedavi yöntemi belirtmiştir.

D.

Temel sağlık prensiplerini belirtmiştir.

E.

Tıbbi alanı manevi bir alan olarak görmüştür.

8-

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sağlık için önerdiği uygulamalardan

A.

Sarılık hastalığına karşı sarı kundak yapmak

B.

Hastaya kutsal metinleri okuyup üflemek

C.

Kutsal metin okunulan suyu içmek

biridir?
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D.

Büyü ile tedavi yapmak

E.

Hacamat yapmak

9değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da belirtilen zararlı gıda maddelerinden biri

A.

Ölmüş hayvan eti

B.

Kertenkele eti

C.

Domuz eti

D.

Alkol

E.

Kan

10-

Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın belirttiği intihar çeşitlerinden biri değildir?

A.

Egoist intihar

B.

Fatalist intihar

C.

Mentalist intihar

D.

Anomik intihar

E.

Altruistik intihar

CEVAPLAR
1-D, 2-B, 3-E, 4-E, 5-D, 6-E,7-D, 8-E, 9-B, 10-C.
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11.YAŞLILIK VE SAĞLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sosyolojik Açıdan Yaşlılık
1.2. Toplumsal Dışlanma, Birlikte Yaşama Ve Yaşlılık
1.3. Sağlıklı Yaşlanma
1.4. Yaşlı Bakımı Ve Evde Bakım Hizmetleri
1.5. Yaşlılık Ve Beslenme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yaşlılık sizce sadece biyolojik bir süreç midir?

2.

Yaşlı insanlarla birlikte yaşamak aile bieylerine ne katar?

3.

Sağlıklı yaşlanma ne zaman başlar ve nasıl sürdürülür?

4.

Yaşlı bakım ve evde bakım hizmetleri gereksiz uygulamalar mıdır?

5.

Beslenme alışkanlıklarımız sadece yaşlandığımızda mı değişmelidir?
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Anahtar Kavramlar
Gerontoloji, Yaşlılık, Toplumsal Dışlanma, Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlı Bakım, Evde
Bakım, Beslenme
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Giriş
Yaşlılık her şeyden önce bu dünyaya geldikten sonra yaşadığımız maceranın fizyolojik
olarak son merhalelerine geldiğimizin bir göstergesidir. Yaşlılığın fizyolojik, psikolojik birçok
tesiri olmaktadır. Bireyin fizyolojik ve psikolojik gelişimi açısından değerlendirildiğinde en son
merhale olarak karşımıza çıkmaktadır.
Genel olarak 65 yaş ve üstü bireylere evrensel kabul gereği yaşlı denilmektedir. 65 yaş
birçok ülkede emekli olma yaşıdır. Ancak bugün Batı Avrupa ülkelerinde sigorta sistemlerine
binen aşırı yük nedeniyle ve artan yaşam süreleri dolayısıyla bu sınırı 70 yaşına çıkarma
tasarımları yapılmaktadır. Ülkemizde de bürokratik kurumlarda resmi emeklilik yaşı üst sınırı
65 iken 67’ye yükseltilmiş, üniversite gibi bazı kurumlarda ise 70’e yükseltilmiştir. Bu
değişimler bizlere yaşlı tanımımın da değişebileceğini göstermektedir.
Ülkemizde yaşlılık çalışmaları oldukça yenidir. Resmi olarak, yaşlılarla daha özel
birimler ile ilgilenilmesi hususu da 2011 yılında başlamaktadır. Bu tarihte Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturularak
engelli ve yaşlı hizmetlerinden sorumlu müstakil bir genel müdürlük kurulmuştur. Böylece bu
alanda önemli bir gelişme sağlanmıştır.
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11.1. Sosyolojik Açıdan Yaşlılık
Gerontoloji bilimi, yaşlılığı bütün yönleriyle inceleyen bilim dalına verilen isimdir.
Geriatri ise, yaşlılık ve sağlık ekseninde çalışma yapan bilim dalına verilen isimdir. Ülkemizde
yaşlılara olgun ve tecrübeli insan gözüyle bakılmaktadır. Aile ve akraba arasında bulunan
yaşlılara birçok konuda danışılmakta ve neredeyse son kararları onlar vermektedir. Bu açıdan
yaşlılık Türk toplumunda yüksek statülü bir aşamadır. Bu açıdan sosyolojik bir gerçeklik olarak
kadınların yaşlandıkça daha da güçlendiğini ifade etmek yerinde olacaktır. Buna karşın erkek
yaşlıların eski ihtişamlı günlerinin daha da gerisinde kaldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.
Yaşlılık dönemi; yaşam kalitesinin gerilediği dönemlerden birisidir. Yaşlılık dönemine
ilişkin pek çok öncelik sayılabilir. Bu değerlendirmelerde yaşlanmanın gerçekte doğumla
başlayan bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Bireyler doğduklarında bir başkasına maddi ve
manevi anlamda tam bağımlı olarak yaşama başlar, ancak yıllar sonra büyüyüp gelişince tam
bağımsız hale gelir. Erişkin dönem, bireyin tek başına hayatta kalabilmeyi başardığı dönemi
ifade eder. Yaşın ilerlemesi ile birlikte kronik dejenerasyonlar, hastalıklar, sosyal statüde
değişme gibi birden fazla faktörün etkisi ile birey yavaş yavaş bir başkasına maddi ve manevi
olarak bağımlı hale gelmeye başlar (SYEP, 2015, s, 5).
Küresel bir gerçek olarak bütün toplumların paylaştığı ortak hususlardan bir tanesi de
her toplumun giderek yaşlandığı ve yaşlı oranlarının artış gösterdiğidir. Sağlık alanındaki
gelişmeler şüphesiz bu durumda etkili olmaktadır.
Ancak dünyada, insanların eşitsiz yaşam koşulları, savaşlar ve afetlere maruz kalmaları
neticesinde bazı ülkelerin yaşam süreleri arasında, uçurumu andıran farklar olabilmektedir.
Örneğin, 2016 yılı için doğumda beklenen yaşam süresi dünya ortalaması 70,1 yaş olurken;
OECD ükeleri ve Batı Avrupadaki gelişmiş ülkeler için ortalama 80 yaş olmuştur. Ülkemizde
yaşam süresi beklentisi 78 yaş iken; Afganistan gibi ülkelerde ise beklenen yaşam süresi 50
yaşa kadar düşmektedir. Böylece her ülkenin ve kültürün kendi yaşam deneyimi ve hayat
kültürü ortaya çıkmaktadır. Yaşlılık ve yaşlı insanlara yönelik politikaları da yaşam beklentisi
ile ilgili olmaktadır.
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Tablo 11.1. Yaşlı Nüfusun Toplam Nüfus İçerisindeki Oranı, 1935-2075

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ülkemizde yaşlı nüfus üç grup halinde incelenmektedir. 2012 ve 2016 verileri
karşılaştırıldığında yaşlı nüfusun atış gösterdiği görülecektir. 2075 yılına kadar yapılan
öngörülerde ise yaşlı nüfus oranında giderek yükselme beklenmektedir. 2012 yılında 65 yaş ve
üzeri yaşlı nüfus sayısı 5 milyon 682 bin kişi iken son beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6
milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında
%7,5 iken, 2016 yılında %8,3’e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun %43,9’unu erkek nüfus, %56,1’ini
kadın nüfus oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusun gruplara dağılım yüzdeleri ise yukarıdaki şekilde
görünmektedir.
Yaşlı nüfustaki bu artış fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları da
beraberinde getirmektedir. Nüfusun yaşlanması, sosyo-ekonomik yönden insan yaşamında çok
farklı etkiler yaratan bir durumdur. Ekonomik anlamda, yaşlanan nüfus, ekonomik büyümeyi,
tasarrufları, yatırım ve tüketimi, işgücü piyasalarını, emeklilik fonlarını, vergileri ve nesiller
arası transferleri; sosyal anlamda da sağlık düzeyini ve sağlık bakımı hizmetlerini, aile
kompozisyonunu, yaşam düzenini, barınma durumunu ve göçleri etkiler. Tüm bunlar; işgücü
arzının azalması, (üretici nüfusta azalma), kamu harcamalarının artması (sağlık harcamalarının
ve sosyal güvenlik ödemelerinin artışı) ve bakım ihtiyacının artışı (kurumsal ve evde bakım
hizmetleri) risklerini de beraberinde getirmektedir (SYEP, 2015, s, 63).
Ülkemizde 100 yaşını aşan nüfusun oranı ise % 0,1 olurken; kişi sayısı ise 2016 yılında
5 bin 232 olmuştur. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 680
kişi ile İstanbul, 237 kişi ile Şanlıurfa ve 219 kişi ile Ankara iken en az yaşlıya sahip ilk üç il
sırasıyla 2 kişi ile Ardahan, 4 kişi ile Bilecik ve 7 kişi ile Bayburt olmuştur.
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11.1.1. Toplumsal Dışlanma ve Yaşlılık
Yaşlılar hangi toplum içerisinde olurlarsa olsunlar dezavantajlı olan ve dışlanmaya en
yakın olan gruplar arasındadır. Bir kısım yaşlılar yoksul, zengin veya orta halli olabilirler ama
hayatları sosyal açıdan eksik olabilir. Yine bir kısım yaşlılar ise sosyal açıdan iyi durumda
olabilirken ekonomik açıdan eksik olabilmektedir. Bireylerin yaşamlarının diğer aşamalarında
karşılaşmış oldukları gündelik hayata ilişkin problemler ve sıkıntıların yaşlılık döneminde
karşılarına çıkması olası bir durumdur. Ancak birey genç veya yetişkin halde bu problemlerle
başa çıkabilecek enerji, güç, sağlık, yoğunluk ve motivasyona sahip olabilecek iken yaşlılık
dönemlerinde bu unsurlar azalmakta ancak problemler aynı şiddet ile yaşlı bireyin üzerine
gelebilmektedir. Bu açılardan yaşlı birey diğer yaşam evrelerine göre daha dezavantajlı
durumda kabul edilmektedir. Bazı zamanlarda bir çocuk gibi ilgilenilmeyi gerektiren ihtiyaç
kalemleri ortaya çıkabilmektedir.
Yaşlıların yaşam kalitesi üzerine yapılan bir çalışmada, yaşlılık döneminde en
dezavantajlı grup, ileri yaşlardaki yaşlılar, kadın yaşlılar ve eşi ölmüş olan yaşlılar olarak
bulunmuştur (TAYA, 2013, s, 109).
Yaşlıların sosyal dışlanmaya maruz kalması ile yoksulluk arasında yani ekonomik
yetersizlik arasında bir bağlantı olabileceğine dair değerlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle
yaşlıların çalışma hayatından çekilmesi ile birlikte hem yoksulluk riski ile hem de
sosyalleşememe riski ile karşı karşıya kalmaktadır.
Ülkemizde yaşlı nüfus için yoksulluk oranları giderek yükselmektedir. 2011 yılında
yaşlılar için yoksulluk oranı %17 iken, 2015 yılında %18,3'e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun
yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde ise, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2011 yılında
%15,9 iken bu oran 2015 yılında %17,8’e yükselmiş; yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2011
yılında %17,9 iken bu oran 2015 yılında %18,6’ya yükselmiştir. Göreli olarak kadın yaşlıların,
erkek yaşlılara göre bir derece daha yoksul olduğunu ifade etmek mümkündür.
Özellikle Avrupa ülkelerinde artan modernleşmenin etkisi ile “yaşlı korkusu”
(gerontofobi) denilen fobik durumlar, gençler ve yetişkinler arasında baş göstermiştir. Modern
dünyada yaşlı ve çocuk bireylere yer yoktur. Birey hemen büyümek ve yetişkin olmak öyle
davranmak durumundadır. Benzer şekilde yaşlı bireylerde toplum dışı insanlar olarak
görülmekte ve hayatın dışında kalmış, hayatın hızına yetişmeyen bireyler olarak görülmektedir.
Ayrıca yaşlılar, diğer bireylere ölümü hatırlatabilmektedir. Bu durumda gerontofobi denilen
olgu ortaya çıkmaktadır. Doğulu toplumlarda özellikle ülkemizde böyle bir algının olduğundan
bahsetmek mümkün değildir. Ülkemizde yaşlanmak çoğu zaman bir ayrıcalık olarak
görülmekte ve değer verilmektedir. Yaşlılar, aile hayatının merkezinde, sözlerine önem
verilmekte, aile bireylerine katkı sunabilmektedir. Ülkemiz Müslüman bir ülke olduğu için
ahiret inancı ve ölümden sonraki hayata dair düşünceleriyle ölüme ilişkin beklenti ve algıları
da batı toplumlarından oldukça farklıdır. Bu açıdan yaşlanmak ülkemizde hiç bir zaman
korkulacak bir yaşam evresi olarak görülmemektedir.
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11.1.2. Yaşlılıkta Aile ile Birlikte Yaşama ve Evlilik
Yaşlı bireylerin kendi başlarına yaşayabilmeleri ve hayatlarını sürdürmeleri yaşa bağlı
olarak giderek zorlaşmaktadır. Bu durum beraberinde başka problemleri de getirmektedir.
Geleneksel değerlere sahip toplumlarda bulunan ilk ve hazır çözüm ise yaşlı bireyin kendi
çocuklarıyla birlikte yaşaması olacaktır. Modern değerlere sahip toplumlarda ise profesyonel
hizmet sunan “yaşlılar apartı”, “yaşlılar köyü” ve “huzurevleri” bu görevi üstlenmektedir.
Ülkemizde ilk huzurevi 1966 yılında Konya’da açılmıştır. İkincisi ise Eskişehir’de
faaliyete geçirilmiştir. 2006 yılında yapılan Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre
ülkemizdeki bireylerin yaşlılıklarında nerede kalmak istedikleri sorulduğunda karşımıza
aşağıdaki tablo çıkmaktadır. Farklı yaş gruplarına göre bireyler sınıflandırıldığında, hemen her
yaş grubunun ortalama %10’a ancak ulaşan bir kesiminin huzurevine gitme istediğinde olduğu,
yine ortalama %55,82’yi aşan bir oranda bireyin ise çocuklarıyla birlikte kalmak istediği,
%18’lik bir kesimin ise oldukça yeni bir hizmet faaliyeti olan evde bakım hizmetlerini almak
istedikleri ifade edilmiştir.
Tablo 11.2. Yaş Gruplarına Göre Yaşlılıkta Yer Tercihi
Huzurevine
giderim

Çocuklarımın
yanında kalırım

Evimde bakım
hizmeti alırım

Diğer

Fikrim
yok

%

18 - 24

9,4

49,1

17

1,2

23,3

100

25 - 34

8,9

54,4

16,8

1,1

18,8

100

35 - 44

9,2

56,9

18,5

1,2

14,3

100

45 - 54

10

58,1

19

1,1

11,8

100

55 - 64

9,5

60,6

19

1,3

9,7

100

Ortalama

9,4

55,82

18,06

1,18

15,58

Kaynak: TÜİK, 2006 Aile Yapısı Araştırması
Bireylerin aile bireyleriyle kalma nedenleri de bir diğer önemli husustur. Bunun için
yapılan bir değerlendirmeyi ise yine 2006 yılında yapılan Aile yapısı araştırmasında
bulmaktayız. 60 yaş üstü bireylere neden kendi çocuklarıyla birlikte yaşamak istedikleri
sorulduğunda % 60’ları aşan büyük bir çoğunluk, çocuklarımla birlikte yaşamak beni mutlu
edecektir, bu bizim geleneğimizdir aynı zamanda da birbirimize destek olabiliriz şeklinde görüş
bildirmişlerdir. Bu durum hala ülkemizde yaşlılar ve yaşlılığa ilişkin geleneksel değerlerin
varlığını sürdürmekte olduğunu göstermektedir.
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Tablo 11.3. Yaşlıların Cinsiyete Göre Aile İle Birlikte Yaşama Nedenleri
Yalnız
yaşamamı
çocuklarım
istemediği
için

Gelenek ve
göreneklerimiz
böyle
gerektirdiği
için

Çocuklarımla
birlikte
yaşamaktan
mutlu
olduğum için

Bakıma
ihtiyacım
olduğu
için

Başka
bir
şansım
olmadığı
için

Huzurevinde
kalacak
imkânım
olmadığı
için

Erkek

10,3

17,4

23,9

6,8

7,8

0,7

19,8

13,4 100

Kadın

19,9

12,9

22,3

10,5

9

0,4

16,2

8,8

Çocuklarımızla
birbirimize
destek olmak
için
Diğer %

Kaynak: TÜİK, 2006 Aile Yapısı Araştırması
Yaşlı nüfusa ilişkin bilinmesi gereken konulardan birisi de yaşlıların evlenme
durumlarıdır. Çünkü hayat arkadaşını kaybeden yaşlıların tekrar evlenmesi oldukça güçtür. Bu
durum ise hayatlarının geri kalanlarını yalnız başına geçirmek anlamına gelmektedir.
Ülkemizde yaş gruplarına göre evlilik sayılarına bakıldığında, giderek düşüş yaşandığı
görülmektedir. Bu düşüş oldukça normal kabul edilebilecek bir durumdur. Ancak erkek ve
kadın arasında farklılıklara da dikkat etmek gerekmektedir. Kadınlarda erkeklere göre evlenme
sayısı 45 yaşını geçtikten sonra yarı yarıya azalmaktadır. 17 bini aşkın kadın ise durumu
hakkında bilgi vermekten kaçınmakta, dul veya bekâr hayatına devam etmekte veya resmi
olmayan evlilikler gerçekleştirmektedir. Erkek yaşlılar ise sayısı az dahi olsa kadınlardan kat
be kat fazla olacak şekilde 60’lı yaşlardan sonra evlenebilmektedir. Yaşlılıkta dul kalmaya
karşın evlenme oranlarının düşük olması aslında bir sosyal probleme işaret etmektedir. 2016
yılı verilerine göre ülkemizde yalnız yaşayan yaşlı nüfusun %23,3'ünü erkekler, %76,7'sini ise
kadınlar oluşturmaktadır.
Tablo 11.4. 65 Yaş Üstü Evlenme Durumları

Kaynak: TUİK, 2016
Ülkemizde 65 yaş üstü yaşlı kadın bireylerin ancak %44’ü evli olmakta iken, yaşlı erkek
bireylerin ise %83,3’ü evli olarak hayatını sürdürmektedir.
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden yaşlı
bireylerin oranı 2015 yılında %56,8 iken bu oran 2016 yılında %64,5’e yükseldi. Genel
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mutluluk düzeyi cinsiyet bazında incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı erkeklerin %66,2’si, yaşlı
kadınların ise %63,2’si mutlu olduğunu beyan etmiştir.
Yaşlılık ile değerlendirilen kavramlardan birisi de “bağımlı nüfus” kavramıdır. Bağımlı
nüfus, herhangi bir ekonomik getirisi olmadığı halde hane halkı gelirinden pay alan aile
bireyleri için kullanılmaktadır. Ekonomik olarak, “15-64” yaş grubundaki nüfus üretime katkı
sağladığından, “üretken nüfus” olarak tanımlanmaktadır. “0-14” yaş grubundaki nüfus “genç
nüfus”, “65+” yaş grubundaki nüfus ise “yaşlı nüfus” olarak tanımlanmakta ve bu iki grup genel
olarak ekonomik anlamda bağımlı nüfus olarak kabul edilmektedir. Genç bağımlılık oranı ve
yaşlı bağımlılık oranı birbirinden ayrı hesaplanmaktadır. Buna göre, çalışma çağındaki yüz
kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2012 yılında %11,1 iken bu oran
2016 yılında %12,3’e yükselmiş durumdadır.
İleri tarihli öngörülere bakıldığında yaşlı bağımlılık oranının 2023’te %15’e, 2050’de
%33’e, 2075’te ise %48’e yükseleceği tahmin edilmektedir (TAYA, 2013, s, 108).
Yaşlı bireylere ilişkin hesaplanan bağımlılık oranları devlet politikasının belirlemiş
olduğu emeklilik yaşının alt ve üst sınırı ile doğru orantılı olarak değişebilmektedir. Birçok
Avrupa ülkesinde emeklilik yaşı alt limiti olan 65’i, 70’li yaşlara kadar yükseltme eğilimi söz
konusudur. Ülkemizde ise emeklilik yaşı tedrici olarak yükseltilmiş ve çalışmaya yeni
başlayanlar için 65 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak 65 yaş, yakın gelecekte alt limit olarak
düşünülmektedir. Diğer yandan bazı meslek dallarında 67 yaş veya 70 yaş gibi üst limitler
koyularak yaşlı bireylerin çalışabilmesi kolaylaştırılmıştır. Bu tarz politikalar yaşlı bağımlılık
oranlarının göreli olarak değişebilmesine neden olacaktır.
Ülkemizde yaşlı bireylerin çoğunluğu diğer aile bireyleri ile birlikte yaşamakta olduğu
için “bağımlı nüfus” olarak görme anlayışı söz konusudur. Ancak bu değerlendirme her açıdan
doğru olmayabilir. Yaşlı bireyler ülkemizde birlikte yaşadığı aileye ekonomik getirisi
olabilecek katkılar sunabilmektedir. Örneğin, çocuk bakmak, bazı kolay ve zahmetsiz gündelik
işleri halletmek, servis hizmeti (getir-götür) sunmak gibi katkıları söz konusudur. Bu tarz
katkılar ölçülemeyen veya ölçüme tabi tutulmamış olan düşük bazlı ekonomik katkılardır.

11.2. Sağlıklı Yaşlanma
Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşlılar
utanılması gereken veya damgalanması gereken insanlar da değillerdir. Yaşlılık, uzun
yaşayabilen her insanın deneyimleyebileceği yaşam evrelerinden sadece birisidir. Bu açıdan
sağlıklı yaşlanma tabiri bu döneme ulaşmış bireylerin sağlığına dikkat çekmesi açısından
önemlidir. Çünkü yaşlılık döneminde bireyler daha hassas ve savunmasız oldukları için
sağlıklarına her zamankinden daha fazla dikkat etmelidirler.
Ülkemizde sağlıkta gelinen nokta ve hayat şartlarının da iyileşmesi sonucunda doğumda
beklenen yaşam sürelerinin uzadığı görülmektedir. Hayat tabloları, ülke içerisinde yeni
doğanların beklenen yaşam sürelerini göstermektedir. Her yıl TÜİK tarafından belirlenen hayat
tablosuna göre her yaş grubu için tahmini yaşam süreleri belirlenmektedir.
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Tablo 11.5. Yaşa ve Cinsiyete Göre Beklenen Yaşam Süresi, 2015

2015 yılı sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli kadın erkek
ortalaması için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,7 yıl olmuştur. Genel olarak
kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadığını ve bunun diğer dünya ülkelerinde de benzer
şekilde cereyan ettiğini önceki bölümlerde de ifade etmiştik. Bu durumda kadın-erkek arası
doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olmaktadır.
Ülkemizde 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17,8 yıl
olmaktadır. Erkekler için bu sürenin 16,1 yıl, kadınlar için 19,4 yıl olduğu gözlenmiştir. Diğer
bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşayacağı
tahmin edilmektedir.
Avrupa ülkeleri için ise henüz ülkemizde olmayan daha başka bir yaşlılık sorunu baş
göstermektedir. “Yaşamın kadınlaşması” olarak ifade edilen durum bütün dünya
toplumlarındaki kadınların erkeklerden daha fazla yaşaması ile ilgili olgusal bir durumdur.
Kadınların sayısal üstünlüğü, yaşlılıklarında dul yaşamı arzu etmeleri ve özellikle 80 yaş üstü
erkeklerin sayılarının kadınlara göre çok daha az olması gibi olgusal durumlar dolayısıyla
yaşamın kadınlaşması şeklinde ifade edilen bir başka olgu tartışılmaktadır. Ülkemizde
yaşlıların aileleriyle birlikte kalması ve geleneksel değerlere bağlılık neticesinde bu tarz bir
problem ile henüz karşılaşılmamıştır. Ancak ülkemizde de 60’lı yaşlardan sonra kadınların çok
fazla evlenmedikleri görülmektedir. Kadınlara göre erkekler 60’lı yaşlardan sonra daha fazla
evlilik yapmaktadırlar (kendisinden daha düşük yaştaki kadınlarla, örneğin 50’li 40’lı
yaşlardaki kadınlarla).
Avrupa ülkelerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, kadınların yalnız başlarına,
erkeklerin ise evli bir şekilde birlikte yaşlanma eğilimi gösterdiğini tespit etmişlerdir. Bu tarz
araştırmalar göstermektedir ki cinsiyete bağlı olarak yaşlılıkta hayata ilişkin beklenti ve algılar
değişmektedir (Giddens, 2016, s, 373).
Diğer yandan yine çok farklı etnik yapının olduğu Avrupa ülkelerinde göçmen
gruplarına ve azınlıklara ait yaşlı gruplarının daha dezavantajlı oldukları; göçmenlerde yoksul
olma ve dışlanmış olmanın yerli ve beyaz olanlarla göre daha yüksek düzeylerde olduğu tespit
edilmiştir. Asyalılar ve siyahiler bu anlamda daha zor bir yaşlılık geçirmektedir (Giddens, 2016,
s, 375).
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Ülkemizde her yıl yapılan yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, genel
sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı, 2012 yılında %43,1
iken 2016 yılında %45,3’e yükselmiştir. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan
eden yaşlı erkeklerin oranı, 2016 yılında %53 iken yaşlı kadınlarda bu oran %39,4 oldu. Kadın
yaşlıların sağlık durumlarından daha fazla şikâyetçi oldukları görülmektedir.

11.2.1. Yaşlı Bakımı
Yaşlı bakımı günümüz Türkiye’sinde başlı başına bir akademik disiplin haline gelmiştir.
Yaşlı bakımı ve yaşlı konaklaması, sosyal devlet politikalarının bir yansıması olarak ülkemizde
kamu hizmeti altında değerlendirilmektedir. Bu sebeple ülkemizde her geçen yıl huzurevi sayısı
artmaktadır. Toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranının giderek arttığı düşünüldüğünde,
daha çok huzurevine ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.
Diğer yandan huzurevi haricinde yaşlılara daha ailevi bir ortam hazırlamak isteyen Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Yaşlı Yaşam Evi” projesini hayat geçirmiştir. Yaşlı
bireylerden sosyal, psikolojik, fiziksel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilenlerden,
durumu uygun olduğu sosyal ve sağlık servisinin ortak kararı ile belirlenen kişilerin, kuruluşa
bağlı ek ünite konumunda olacak “Yaşlı Yaşam Evi” olarak isimlendirilen evlerde kalmaları
sağlanmaktadır. Böylece yaşlılarımızın sosyal çevreden soyutlanmadan, yaşam standartlarının
yükseltilmesi ve ev ortamında bakımlarının sağlanması mümkün olacaktır. 2017 yılı itibarıyla
160’ın üzerinde yaşlı birey, kapasitesi 3 ile 6 arasında değişen bu evlerde kalmaktadır.
Bazı belediyeler, dernek ve vakıflar, azınlıklar ve özel sektör tarafından açılmış olan
huzurevleri de faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizde 2017 yılı itibarıyla Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na ait huzurevlerinde 13 bini aşkın yaşlı birey huzurevlerinde hayatını
sürdürmektedir. Toplamda ise ülkemizdeki diğer huzurevleri de dâhil edildiğinde 2017
itibarıyla 25,440 yaşlı bireyin huzurevlerinde kaldığı tespit edilmiştir.
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Tablo 11.6. Huzurevlerinde Kalan Yaşlı Birey Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ülkemizdeki özel huzurevlerinin sayısı 176’yı bulmuş ve yaşlı birey kapasitesi 10 bine
ulaşmıştır. Bu durumda özel sektörün yakın bir gelecekte yaşlı bireylere yönelik kamu hizmeti
sunan kurumları geride bırakabileceği ihtimali ortaya çıkmıştır.
Yaşlı bireyler ilerleyen yıllarda önceki dönemlere göre öz bakım becerilerini
kaybedebilmektedirler. Ülkemizde yapılan 2012 sağlık araştırması verilerine göre yaşlı bireyler
özellikle 75 yaşından sonra öz bakım becerilerinde zorlanmaktadırlar. Örneğin banyo yapma
(%16,8), tuvalet ihtiyacını giderme (%10,3), kıyafet giyme-çıkarma (%11) yatağa girmesandalyeye oturma (%10) gibi hususlarda 75 yaş üzeri yaşlı bireylerin zorlandığı görülmektedir.
Yaşlı bakımında birincil düzeyde dikkat edilmesi gereken önleyici tedbirler söz
konusudur.
• Beslenmenin düzenlenmesi ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi,
• Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzaklaşma,
• Spor ve egzersizler yaparak gündelik hayat içerisine aktiviteyi yerleştirme,
• Düşme, çarpma ve dikkatsizlik sonucu meydana gelebilecek olan kazaların
önlenmesi,
• Bunama ve diğer mental hastalıklardan korunmak için zihinsel aktiviteyi artırma,
• Sosyalleşmek ve hayata katılmak için diğer gün içi sosyal aktivitelere devam etme,
• Alınan ilaç ve tamamlayıcı ürünlerin zamanında ve doğru kullanılması
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11.2.2. Evde Bakım Hizmetleri
Evde bakım kavramı; koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakım hizmetlerinin
sürekliliğini sağlamak amacıyla ve mevcut sağlık hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek
amacıyla uygulana bir hasta bakım sistemini ifade etmektedir. Zaman zaman “evde sağlık
hizmeti” ile “evde sosyal bakım ve hizmetleri” kavramı birbirlerinin yerine
kullanılabilmektedir. Ancak her ikisi de “evde bakım hizmetlerinin” içerisinde yer almaktadır.
Günümüzde evde bakım, birçok ülkede etkin bir hizmet sunum modeli olarak önem verilen ve
tercih edilen bir sağlık hizmeti modeli olmuştur (SYEP, 2015, s, 46). Ülkemizde de son yıllarda
oldukça revaçtadır.
Evde bakım hizmetleri, ülkemizde bir kamu hizmeti olarak başlamış ve yaygınlaşmıştır.
“Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” şeklinde 2005 yılında başlayan
evde bakım hizmetleri, 2010 yılında efektif olarak uygulanmaya başlanmış, aynı zamanda özel
sektörden satın alınabilecek bir hizmet uygulaması haline de gelmiştir. 2010 yılının son
aylarından itibaren Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetlerinin ülke çapına yaygınlaştırılması
için kamu hastaneleri, aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezlerini hizmet sunumuna dâhil
etmiştir.
Tablo 11.7. Yıllara Göre Evde Sağlık Hizmetleri

Kaynak: SYEP, 2015, s,48
Evde bakım hizmetleri kapsamında başta engelli ve yaşlı hastalar olmak üzere diğer
yaşlardan hastalar da olabilmektedir. Evde bakım hizmetinden faydalanan hasta sayısı her
geçen gün daha da artmaktadır. Hasta sayısına paralel olarak gerekli hasta bakım birimlerinin
ve personellerinin de sayısında artış yaşanmaktadır.

11.2.3. Yaşlılık ve Beslenme
Yaşlılıkta, bireyin yaşam biçiminde oluşan duygusal, fiziksel ve biyolojik birtakım
değişiklikler vardır ki bunlar yaşlı bireyin sağlık durumuna ve yaşam konforuna etki etmektedir
(Aksoydan, 2008, s, 10).
-

Yalnız yaşama
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-

Eşini kaybetme

-

Aileden ya da arkadaşlardan ayrılma

-

İşten ya da evden ayrılma

-

Fiziksel engel, hareket güçlüğü

-

Yardımcı kişi ve kurumların olmaması

-

Gelir yetersizliği

-

Bağımlılık

-

Sosyal dışlanma

-

Ruhsal problemler (Depresyon veya bunama)

-

İlaç Kullanımı

Yukarıda sıralanan nedenler, gıdaların satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve
tüketilmesi aşamalarını fiziksel (hareket güçlüğü) ya da psikolojik (iştah azalması, yemeği
reddetme) olarak etkileyerek yetersiz beslenme riski doğurabilmektedir. Yaşlılıkta enerji
ihtiyacı, hastalıklar, sakatlanma ve kırıklara bağlı olarak artabilir. Enerji ihtiyacının arttığı bu
gibi durumlarda yetersiz beslenilmesi kronik beslenme yetersizliği denilen duruma neden
olmaktadır. Dolayısıyla yetersiz beslenme, kronik hastalıkların görülme sıklığını ve bu
hastalıklara bağlı ölümleri artırmaktadır.
Yaşam boyu sağlığın sürdürülmesi amacı ile yaşlı bireyin aktif ve bağımsız yaşamı
teşvik edilmelidir. Aktif yaşam için fiziksel aktivite ve egzersizin önemi büyüktür. Bugün
dünyada birçok ülkenin sağlık politikalarında sağlıklı ve aktif yaşam için fiziksel aktivite ve
egzersize büyük yer verilmektedir (SYEP, 2015, s,7).
Sağlıklı yaşlanmak için fiziksel aktiviteler yapmak, dengeli ve uygun beslenmek, zararlı
alışkanlık ve maddelerden uzak durmak gerekmektedir. Beslenme uzmanlarının genel önerileri
doğrultusunda insanların ihtiyacı olan bu besin grupları şunlardır: proteinler, yağlar,
karbonhidratlar, mineraller ve su. Bu temel besin grupları içerisindeki gıda maddelerinden
yeterince tüketilmesi halinde hayatın her evresinde sağlıklı ve konforlu bir hayat sürebilmek
mümkündür. Yaşlılık evresinde de bu besin öğelerine dikkat edilmeli ve dengeli
beslenilmelidir.
Besinler, içerdikleri besin öğeleri ve besin öğesi olmayan kimyasallar açısından
farklıdır. Vücudun gereksinimi olan besin öğeleri ve diğer kimyasalların çeşit ve miktar olarak
yeterli düzeyde sağlanabilmesi için değişik türde besinler tüketilmelidir. Öğünlerde farklı türde
besinlerin tüketilmesi ile dengeli bir beslenme sağlanabilir. Besin çeşitliliğinin az olması bazı
besin öğelerinin yetersiz alınmasına neden olabilir (Aksoydan, 2008, s, 32). Bir anlamda günlük
hayatımızda dengeli beslenme gerçekleştirebilmek farklı besin gruplarındaki gıda
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maddelerinden bol çeşitli bir şekilde aşırıya kaçmadan tüketmek gerekmektedir. Görüldüğü gibi
sağlıklı yaşlanma aslında hayatın daha önceki evrelerinden başlamaktadır. Çocukluk
evresinden itibaren yaşlanmaya başladığımız sadece bir retorikten ibaret değildir. Sağlıklı
yaşlanabilmek için kendi bedenimizi gençlik ve yetişkinlik döneminden itibaren dikkatli bir
şekilde korumak gerekmektedir.
Sağlıklı beslenebilmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek için yaşlı bireylere ekonomik
destek de yapılmaktadır. Ülkemizde 65 yaşının üzerindeki bireylere muhtaç, güçsüz, kimsesiz
Türk vatandaşına aylık bağlanması hakkındaki kanun dolayısıyla 1977 yılından beri aylık
bağlanabilmektedir. Sosyal devlet anlayışının bir uygulaması olan bu hizmeti şu an Aile Sosyal
Politikalar Bakanlığı yürütmektedir.
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Bölüm Sonu Soruları
1değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşlanabilmek için yapılması gerekenlerden biri

A.

Zararlı maddelerden uzak durmak

B.

Zararlı alışkanlıkları terk etmek

C.

Fiziksel aktivitelerden uzak durmak

D.

Yeterli ve dengeli beslenmek

E.

Yeterli ve dengeli uyumak

22016 yılında yapılan yaşam memnuniyeti araştırmasına göre genel sağlık
durumundan memnun olduğunu beyan eden yaşlı erkeklerin oranı yüzde kaçtır?
A.

%59

B.

%53

C.

%49

D.

%43

E.

%39

32017 yılı itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına ait huzurevlerinde kaç
kişi kalmaktadır?
A.

30 bin

B.

25 bin

C.

22 bin

D.

18 bin

E.

13 bin

4-

Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi yılda çıkmıştır?

A.

2011

B.

2009

C.

2007
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D.

2005

E.

2003

5-

2016 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde kaçtır?

A.

%7,5

B.

%7,7

C.

%8,0

D.

%8,3

E.

%10,2

6kadındır?

2016 yılı verilerine göre ülkemizde yalnız yaşayan yaşlı nüfusun yüzde kaçı

A.

%23

B.

%34

C.

%45

D.

%65

E.

%76

7-

Ülkemizde ilk huzurevi hangi yılda açılmıştır?

A.

1996

B.

1986

C.

1976

D.

1966

E.

1956

8Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre 2015 yılında %56 olan yaşlılardaki
mutluluk oranı 2016 yılında yüzde kaç olmuştur?
A.

%42

B.

%46

C.

%53
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D.

%64

E.

%83

9-

Yaşlı insan korkusu denilen fobik durum aşağıdakilerden hangisi?

A.

Geraskofobi

B.

Gerontofobi

C.

Germanofobi

D.

Geriatrofobi

E.

Gefirofobi

10- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakımında birincil düzeyde dikkat edilmesi gereken
önleyici tedbirlerden biri değildir?
A.

Sosyal aktivitelere devam etmek

B.

Beslenmeyi düzeltmek

C.

Zihinsel aktiviteyi asgari seviyede tutmak

D.

İlaçları zamanında ve doğru kullanmak

E.

Kazaları önlemek

CEVAPLAR
1-C, 2-B, 3-E, 4-D, 5-D, 6-E, 7-D, 8-D, 9-B, 10- C.
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12. BİYOKÜLTÜREL VE BİYOMEDİKAL SAĞLIK
ANLAYIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Geçmişten Günümüze Sağlık
1.2. Biyokültürel ve Biyomedikal Sağlık Anlayışı
1.3. Toplumun ve Gündelik Hayatın Medikalleşmesi
1.4. Modern Tıp, Geleneksel Tıp Etkileşimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sağlık ve hastalık olgusuna insanoğlunun bakışı tarih içerisinde nasıl
değişmektedir?
2)
farklıdır?

Biyokültürel ve biyomedikal sağlık anlayışları hangi açılardan birbirinden

3)

Biyokültürel ve biyomedikal sağlık anlayışlarından birisini öncelemek gerekli

4)

Sizce gündelik hayatımız nasıl medikalleşmektedir?

5)

Modern tıp karşısında, geleneksel tıp uygulamaları sizce ne kadar dayanabilir?

midir?
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Anahtar Kavramlar
Biyokültürel Sağlık, Biyomedikal Sağlık, Medikalleşme, Modern Tıp, Geleneksel Tıp,
Tamamlayıcı Tıp, Alternatif Tıp

256

12.1. Geçmişten Günümüze Sağlık
On yedinci yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi gerçeği, birçok alanda insanlık tarihinin
bugüne kadar görmediği benzersiz deneyimleri ortaya çıkarmıştır. ‘Uzmanlaşma’ bu
deneyimlerden en belirgin ve etkili olanlarındandır. Temel sosyolojik kurumların birçoğu
işlevlerini sanayi sonrası dönemde ortaya çıkan yeni uzman kurumsal yapılara ve konu odaklı
organizasyonlara yöneltmişlerdir. Eğitim, ekonomi, din, siyaset ve boş zamanlar gibi sosyolojik
kurumlar işlevlerini modern organizasyonlar aracılığıyla sürdüren kurumlardan bazılarıdır.
Diğer yandan uzmanlaşmanın oldukça arttığı alanlardan bir tanesi de sağlık alanıdır.
Yirminci yüzyıldan itibaren “pozitivist tıp pratiği” geleneksel şifa pratiklerinin yerini almaya
başlamıştır. Bu süreçte bireyin sağlığına dair enfeksiyon ve mikrop teorisine dayalı olarak
maddi nedenlerle izaha yönelik, pozitivistik açıklamalar yapılmaya başlanmaktaydı. Böylece
Batı tarihi adına, insanlık için uzun yıllardan sonra ilk defa hastalığa dair gerçek sebepler
üzerinde kafa yormaya başlamışlardır. Bu itibarla sağlık alanı, dönemsel olarak ele alındığında,
pozitivist anlamda ‘biyomedikal’ sağlık anlayışının 20.yy’den itibaren etkili olduğu
söylenebilir. Tabi ki böyle bir sağlık anlayışının tıp biliminde bütün insanlık tarihi adına gözle
görülür bir ilerleme sağladığını kabul etmek gerekmektedir.
Ancak pozitivist bakış açısının bir süre sonra bireyleri gündelik hayat pratiklerinden
kopuk ve sadece birer organizma olarak görmeye başlaması da hemen kısa süre sonra, daha
başka sorunları doğurmaya başlamıştır. Açıkça biyomedikal bakış açısı, kültür ve sosyal alanı
dikkate almadığı için yoğun eleştirilere maruz kalmaktadır. Hâlbuki insan gündelik hayatında
ve insanlarla olan ilişkilerinde oldukça sıra dışı ve bir o kadar da farklı kültürel kodlara sahiptir.
Bu açıdan Parsons (2001: 106), insanın hem canlı bir organizma hem de bir sosyal kişi
olduğundan yola çıkmaktadır. İnsanın, sosyal-kültürel bir varlık olmasından dolayı, sağlık ve
hastalığın hem organik hem de sosyal-kültürel bir olgu olarak algılanması gerektiğini
düşünmektedir. Bu tartışmayı biraz daha detaylandıralım.

12.2. Biyokültürel ve Biyomedikal Sağlık Anlayışı
Sağlık ve sağlıkla başlayan her türlü tamlama ve ifadelerin, çalışma alanlarının ve
söylem türlerinin oldukça popüler olduğu bir dönemde yaşamaktayız. Modern bilincin üretimtüketim kurgusu içerisinde yer alan sağlık ve türevleri, insanoğlunun vazgeçilmez temel
örüntülerinden olma özelliğini tarihin hiçbir döneminde kaybetmiş değildir. Tarihsel süreçte
bilgi ve teknolojinin artmasına paralel olarak, sağlık otoriteleri ve sağlık örüntülerinin
değiştiğini görmekteyiz. Değişmeyen şey ise bireylerin ve toplumların sağlıklı bir yaşama olan
ihtiyaçlarıdır. Çok daha önceleri insanlık bu ihtiyacını büyücüler ve din adamlarından
karşılamaktaydı. Bu sebeple birçok antropoloji eserinde büyü ve mistik güçlerle, sağlık
arayışlarının sürdürüldüğüne dair örnekler mevcuttur. Ancak tabi ki ilkel dönem veya kabile
döneminde yaşayan insanların sağlık otoritesi ve arayışları ile günümüz insanın sağlık otoritesi
ve sağlık arayışı arasında kıyas götürmez bir farklılık vardır.
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Avrupa’da 18.yy sonlarından 20.yüzyılın başlarına kadar sağlık ve hastalığın toplumsal
boyutlarıyla daha çok sosyal tıp, halk sağlığı ve antropoloji gibi disiplinler ilgilenmişlerdir.
Sosyal tıp, sosyal hijyen, halk sağlığı disiplinleri İngiltere, Fransa ve Almanya’da daha çok
tartışılmıştır. İkinci dünya savaşının ortaya çıkması Amerika açısından sağlık sosyolojisini
ilerleten bir tabiata sahipken, kıta Avrupa’sında ise geriletici bir etkiye sahip olduğu
düşünülmektedir (Kızılçelik, 1996, s,18).
Modernleşmenin başlangıcından itibaren uzun bir süre bireyler, hastalıktan korunmak,
hastalandıklarında tedavilerini yapmak ve sağlıklı yaşam sürelerini geliştirmek için,
hastalıklarla ilgili ampirik verileri toplayıp, sistematik ve bilimsel olarak değerlendirmelere tabi
tutmuşlardır.
Bunun sonucunda hastalığı veya sağlığı etkileyen bileşenlerin sadece mikroorganizmalar ve medikal nedenler olduğu düşünülmüştür. Bu sebeplerle hastalıkların dağılımı
(epidemiyoloji) ve sebepleri (etiyoloji) medikal gerekçelerle açıklanmıştır. Farklı bir deyişle,
sağlık ve hastalık kavramları bireyin kendisinden, kültürel ve ekolojik nedenlerden bağımsız
olarak değerlendirilmiştir. Sağlık sosyolojisinin iddiası ise medikal gerekçelerin yanında
bireysel, kültürel ve ekolojik faktörlerin, daha genel olarak insan faktörünün de bu denkleme
dâhil edilmesi gerektiği yönünde olmaktadır (örneğin; kişisel hijyen, genel beslenme
alışkanlıkları ve tüketilen gıdalar, bireyin içerisinde yaşamış olduğu coğrafi ve kültürel
ortamlardan etkilenmektedirler).
Günümüzde, sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik alandaki
değişmeler küreselleşmenin de etkisiyle bütün dünyayı etki alanına alabilmektedir. Böyle hızlı
değişimin yaşandığı bir dünyada elbette sağlık alanında da dönüşümler yaşanmaktadır. Yaşanan
bu dönüşümde teknolojinin ve bilimin ilerlemesinin payı oldukça büyüktür. Sağlık alanında
klasik uygulamalar yerini artık dijital sağlık uygulamalarına devretmektedir. Ancak modern
tıbbın teknolojik kökenli uygulamalarındaki değişimle beraber, insana bakış açısında da bir
şekilde değişime gidilmesi söz konusudur.
Nettleton, oldukça kabul gören çalışmasında sağlık ve tıp alanındaki dönüşümleri şöyle
izah etmektedir (Kasapoğlu, 1999, s,5). Bu temel dönüşümler, sağlık alanını bir iktidar alanı
olmaktan çıkarıp; olması gerektiği gibi hizmet alanına tevdi eden dönüşümlerdir.
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Hastalık

Sağlık

Hastane

Topluluk

Akut

Kronik

Bakım

Koruma

Müdahale

Gözetim

Tedavi

İlgi

Hasta

Kişi
Şekil 12.1. Dönüşen Sağlık Anlayışı
Kaynak: Kasapoğlu, 1999, s,5.

Dönüşümler dikkatle incelendiğinde oldukça mekanik bir anlayıştan daha insancıl bir
anlayışa geçildiği vurgulanmaktadır. Modernliğin kendi içerisinde dönüşüm yaşaması ona
yöneltilen bir eleştiridir aynı zamanda. Araştırmacılar tıbbi alandaki bu dönüşümün gerekçeleri
arasında, post-modern episteme biçimlerinin etkili olması; modern tıbbın bireyi bir makine ve
parçaları gibi ele alıp tedavi etme yaklaşımından kaynaklanması üzerinde durmaktadır.
Sağlık politikasındaki yeni yönelimler, modern tıbbın klasikleşmiş hasta-doktor
ilişkisinden kopartılarak ‘sağlık gözetimi stratejilerine’ uygun bir şekilde sürecin yönetilmesini
öngörmektedir (Kasapoğlu, 1999, s, 8). 2017 Türkiye’sinde uygulanan sağlık politikaları
gereği, aile veya akraba yanında bakım, evde bakım hizmetleri vb. süreçler bu dönüşümün
somutlaşmış uygulamalarındandır.
Hastalık ve sağlık alanına dair fikirler, tarihsel dönem içerisinde değişmektedir. Hastalık
ve sağlık olgusunu toplum ile birlikte ele almak, konunun medikal (tıbbi, maddi) boyutunu göz
ardı etmek anlamına gelmemektedir. Bilakis bu zamana kadar ihmal edilen “toplum ve kültür”
boyutunu denkleme dâhil etmek demektir. Hastalıkların ortaya çıkmasına yönelik bir açıklama
biçimi olan, mikrop teorisini (her hastalığın sebebi belirli bir bakteridir, şeklindeki pozitivist
yaklaşım) reddetmek mümkün değildir. Emprisist ve pozitivist anlayışın, mikroplara karşı
antidotlarının hazırlanmasındaki önemi yadsınamaz bir durumdadır. Ancak mikroplar (mikro
organizmalar, bakteriler) veya virüsler (viral enfeksiyonlar) hiçbir sebep olmadan insanlara
bulaşmamaktadırlar. Örneğin, astım, nefes darlığı, zatürre, AİDS vb. hastalıkların sebebi bir
mikrop veya bakteri olabilir. Ancak bu mikrop ve bakteriler hangi kültürel, çevresel ve sosyal
ortamlarda bireyleri etkilemektedir. Biyomedikal tıp anlayışı, insanın yaşadığı ortamı ve
kültürü dikkate almadan sadece biyolojik yapısı ile ilgilenmektedir. Emprisist ve materyalist
anlayışın üretmiş olduğu biyomedikal sağlık modeli, yaklaşık iki yüzyıldır batılı tasarımlarla
tıp alanına egemen olmuştur. Bu bakış açısı açık bir biçimde pozitivist sağlık anlayışını ifade
etmektedir. Bu model aklın ve bilimin daha geleneksel formatlara ve biçimsel olmayan tedavi
şekillerine karşı müthiş bir galibiyet elde etmiştir.
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Biyo-medikal model üç temel sayıltı ile ifade edilebilir (Giddens, 2008, s, 301–305):
-

Bunlardan ilki hastalığın nedenleri üzerine ortaya atılan ‘mikrop teorisidir’.

-

İkincisi, hasta kavramı zihinsel bir süreçten ziyade bir ‘bedensel’ duruma hitap

eder.
Üçüncüsü ise, sadece profesyonel meslek olarak kabul edilen alanında uzman tıp
doktorları, tedavi edebilme yetkisine ve yeteneğine sahiptirler,
şeklindeki üç sayıltı konuyu en iyi şekilde özetlemektedir.
Ancak bu modelin eleştirilebilecek yönleri de vardır. Şöyle ki; Biyo-medikal sağlık
modeli, bedenin ve zihnin birbirinden ayrı olduğunu ve bunlara farklı davranılması gerektiğini
varsayan, insan bedenini tamir edilebilecek nitelikte bir makine gibi algılamaktadır. Bu nedenle
de tıbbi sorunlara ilaçlar ve tıbbi cihazlarla mekanik ve teknolojik çözümler arayan, hastanın
bedeni ile hastalık belirtilerini birbirinden ayıran, sağlığı ve hastalığı toplumsal bağlamından
kopararak, sadece bireysel ve biyolojik fenomenler olarak gören indirgemeci bir bakış açısını
yansıtmaktadır (Şavran, 2010, s,13).
Ancak bireyin yaşam koşullarının, beslenme alışkanlıklarının bu mikroba yakalanma
riskini artırdığı da bir başka diğer gerçektir. Şöyle düşünelim, güneş gören ve ara katta ikamet
eden aile bireyleri ile bodrum katında ve güneş görmeyen rutubetli bir evde yaşayan aile
bireylerinde astım, zatürre veya romatizmaya yakalanma riski arasında elbette fark vardır.
Biyokültürel model bu farklılıkların dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir. Günümüzde
toplumsal ve kültürel faktörlerin dikkate alınmasıyla, sağlık-toplum etkileşimi biyomedikal
perspektiften, biyokültürel perspektife doğru kaymaktadır. Sembolik etkileşimci, sosyal inşacı
teoriler ve post modern bazı yaklaşımlar, biyokültürel perspektifin teorik yansımaları olarak
kabul edilebilir.
Modern tıp, kendi ampirik bağlamında bireyi ve kültürü göz ardı ederek hastalığa ve
onun etiyolojisine dair maddi ve pozitivist unsurlar üzerine gitmektedir. Biyokültürel tıp
anlayışı ise, doktorun hastayı birey olarak dikkate alması ve hastanın kendi gerçekliğini
yakalamasını beklemektedir. Hastayı algılamada mekanik bir mekanizmadan öte, yaşayan ve
hayatın içerisinde inşa edilen bir kurgudan bahsedilmektedir. Hasta birey sadece biyolojik bir
beden değil, aynı zamanda bir zihin ve ruhtur. Sosyolojik, kültürel ve psikolojik bir arka planı
olan bireyler, her biri yegâne olan biricik değerli varlıklardır. Bu tarz bir anlamlandırma ile
hasta bireyi daha geniş bir perspektifle değerlendirmek ve arzulanan sonuca daha etkin bir yolla
ulaşmak mümkündür. Böylece hem hasta bireyin kendisini, bir nesne veya madde olarak
hissetmesinin önüne geçilmiş olacak, hem de doktor ve sağlık çalışanlarının da işine
yabancılaşmasının önüne geçilecek, mesleki bağlılık ve iş doyumlarının yükseltilmesine
katkıda bulunulacaktır.
Biyokültürel perspektif, sağlık ve hastalığın tıbbi-biyolojik boyutunu da dikkate alarak,
insanın bireysel ve grup davranışı ile birlikte hastalık ve sağlığın açıklanması gerektiğini
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vurgulamaktadır. Burada tıbbi-biyolojik boyutu reddedişten çok birey ve kültür ile bir birlikte
oluş söz konusudur.
Biyokültürel veya sosyal model, insanın zihin ve beden bütünlüğünün bozularak
fiziksel-biyolojik bedenin bağımsız bir nesne gibi, adeta makine gibi ‘onarılabileceği’
düşüncesini kabul etmemektedir. Sağlık ve hastalığın sadece biyolojik değişimlerle ilişkili
olmadığını, daha geniş sosyal ve ekonomik bağlam tarafından biçimlendirildiğini
savunmaktadır. Sağlığı ve hastalığı anlayabilmek için güç ilişkilerini ve toplumsal eşitsizlikleri
anlamamız gerektiği vurgulanır. Bunların neticesinde ise, bütün bilimsel bilgiler gibi, içinde
üretildiği bağlama bağlı olduğu için tıbbi bilginin hiçbir şekilde objektif olamayacağını
(Foucault ve Armstrong’un eleştirileri) öne sürmektedir (Şavran, 2010, s,18).
Yukarıda tartışıldığı üzere, biyokültürel sağlık modeli, biyomedikal sağlık modelinin
sayıltılarına köklü bir eleştiri getirmektedir. Biyomedikal sağlık modelinin bireylere ve topluma
vermiş olduğu rahatsızlık sağlık-toplum etkileşimi bağlamında giderilmeye çalışılmaktadır.
Özellikle hastalığın ve sağlığın daha iyi anlaşılması ve bireylerin daha az hastalanmasını
sağlayacak önleyici sağlık politikalarının uygulanmasına kapı aralamaktadır. Hastalığı tedavi
etmekten daha önemli bir şey varsa; o da hastalık sürecini yönetebilmek, hasta olmamayı
öğrenmek ve öğretmektir. Biyokültürel sağlık modeli böyle bir endişeyi taşımakla beraber,
hastalığın kültürel sebeplerini de incelemek gerektiği üzerinde durmaktadır.
Biyokültürel yaklaşımın, kültürü merkeze alması ve metodolojide ki farklılıkları
vurgulaması önemlidir. Örneğin; hastalık sadece bilimsel hakikatler yoluyla açıklanabilecek bir
olgu değildir, zira toplumsal olarak inşa edilmekte ve oluşturulabilmektedir. Diğer yandan
hastanın deneyim ve tecrübelerini, hissettiklerini bir kenara atarak, zihin-beden ayrımı yapmak
bireyi görmezden gelmek demektir. Hastalık bu haliyle bir bütündür, hem zihnen hem bedenen
ele alınmalıdır. Ayrıca hastalık ve sağlıkla ilgili yegâne bilgi kaynağı sadece uzmanlar ve
profesyoneller değildir. Alternatif açıklama biçimleri de bir o kadar değerlidir ve geçerlidir
(Giddens, 2008, s, 305).
Post modern sayıltıların biyomedikal anlayışı hayli etkilediğini gösteren bu eleştiriler,
araştırmacıya bir çerçeve sunmaktadır. Modernist epistemolojinin kendisinden başka episteme
(bilgi) biçimlerine, dışlayıcı ve tahkir edici biçimde yaklaştığı dönemlerin aşılmaya çalışıldığı
görülmektedir. Bu durum biyomedikal sağlık anlayışından tam anlamda bir kopuşu
öngörmemektedir; ancak farklı episteme biçimlerinin bir arada olabilirliğine dair bir görüş
bildirmektedir. Sağlık sosyolojisi en genel anlamda kurumlar sosyolojisinin bir alt dalı olarak
ele alınabilmektedir. Sağlık kurumu temel kurumlar içerisinde yer almakta ve biyokültürel
sağlık anlayışının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

12.2.1. Toplumun ve Gündelik Hayatın Medikalleşmesi
Biyomedikal sağlık anlayışının ne olduğunu kavrayabilmek için “medikalleşme”
(benzer anlamda medikalizasyon veya tıbbileşme) kavramının çok iyi anlaşılması
gerekmektedir. Medikalleşme kavramı ile tam olarak anlatılmaya çalışılan, kendi özü itibariyle
tıbbi olmayan bir takım sorunların sanki tıbbi bir duruma aitmiş gibi ele alınması, özellikle
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hastalık ve bozukluk gibi kavramlarla tanımlanır hale gelmesi sürecidir. Toplumun
medikalleşmesi ise, bu sürecin genel toplum katmanlarına yaygınlaşmasını, yapılan medikal
tanımlamaların normalleşmesi, kitleselleşmesi ve kabul edilir hale gelmesini ifade etmektedir.
Medikalleşmeye ilişkin görüşler, araştırmacıların sahip oldukları ideolojiler ve bakış
açılarına göre değişebilmektedir.
Sağlık sosyolojisi sözlüğüne göre medikalleşme, tıbbi profesyonellerin artması ve bu
durumun pratik ve ideolojik etkilerinin toplumun çeşitli alanlarına hâkim olmaya başlamasıyla
ilgili ideolojik ve politik bir süreçtir (Cockerham ve Ferris, 1997, s, 86).
Diğer yandan Illich, medikalleşmenin ortaya çıkmasında, artan uzmanlaşmanın ve
medikal kurumların bürokratikleşmesini etkili bulmakta; bunları da sanayileşme olgusuna
bağlamaktadır. Ona göre modern tıbbın genişlemesi, doktorlara olan bağımlılığı artırmış ve
insanların kendi kendini iyi edebilme kabiliyetini elinden almıştır. Zola ise medikalleşmeyi,
artan karmaşık teknolojik ve bürokratik sistem içerisinde uzmana olan güvenin artması ile
ilişkilendirmektedir (Gabe, Bury ve Elstan, 2004, s, 61).
Medikalleşme kavramının ortaya çıkış süreci 1960’larda psikiyatri biliminin etkisiyle
olmuştur. 1970’lerde ise ‘sosyal kontrol’ fikri ile etkisini iyice göstermiştir. O günden sonra bu
terim çocuk doğurmaktan, menopoza; alkolizmden, eşcinselliğe kadar medikal olarak
adlandırılan çeşitli problemlere uygulanmıştır (Gabe, Bury ve Elstan, 2004, s, 59).
Bazı yaklaşım ve teorilerin etkisiyle (çatışmacı, feminist, post yapısalcı) medikalleşme
bir sosyal kontrol aracı olarak değerlendirilmiş ve medikalleşmenin olumlu yönleri görmezden
gelinmiştir. Medikalleşmenin, toplumu terbiye etmeye çalışan bir araç olarak görülmesi fikri
tartışmanın sadece bir boyutudur.
Conrad ve Schneider’e göre bir sosyal kontrol olarak medikalleşme 3 boyutta
geçekleşmektedir. Bunlardan ilki; kavramsal boyut: problemi belirlemede kullanılan tıbbi bir
terimin olması. İkincisi, kurumsal boyut: problemi çözmeye yönelik uzmanlaşmanın ve uygun
tıbbi yaklaşımın benimsendiği kurumların varlığı. Üçüncüsü, doktor hasta etkileşiminde var
olan problemin tıbbi olarak tanımlanması sonucu tıbbi muayenenin meydana gelmesi
durumudur. Örneğin alkolizm vakasında tıbbi bir müdahaleden bahsetmek çok mümkün
değildir. Bu açıdan medikalleşme sık sık, sapkın olanın sosyal kontrolüne yönelik bir içerik de
taşımaktadır (Gabe, Bury ve Elstan, 2004, s, 59)
Böylece tıbbi uzmanlar, siyasi ve ideolojik bir süreçte sosyal kontrol aktörleri olarak yer
almaktadır. Birtakım sosyal problemler ve bireylerin davranışları, kötülük kavramı (iradi
sapkınlık) yerine hastalık kavramı (gayri-iradi sapkınlık) ile ilişkili olarak tanımlanabilmektedir
(Cockerham ve Ferris, 1997, s, 86).
Örneğin; madde bağımlılığı ve kullanımı Türkiye’de bir suç davranışı iken Hollanda’da
bu davranış sadece tıbbi bir durumdur ve suç içermemektedir. Sapma davranışının ne olduğunu
tespiti ve sınırlarının ortaya koyulması, kültürel bir mesele olmasının yanında uzmanlık
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görüşleriyle de desteklenmekte ve meslek erbaplarıyla tescillenmektedir. Tıp alanı da bir
uzmanlık olarak ve hekimlik de bir meslek olarak, sapkın olanın ne olduğunu ortaya koymada
oldukça yardımcı olmaktadırlar. Bu perspektife göre hekimlik ve sağlık alanı, sosyal kontrol
sağlamanın dolaysız öznesi olma konumundadırlar. Sapkın davranışın izah edilmesi ve kabul
görmesi belirli süreçlerden geçmektedir.
Conrad ve Schneider’e göre sapkın davranışın medikalleşmesi takip eden şu beş
aşamayı içermektedir. Bu kavramsallaştırma medikalleşmenin nasıl ortaya çıktığını
betimlemeye çalışmaktadır (Gabe, Bury ve Elstan, 2004, s, 60).
1İlk önce bir davranışın sapkın olarak kabul edilmesi durumu
yaşanmaktadır. Örneğin kronik alkolizm tıbbi açıdan tanımlanmadan önce de yüksek
oranda istenilmeyen bir durumdur.
2Daha sonra tıbbi bir dergide bu durumun, tıbbi terimlerle ifade ve ilan
edilmesi gerekmektedir. (Yeni teşhisin veya teşhis önerisinin koyulmuş olması, tıbbi
etiyolojiye yeni bir sapkın davranışın tıbbi bir problem haline gelmesini yani
medikalleşmesini sağlamaktadır.)
3Daha sonra tıpla ilgisi olan veya olmayan (kendi kendini rehabilite grupları
ve ilaç şirketleri) menfaat gruplarının eleştiri ve önerileri devreye girmektedir. Bu
durum yeni sapkın tipinin ortaya çıkmasında hayati öneme sahiptir. Siyasi lobiler ve
kampanyalar da burada önem taşımaktadır.
4Dördüncü seviye meşruluğun sorgulanmasıdır. İddiayı öne sürenler önceki
ve daha güncel olan medikal sapkın durumlarına retorik bir meydan okuma
yapmaktadırlar.
5En sonunda ise, medikal sapkın tanımlamasının kurumsallaşarak kabul
edilmesi ile medikalleşme gerçekleşmektedir.
Yukarıda ifade edilen süreçler, belirli aşamalarla ortaya atılan bir fikrin nasıl
güçlendiğini ve anlam bulduğunu da gözler önüne sermektedir. Medikalleşmeyi,
yukarıdaki tartışmaların, yani sosyal kontrol bağlamının dışında izah etmeye çalışan
araştırmacılar da vardır.
Örneğin biyomedikal model, bütün hastalıkların ve rahatsızlıkların nedenlerinin bazı
özel kimyasallarla (maddi etkenlerle, ilaçlarla) açıklanabileceğini savunması anlamında maddi
(materyalist), insan ideasının dışında bir gerçeklik aramasıyla realist, deneyci ve hesapçı
olmasıyla emprisist ve rasyoneldir. Bu açılardan oldukça pozitivist ve indirgemecidir.
Diğer yandan biyomedikal model alternatif perspektifleri geçersiz görmesi açısından da
dışlayıcıdır. Görüldüğü gibi yine beden ve zihin ayrımı açısından bakıldığında biyomedikal
model hastalığın sebeplerini açıkça insan bedeni içerisinde araması bakımından da
farklılaşmaktadır (Turner, 2011, s, 19).
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Bilim tarihi boyunca önce biyolojik anlayışa yerleşen mekanistik anlayış hemen
sonrasında tıp bilimine sıçramıştır. Sağlık ve hastalığa karşı oluşan bu mekanistik tavır modern
tıbbın da temelini oluşturmaktadır. Bu açıdan insan vücudu, öğelerine bakılarak çözümlenen
bir makine olarak görülmektedir. Beden bir makine ve doktor da bu makinenin onarılmasını
sağlayan teknik bir uzmandır (Capra, 2014, s, 143).
Biyomedikal yaklaşım veya diğer bilindik adıyla medikal model, daha çok batı tıbbının
20.yy’da tıp alanında gelmiş olduğu noktayı da vurgulayan, tıbbi alana her açıdan hâkim bir
anlayıştır. Maddi bakış açısına sahip bu yaklaşım, ‘maddi sebeplerin maddi sonuçları olur’
ilkesini de kapsamaktadır.
1880’lerde gelişmeye başlayan bakteri bilimi (bacteriology) bir takım mikro
organizmaların özel bazı hastalıkların sebebi olduğu bilgisine ulaştı. Örneğin ‘Tuberle basillus’
bakterisi tüberküloz hastalığının; ‘vibrio cholera’ bakterisi ise kolera 2 hastalığının ortaya
çıkmasında bir sebep teşkil etmekteydi (Gabe, Bury ve Elstan, 2004, s, 125).
Hastalığa dair bu yeni model kendi içerisinde üç ayrı boyutu taşımaktaydı. (Gabe, Bury
ve Elstan, 2004, s, 125).
12olabilir.
3-

Spesifik hastalıkların spesifik nedenleri olabilir.
Hastalık, vücudu ele geçirerek anatomik ve biyolojik yapıda lezyonlara sebep

Bu ilk ikisi bize semptomları vermektedir.

Maddi medikal yöntemlerle hastalığın keşfi ve sebeplerinin ortaya koyulması o kadar
baskın hale geldi ki bu yaklaşım kendisi haricindeki diğer açıklama biçimlerini domine etmeye
ve etkisizleştirmeye başladı.
McKeown, 1976’lı yıllarda yapmış olduğu çalışması ile 19. ve 20.yy’da medikal
modelin kullanılmasıyla ölüm oranlarının nasıl düştüğünü izah etmeye çalışmaktadır. Medikal
model tartışmasız daha iyi bir hayat sunmaktadır. Daha sonra Parsons da medikal modeli
önceleyecek ve daha rasyonel bulacaktır (Gabe, Bury ve Elstan, 2004, s, 127).
Biyomedikal model insan bedenini zihninden ayrı olarak incelemesi ve hastalıkların
sebebini maddi unsurlarda araması açısından oldukça mekanistik temellere oturmaktadır.
Bedeni bir makine olarak görmekte, onun aksayan parçalarını tamir etmeye çalışmakta, insani
ve kültürel boyutu değerlendirme dışı bırakmaktadır.

Londra’da 1854–55 yıllarında başlayan kolera salgını sonrasında John Snow isimli araştırmacı farklı su
kaynaklarından içme suyu örnekleri alarak şehrin su ihtiyacını karşılayan kaynaklarla ölüm oranları arasında
istatistiksel bir ilişki yakalamaya çalışmıştır. Daha sonra kirlenmiş suların ölüm tehlikesi yarattığı sonucuna
ulaşmıştır. Kirli su kuyularının kapatılması ve bunları kullanmamak gerektiğini halka ve yetkililere anlatmıştır.
Henüz sudaki bakteriyi keşfetmemiş ancak inceleme alanını daraltarak önemli bir adım atmıştır. Bu sebeple Snow
Epidemiyolojinin kurucularından kabul edilmektedir (Akgün, 2014, s, 116).
2
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Biyomedikal modelin eleştirilen yönleri arasında mekanik insan tasavvuru başta
gelirken, buna bağlı olarak meslek adamlarının tahakkümü ve parlayan bir güç alanı olarak
medikal güç, temel tartışma alanlarındandır.
Medikal güç kendi içerisinde hiyerarşik bir yapı oluşturması yanında sektörel bir ticari
alan da yaratmaktadır. Biyomedikal sağlık anlayışına yapılan eleştirilerin bir diğeri ise “sağlığın
piyasalaştırılması” gelmektedir. Başta Illich olmak üzere birçok sosyalist yazar kendi kadim
perspektiflerinden sağlık alanına bakınca şirketlerin ve piyasa tahakkümünün bireye olan
etkisini görmektedirler. Bireyi kitleselleştiren ve sağlık sektörünün tüketici bir parçası haline
getiren bu yapılanmayı yani tıbbın sanayi tipi üretime benzer şekilde medikalleşmesini keskin
dille eleştirmektedirler.
Özellikle ilaç şirketlerinin ve tıbbi teknoloji sunan şirketlerin sağlık alanındaki etkisinin,
sağlık sektörünü bireye hizmet götüren bir alan olmaktan çıkarmakta olduğu eleştirileri
yapılmaktadır. Bireyin genel anlamda iyilik halinin sağlanabilmesi ve sürdürebilmesi esasına
dayanan sağlık hizmetleri, bir anlamda sektörel bazda kâr amacı güden ve bu uğurda insan
sağlığını öteleyebilen veya araçsallaştıran bir üst kuruma dönüşmektedir.
Sağlığın piyasalaşmasının bir diğer önemli yönü ise artık bu alanın artık, bilimsel bir
çalışma alanı olmakta çıkıyor olduğudur. Günümüzde piyasa temelli sağlık anlayışının daha
çok şirket ve organizasyonların güdümünde ve bilimsel ilkelerden uzak olduğu
düşünülmektedir. Şirketlerin kârlarını maksimize edebilmek amacıyla hastalık veya teşhisine
ait göstergelerin alt ve üst sınırlarını bilimsellikten uzak bir şekilde zamanla keyfi bir biçimde
değiştirilebildiği iddia edilmektedir (Akgün, 2014, s, 105).
Bu tarz toplumsal medikalleştirme örnekleri ‘sağlığın bilimsel eksenden kaydığı’
noktasında yapılacak bir değerlendirmeyi hak etmektedir. Illich bu açıdan şu eleştiriyi
yapmaktadır (2014, s, 16). Kendi sınırlarının ötesinde büyümüş olan sağlık sektörünün şu üç
nedenden dolayı ironik bir biçimde hasta edici bir yapısının olduğunu ifade etmektedir.
İlki; Sağlık sektörü potansiyel yararlarından daha fazla şekilde zararlar vermektedir.
İkincisi; Toplumu sağlıksız kılan koşulların üstünü örtmektedir ve onları artırmaktan
başka bir şey yapmamaktadır.
Üçüncüsü; Bireyin kendi kendini iyileştirme ve çevresini biçimlendirme gücünü elinden
alma eğilimindedir.
Gündelik hayatın medikalleştirilmesi modern toplumların en önemli kavramsal
sorunlarından birisidir. Medikalleştirme, çatışma teorisyenleri ve feminist teorisyenler
açısından daha cinsiyetçi, hegomonik ve kontrol amaçlı üretilmiş bir olgu olarak
betimlenmektedir. Özellikle insanlar, hastalıklara bağlı olarak ve sağlıklı bir model sunma
adına standartlaştırma ve tek tipleştirmeye bağlı olarak sınıflanmakta ve tertiplenmektedir.
Arzu edilen ve yaratılmaya çalışılan beden formları ve beden tartışmaları ise günlük hayata
yansıyan medikalleştirme çabalarının ürünü olmaktadır.
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Burada vurgulanması gereken en önemli nokta medikalleşmenin bir süreç olduğudur.
Asıl mesele medikalleşmenin gerçekten bir hastalık veya tıbbi bir sorun olması değildir. Bilakis
bu durumun kabullere dayalı olarak ortaya çıkmasıdır. Bu kabul, hekim ve sağlık uzmanları,
ilaç endüstrisi, medya, hayat tarzı üreticileri ve farklı alanların katkılarıyla oluşturulmakta ve
sürdürülmektedir (Sezgin, 2011, s, 61).
Medikalleşme, olumlu ve olumsuz yönleriyle gelişmiş ve gelişmekte olan hemen her
toplumun karşılaşmakta olduğu modern bir süreçtir. Medikalleşmenin araçları ve görünümleri,
değişen ve gelişen teknolojiyle beraber farklılaşabilmekte ve her daim toplumların yeniden
uyum sağlamalarını gerektirmektedir. Toplumlar ve kültürler modernleşmeye karşı nasıl
eleştirel bir tutum takınmakta ise medikalleşmeye de aynı ölçüde yaklaşabilmelidir.
Medikalleşme bu açıdan hem modernleşmenin bir çıktısı ve bu haliyle hem de onun üreticisidir.
Aynen diğer modernleşme çıktıları gibi hem eleştiriyi hak etmektedir, hem de insan hayatında
sağlamış olduğu kolaylıklar ile de olumlanmayı hak etmektedir.
Bu açıdan şunu söylemek yerinde olacaktır. Medikalleşmenin her zaman için olumsuz
yönleri yoktur. Aslında bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürmesinde ve hayat tarzını daha iyi bir
şekilde konumlandırmasında medikalleşmenin faydaları bulunmaktadır. Bunları şöyle
sıralamak mümkündür.
1Medikalleşme sayesinde bir takım sorunlar bireye mal edilmekten kurtulur ve
hastalık olarak görülür. Böylece birey kendi içinde daha barışık bir hayat yaşayabilir ve
kendisini sorunlu olarak görmez (Sezgin, 2011, s, 77).
2Medikalleşme, bireylerin sağlık alanında bilinçlenmesini
bedenlerinden gelen sese kulak vermelerini sağlamaktadır (Sezgin, 2011, s, 77)

sağlayarak,

3Bireylerin hastalığa ilişkin farkındalıklarını yükselterek erken teşhiste önemli rol
oynamaktadır.
4Beslenmeye dair bazı yanlış kombinasyonların önüne geçilerek dengeli ve
besleyici bir tüketimin önü açılmış olmaktadır.
5Medikalleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkan sağlık programlarının ve medya
paylaşımlarının, hasta ve hekim iletişimini daha etkin hale getirdiğini ve hasta bireylerin sağlık
konularına dair daha bilgili hale geldiklerini söylemek mümkündür. Böylece hem sıkıntılarını
daha iyi anlatabilmekte hem de etkin bir iletişim kurabilmektedirler.
6Algıda seçicilik yaratarak
yükselmesine katkıda bulunmaktadır.

ilgileri

yönetmekte,

sağlık

okuryazarlığının

Sağlık sosyolojisi bağlamında türetilmiş bir kavram olan medikalleşme, daha genel
sosyolojik teoriler içerisinde de ele alınmaktadır. Hastalık, hasta rolü, sağlık, rahatsızlık, kültür,
sapkınlık, müdahale, gözlem, sosyal kontrol, beden gibi diğer kavramlar da aynen
medikalleşme gibi sağlık sosyolojisi bağlamında türetilmişlerdir.
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Toplumsal cinsiyet yaklaşımını savunanlar, medikalleşme ile cinsiyet arasında bir ilişki
kurmak istemektedirler. Onlara göre, kadın bedeni erkek bedeninden daha fazla
medikalleştirilmektedir. Böyle bir bulgu için tabi ki ampirik araştırmalara ihtiyaç vardır. Ancak
hastalanma ve hastalık türleri istatistiklerine bakıldığında böyle bir korelasyonu doğrulamak
mümkün görünmemektedir. İnsanlarda görülen bazı hastalıkların, kadın ve erkek hastalıkları
olarak genetik farklılığa bağlı olarak ortaya çıkabildiği de bir diğer bilinen gerçektir. Birçok
hastalık ise her iki cinsiyet içinde ortak olan hastalıklardır. Bu durumda “medikalleşme sadece
kadınları değil, her iki cinsiyeti de benzer oranlarda etkilemektedir”, demek daha doğru
olacaktır. Medikalleşme olgusu sadece kadın hastalıkları üzerinden ortaya çıkmış bir olgu
değildir. Genel olarak insan sağlığı üzerinden türetilmiş bir kavramdır. Dolayısıyla bu tarz
olgusal durumlarda cinsiyetçi yaklaşmak doğru olmayacaktır.

12.3. Modern Tıp, Geleneksel Tıp (Alternatif Tıp, Tamamlayıcı Tıp)
Etkileşimi
Modern tıp, bilimsel ve ampirik bakış açısıyla hastalıkların tespit ve tedavi edildiği
süreci ifade etmektedir. Bildiğimiz kadarıyla dünya tıp tarihinde son üç yüz yılda varlığını
sürdüren modern tıp anlayışı oldukça ilerlemiş ve varlığını hissettirmiştir. Modern tıp sayesinde
birçok hastalıklar tedavi edilmiş, cerrahi teknikler gelişmiş, ortalama insan ömrü uzamış, salgın
hastalıklar azalmıştır. Bunlar modern tıbbın ilk akla gelen faydalarından bazılarıdır. Ancak
modern tıp insanlığa sadece fayda getirmemiş, beraberinde birçok zarar veya yan etki de
üretmiştir. İlaç sanayinin insan sağlığını ikinci plana alması (modern ilaçların tedaviden çok
geçici çözümler üretmesi, modern ilaçların insan bedenine kalıcı hasarlar ve yan etkiler
bırakması, ilaç satmanın ve para kazanmanın birincil amaç olması), insan bedenine makine gibi
davranılması, sağlık hizmetlerinin sektör haline gelmesi, sağlık hizmetleri sunan hekimler
sınıfının ayrışması, hekimler sınıfının “hegemonya üretmesi” gibi hususlar da modern tıbbın
eleştirilen bazı yönleridir.
Modern insan, bu olumsuz etkilerden kurtulmak amacıyla alternatif arayışlar içine
girmektedir. Hem sağlığına kavuşmak isteyen hem de, modern tıbbın ürettiği zararlardan
kaçınmak isteyen bireyler kendilerine alternatif sağlık hizmeti sunan unsurları dikkate almaya
başlamışlardır. Modern tıbba en yakın alternatif ise tabi ki, modern tıp ortaya çıkmadan önce
yaygın olarak kullanılan ve geleneksel tıp diyebileceğimiz, modern tıbbın bizzat kendi
kökenleridir. Sonuç itibarıyla modern tıp kendiliğinden doğmamıştır. Geleneksel tıbbın ve
cerrahi yöntemlerin daha modernize edilmiş halidir. Geleneksel yöntemler birçok hastalığa
tedavi bulamamakta ancak yöntemleri ve ilaç kullanımı itibarıyla modern tıbbın yıkıcılığıyla
kıyaslandığında oldukça insancıl, doğal ve yan etkisi çok daha azdır. Bireylerin tekrar bu
geleneksel uygulama biçimlerini talep etmesi modern tıp karşısında alternatif yaklaşımlar
varmış gibi algılanmaktadır.
Böylece alternatif tıp kavramı tamamen modern tıbbın karşısında yer alan ve ona
alternatif olan bir başka olguyu tanımlamak için kullanılmaktadır. Yani modern tıp, verili olarak
kabul edilmiş ve onaylanmış tek sağlık hizmeti sunan kurumsal yapı olarak kabul edildiğinden,
bu yapının karşısında yer alan diğer bütün uygulamalar ise doğal olarak “alternatif” şeklinde
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tanımlanmaktadır. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere alternatif olarak tanımlanan sağlık
hizmeti aslında modern tıp öncesinde de kullanılan geleneksel tıp uygulamaları ve eczacılığıdır.
Geleneksel tıp uygulamaları halk tababeti, kocakarı tababeti olarak da bilinmektedir. Bitkisel
terkipler, macunlar, akupunktur uygulamaları, masaj, kan aldırma, müshil yapma gibi tedavi
çözümleri çokça bilinen geleneksel uygulamalardandır. Bunların haricinde birçok hastalığa
daha özel terkiple ve müdahale tarzları da sunabilmektedir.
Geleneksel tıp, biyokültürel yaklaşıma sahip sağlık hizmeti sunarken, modern tıp
biyomedikal yaklaşıma sahip sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu açıdan modern tıp yaklaşımını
savunan hekimler, hiçbir zaman geleneksel tedavi şekillerini bilimsel olarak görmemişlerdir.
Geleneksel tedavi şekilleri onlara göre bilimsel olmadığı için de değersiz bilgi kümeleri veya
eskimiş bilgi kümeleri olarak değerlendirilmiştir.
Her iki yaklaşımın da aşırı görüşlerini bir kenara bırakacak olursak şöyle bir noktaya
ulaşmak mümkündür. Alternatif olarak ifade edilen tıp uygulamaları gerçekte hiçbir zaman
tamamıyla alternatif olmamışlardır. En fazla “tamamlayıcı” olarak kalmışlardır. Daha çok
modern tıp uygulamalarının yanında tamamlayıcı bir unsur olarak görülmektedir. Yani çoğu
önemli hastalıklarda ve tedavi gerekliliğinde esas tıp uygulaması olarak görülmemiştir.
Örneğin, kanser hastalarının tedavisi için, modern tıp uygulamalarının yanında, bir de bitkisel
çözümler öne süren daha geleneksel veya alternatif uygulama biçimleri de söz konusudur.
Ancak kanser tedavisi için birçok hasta birey, modern tedavi biçimlerini tercih etmektedir. Eğer
ilk etapta modern tedavi biçimleri başarılı olamazsa alternatif arayışlara girmektedir. Bu sıra
düzen, birçok ciddi hastalık deneyimlerinde görülmektedir. Ancak bireyler daha basit hastalık
durumlarında (soğuk algınlığı, baş ağrısı) alternatif çözümleri daha kolay deneyebilmektedir.
Diğer yandan modern hayatın bizzat kendisinin üretmiş olduğu, depresyon, stres, anksiyete,
yalnızlık, güvensizlik gibi hastalıklar ise modern tıbbın bugüne kadar çözüm üretemediği
konulardandır. Bu tarz hastalıklarda ise geleneksel tedavi şekillerinde daha başarılı olduğu
görülmektedir.
Modern tıbbın etkisi ve önemi, görüldüğü gibi yadsınamaz düzeydedir. Ancak
geleneksel tıp pratikleri de bir köşeye bırakılacak kadar önemsiz değildir. Bu iki yaklaşımın
artık birlikte insan sağlığı için çözümler üretmesi herkesin yararına olacaktır. Geleneksel tıp
anlayışının alternatif veya tamamlayıcı tıp olarak gittikçe büyüyen bir alana sahip olması,
insanların modern tıbbın yıkıcılığına karşı durması ve refleksif bir tavır takınması ile ilgilidir.
Bireyler artık sağlık konusunda eskisi gibi pasif konumda değiller, bilakis çok daha aktif
durumdadır. Bu etken konumun bir getirisi olarak, modern tıp dışında diğer uygulamalara da
kapı aralanmaktadır. Toplumun ve gündelik hayatın medikalleşmesi süreci de modern tıp
alanına dair eleştirel bakış açılarını güçlendirmektedir.
Sonuç
Sağlık kurumunun günümüz uygarlıklarında, evrensel denilebilecek uygulama ve
özelliklere sahip olmasının belli başlı sebepleri vardır. Bunlardan en önemlisi, pozitivist tıbbın
hem bir yöntem olarak kabul edilmiş olması, hem de hastalıkların tedavisinde kullanılan en
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etkili araç olması ve evrensel ölçekte kabul görmüş olmasıdır. Gelişen teknoloji, artan bilgi
birikimi ve metodolojinin materyalist ve emprisist kullanımı bu süreci daha da hızlandırmıştır.
Biyomedikal perspektif, toplumu ve kültürü denklem dışına iterek kendi kurgusu
içerisinde hastalıkları iyi etmeye çalışmıştır. Biyokültürel model ise yükselen yeni bir değer
olarak denkleme kültür ve insanı da katmayı istemektedir.
Dünya ölçeğinde gerçekleştirilen sağlık sosyolojisi çalışmaları, eleştirel
değerlendirmeler ve pozitivist tıbbın olumsuz sonuçlarına yapılan vurgular, geleneksel ampirik
ve materyalist değeri sorgulamayı beraberinde getirmiştir. Bir hizmet sektörü olan, tedavi ve
koruma merkezli ilerlemesi gereken sağlık çalışmaları, küresel sermaye ile eklemlenerek,
sağlığın ekonomik boyutları ortaya çıkarılarak, ayrı bir sektör olarak görülmesi sağlanmıştır.
Bu işlev sapması, toplumun medikalleştirilmesi eleştirileriyle birleşerek, çatışma teorisi
kapsamında sürdürülmüş ve sağlığın bir sektör haline gelmesine yöneltilen temel eleştirilerden
olmuştur. Sağlık sektörü, kendi içerisinde sosyal kontrol üretmesi ve bireylere karşı dayatmacı
yaklaşımları yönüyle de tartışılmaktadır. Sağlık personelinin konumu ve uzmanlığı noktasında
denetimsiz oluşu ve bunun ürettiği eşitsizlik halen araştırmalara konu olmaktadır.
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Bölüm Sonu Soruları
1değildir?

Aşağıdakilerden hangisi modern tıbbın beraberinde getirdiği zararlardan biri

A.

İnsan bedenine makine gibi davranılması

B.

Hekim hegemonyasının oluşması

C.

Geleneksel tıp yöntemlerini ortadan kaldırması

D.

İlaçların insan bedenine yan etkiler bırakması.

E.

İlaç satmanın birincil amaç olması

2-

Biyomedikal tıp anlayışının diğer ismi nedir?

A.

Tıbbi model

B.

Etkileşimci model

C.

Maddi model

D.

Medikal model

E.

İnsan model

3-

Medikalleşme nedir?

A.

Medikal uygulamaların asgari seviyede uygulanmasıdır.

B.

Medikal uygulamaların azami seviyede uygulanmasıdır.

C.

Tıbbi olmayan bir takım sorunların tıbbi bir duruma aitmiş gibi ele alınmasıdır.

D.

Medikal tanımlamaların kitleselleşmesidir.

E.

Medikal ekonominin giderek büyümesidir.

4-

Biyomedikal sağlık modeli hangi görüşten türemiştir?

A.

Realist görüş

B.

Yapısalcı görüş

C.

Materyalist görüş

D.

Epistemik görüş
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E.

Sosyalist görüş

5Nettleton’ın sağlık ve tıp alanında belirlediği dönüşümlerden hangisi
“hastane”nin karşılığıdır?
A.

Bakım

B.

Gözetim

C.

Koruma

D.

Topluluk

E.

Tedavi

6-

Hangisi Illich’in sağlık sektörüne getirdiği eleştirilerden biri değildir?

A.

Toplumu sağlıksız kılan koşulların üstünü örtmektedir.

B.

Bireyin kendi kendini iyileştirme gücünü elinden almaktadır.

C.

Bireyin çevresini biçimlendirme gücünü elinden almaktadır.

D.

Bireyin alternatif tıbba yönelmesini zorunlu kılmaktadır.

E.

Toplumu sağlıksız kılan koşulları artırmaktadır.

7değildir?

Aşağıdakilerden hangisi biyomedikal modelin temel önermelerinden biri

A.

Tedavi yetkisine hekimler sahiptir.

B.

Beden ve zihin birbirinden ayrılamaz.

C.

Her hastalığın sebebi belirli bir bakteridir.

D.

Hastalık bedensel bir durumdur.

E.

Hekimlik profesyonel meslektir.

8Aşağıdakilerden hangisi biyokültürel tıp anlayışının savunduğu düşüncelerden
biri değildir?
A.

Hastalık sosyal ve ekonomik bağlam tarafından biçimlendirilir.

B.

İnsan bedeni makine gibi onarılamaz.

C.

Hastalığı anlayabilmek için güç ilişkilerini anlamak gerekir.
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D.

Hastalıkların sebebi mikrop ve bakterilerdir.

E.

Tıbbi bilgi hiçbir şekilde objektif olamaz.

9Hangi görüşteki teorisyenler medikalleştirmeyi hegomonik ve kontrol amaçlı
üretilmiş bir olgu olarak görmektedir?
A.

Yapısalcı görüş

B.

Pozitivist görüş

C.

Sembolik etkileşimci görüş

D.

Emprisist görüş

E.

Çatışmacı görüş

10- Aşağıdakilerden hangisi medikalleşmenin kabullenilmesinde etkili olan
faktörlerden biri değildir?
A.

Sağlık uzmanları

B.

Medya

C.

İlaç endüstrisi

D.

Şifalı bitkiler

E.

Hayat tarzı üreticileri

CEVAPLAR
1-C, 2-D, 3-C,4-C, 5-D, 6-D, 7-B,8-D, 9-E,10-D
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13.KÜRESELLEŞME VE SAĞLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Küreselleşme Ve Temel Unsurları
1.2. Sağlık Hizmetleri Sunumu Ve Küreselleşme
1.3. Sağlık Diplomasisi
1.4. Sağlık Turizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Küreselleşme bir birey olarak sizi ne kadar etkilemiştir?

2.

Küreselleşme sizce Türkiye gibi bir ülkenin geleceği açısından tehlike içermekte

midir?
3.
Sağlık ve küreselleşme alanındaki etkileşim gelişmekte olan ülkeler açısından ne
tür sonuçlar ortaya koyar?
4.
Sağlık ve küreselleşme alanındaki etkileşim gelişmiş ülkeler açısından nasıl
sonucalar ortaya koyar?
5.

Sağlık diplomasisi sizce hangi ülkeler için daha avantajlı bir süreçtir?

6.
Türkiye sağlık turizmi uygulamaları açısından dünya ile rekabet edebilecek
durumda mıdır?
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme Aktörleri, Küreselleşme ve Sağlık, Sağlık Diplomasisi, Sağlık Turizmi
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Giriş
Küreselleşme, kökleri oldukça eskiye dayanan ve teknolojiye bağlı olarak hızı ve
aktörleri değişen bir olgudur. Eski zamanlarda da insanlar küreselleşmekteydiler. İpek yolu ve
diğer ticaret mekanizmaları (ilk gemi taşımacılığı yılları) ilk küreselleşme aktörleri olarak
değerlendirilebilir. Bunun yanında savaşlar, afetler, salgın hastalıklar ve kitlesel göçler bir
milletin kültürünü, geleneğini ve farklı üretim biçimlerini diğer milletlere taşıyan küresel
aktörlerin başında gelmektedir.
Çağdaş dünyamızın tek farkı ise bu dönem küreselleşmenin daha hızlı, daha kolay ve
daha teknolojik gerçekleşmesidir. Ulaşım ve iletişim, insan hareketliliği, para transferi,
güvenlik vb. hususlar eski dönemlere kıyasla çok daha kolay, hızlı ve ucuz halledilebilmektedir.
Bu sebeple günümüz dünyasındaki küreselleşme ve kültür yayılımı çok daha hızlı ve etkili
olmaktadır.
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13.1. Küreselleşme ve Temel Unsurları
Hemen daha konunun başında şunu ifade etmek gerekmektedir ki; araştırmacılar
küreselleşme sürecine olumlu ve olumsuz bakabilmektedir. Her iki tarafın da kendine göre
haklılık payları mevcuttur.
Küreselleşmenin birçok tanımı yapılmaktadır. Küreselleşme daha anlaşılır şekilde ifade
edilirse; ülkeler arasındaki sınırların ve farklılıkların azalması, kültürlerin birbirlerini
etkilemesi ve benzeşmesi, insan ve sermaye hareketliliğin artması anlamlarına gelmektedir.
Çağdaş dönemlerde küreselleşme, özellikle sanayi devrimi sonrasında hızlanmıştır.
Makineleşme ve teknolojik değişimler ulaşımda birer çığır açmıştır. Böylece insan, işçi,
sermaye, işlenmiş ürünler ve hammaddelerin ülkeler arasında taşınması ve ulaştırılması
kolaylaşmıştır. Kısa süre sonra makineleşme daha teknolojik bir hal almış ve buharlı trenler
yerini elektrikli trenlere bırakmıştır. Makineleşme ile birlikte iletişim ve elektronik
teknolojisinde gelişmeler olmuş, haberleşme ve iletişim yine çok kısa sürede dünyanın bir
tarafındaki bireyle anında yüz yüze görüşebilme imkânı tanımıştır. Bu sistem uluslararası
bankacılık sistemini ve para aktarımını beraberinde getirmiştir. İstenilen miktarda para, anında
dünyanın istediğiniz yerine gönderilebilmektedir. Böylece ortaya çıkan güç ve imkân aktarımı
sayesinde hem ulus aşırı şirketler ortaya çıkmış hem de bu unsurlar diğer ülkelere kültür ve
siyaset aktarımına da başlamışlardır. Yani bir ülkeden başka ülkeye aktarılan şey sadece mal ve
hizmetler olmamış, aynı zamanda kültür, siyaset ve yaşama tarzı, tüketim tarzı gibi unsurlar da
aktarılmaya başlanmıştır. Böylece küresel bir kolonyalizm (sömürü) hareketi başlamış
olmaktadır. Küreselleşmeye olumsuz bakanlar genelde küreselleşmenin bu olumsuz yıkıcı
etkilerinden bahsetmektedir. Özellikle küreselleşmenin en büyük mimarı Birleşik Devletler
olduğu için bu yıkıcı etkiler “neoliberal küreselleşme” kavramıyla adlandırılmaktadır.
Küreselleşme bir anlamda kapitalizm ve Amerikan hegemonyası ile eşdeğer tutulmaktadır.
Günümüz dünyasındaki küreselleşme sürecini daha detaylı inceleyebilmek amacıyla
onun farklı görünümlerini veya alt boyutlarını bilmek gerekmektedir. Küreselleşme dediğimiz
olgunun temel unsurlarının başında ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yükselme gelmektedir.
Diğerleri ise ekonomik, kültürel, siyasal unsurlar olmaktadır. Bunları daha detaylı incelemekte
fayda vardır.

279

Ulaşımda
Küreselleşme

Kültürel
Küreselleşme

Küreselleşme
ve Temel
Unsurları

Bilgi ve
İletişimde
Küreselleşme

Ekonomik
Küreselleşme

Şekil 13.1. Küreselleşme ve Temel Unsurları

13.1.1. Ulaşımda Küreselleşme
Ulaşımda küreselleşme sayesinde, bireylerin seyahat imkânı hiç olmadığı kadar artış
göstermiştir. Dünya içerisinde istenilen hemen her noktaya uçak ile seyahat etmek mümkün
olmaktadır. Hızlı trenler ise ülkeler arası seyahatleri kolaylaştıran diğer önemli aktörlerdendir.
İsteyen ve imkânı olan bireyler sabah kahvaltısını İstanbul’da, öğle yemeğini Londra’da, akşam
yemeğini New York’ta yiyebilmektedir. Alışveriş için başka şehre gitmek 2017 dünyasında
oldukça sıradanlaştığı gibi faklı ülkelere gidip alışveriş yapmak veya tüketmek bile oldukça
yaygınlaşmıştır. Yerel kültüler ve pazarlar böylece kendi insanları açısından hem daha
küçülmüş, hem de dünyanın öteki ucundan gelebilecek insanlara pazar olma bakımından daha
da büyümüştür. Örneğin turizm amaçlı seyahatler ulaşımda yaşanan küreselleşmenin olumlu
sonuçlarındandır. Ulaşımın kolaylaşması ve insanı yormaması beraberinde “sağlık turizmi”
anlayışını getirmiştir. Küresel ulaşım imkânları sağlık turizmi açısından olumlu katkılar
sunmaktadır.
Bir diğer önemli husus ise işgücü ve insan kaynakları piyasasının artan ulaşım imkânları
sayesinde kolayca şehir ve ülke değiştirebilmesi imkânıdır. Örneğin Avrupa ve Amerika’da,
çalıştığı şehir ve yaşadığı şehir farklı olan insanlar her gün veya birkaç günlüğüne başka bir
şehre gidip gelmektedir (commute). Bunu yapan insanların sayısı yüz binleri bulmaktadır.
Ülkemizde de yakın şehirlerarasında benzer yaşam tarzları görülmeye başlanmıştır.
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Gelişmiş ülkeler açısından ulaşımdaki küreselleşmenin belki en olumsuz yönü ise artan
“göç ve göçmen baskısı” olmaktadır. Gelişmekte olan veya savaşların olduğu ülkelerdeki
insanlar daha rahat bir yaşama kavuşmak amacıyla göç etmektedir. Ulaşımın kolay ve hızlı
olması göç oranlarını ve göçmen sayısını da artırmaktadır.

13.1.2. Bilgi ve İletişimde Küreselleşme
Bilginin küreselleşmesi ve iletişimin küreselleşmesi ayrı ele alınması gereken
konulardır. Ancak iletişimin küreselleşmesi bilginin de küreselleşmesini sağlamıştır. İletişim
teknolojileri baş döndürücü bir hızda gelişmektedir. Dünyanın bir yerinden diğer yerine ses,
görüntü, yazı, grafik, neredeyse saniyeler içerisinde aktarılabilmektedir. Böylece bilim dünyası
da hızla ilerlemekte ve istenildiği takdirde bilginin paylaşımı da bir o kadar kısa sürmektedir.
İnternet teknolojisi ve uydu teknolojisi sayesinde iletişim ve bilgi paylaşımı son 30 yılda
dünyada hiç olmadığı kadar artmıştır. Veri depolama tekniklerinin (Hard Disk, Floppy Disk,
CD, DVD, Blu-Ray, Flash Disk, SSD vb.) kısa süreler içerisinde değişmesi ve gelişmesi de
verilerin aktarımı ve depolanmasını her geçen gün kolaylaştırmaktadır.

13.1.3. Ekonomik Küreselleşme
Günümüz dünyası için ekonomik olayların küreselleşmesini, buhar makinesinin
icadıyla birlikte ve ilk buharlı trenin yapıldığı 1804 yılında başlatmak mümkündür. Böylece
üretilen mal ve hizmetler Birleşik Devletler ve Avrupa’da kıtanın istenilen yerine daha az
masrafla, daha kısa sürede ve daha fazla olarak gönderilebilmektedir. Ulaşım hizmetlerinde
17.yy’da gerçekleşen at arabası taşımacılığının yerine motor sistemlerinin devreye girmesi,
ulaşımı ve nakliyeyi hem kolaylaştırmış hem de hızlandırmıştır. Bu imkân ekonomik ürünlerin
pazarlamasında, satışında, aktarılmasında ve depolanmasında yeni çığırlar açmıştır.
Ancak ekonomik küreselleşmedeki en etkili hususlardan birisi de, soğuk savaş dönemi
olarak adlandırılan ABD ve Sovyet Rusya arasındaki gerilimin ABD lehine bitmiş olmasıdır.
1945-1991 yılları arasında yaşanan bu dönem, aslında “sosyalizm” ile “liberalizm”
ideolojilerinin savaşıdır. Her ikisinin de kendine göre ekonomik ve siyasal bir sistem öngörüsü
mevcuttur. Girişilen mücadelede Sovyet Rusya kaybettiği için dünya ekonomisi liberalizm
eksenli serbest piyasa ideolojisine göre şekillenmiştir. Yani küreselleşmenin en önemli
ideolojik dayanak noktası liberalizm olmaktadır. Liberalizmin ortaya koyduğu ekonomik model
ise devletin hemen hiçbir şeye karışmadığı, “bırakınız yapsınlar” şeklinde ifade edilen ve
“kapitalizm” denen olguya kapı aralayan serbest piyasa uygulamalarıdır. Batı Avrupa devletleri
bu saf liberalizmden ve kapitalist uygulamalardan biraz olsun kurtulmayı başarmışlardır.
Ekonomik ve siyasi açıdan sosyalizm ve liberalizmi, muhafazakârlık ekseninde birleştiren
“sosyal demokrasi” modelini ortaya çıkartarak kendilerine bir çıkış yolu bulmuşlardır.
Ekonomik olarak sorunlarını kısmen çözümlemiş olsalar bile liberalizmin hala ekonomik,
kültürel ve siyasi etkileri sürmektedir.
Ekonomik boyut, küreselleşmeyi ortaya çıkaran ve sürdüren bir unsurdur.
Küreselleşme, kendisini ilk olarak ekonomik faaliyetler üzerinden inşa etmiş ve diğer unsurlar
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ekonomik unsurlara yardımcı olmak üzere kurgulanmış veya devreye sokulmuştur. Esas amaç
kar etmek, ürünleri satmak, yeni pazarlar keşfetmek, işgücü sağlamak, sermaye bulmak
şeklinde değerlendirilebilir. Bu tarz ekonomik amaçlara ulaşabilmek amacıyla ulaşım, bilgi,
iletişim, kültürel ve siyasi alanlar küreselleşmeye elverir biçimde düzenlenmeye çalışılmıştır.
Ekonomik anlamda küreselleşme 1991 yılında Sovyet Rusya’nın çökmesiyle çok daha
hızlanmış ve uluslararası kurumlar ile desteklenmiştir. Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra
daha da güçlenen, çoğu 1940’lardan sonra kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler (UN), Avrupa
Birliği (EU), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) gibi kuruluşlar küreselleşme
aktörlerinin en başında gelmektedir. Bu küreselleştirici kuruluşlara Uluslararası veya ulus aşırı
olarak adlandırılan şirketler de dâhil edilince ekonomik küreselleşmenin en somutlaşmış hali
ortaya çıkmaktadır. Böylece küreselleşme aktörleri bütün dünyayı tek bir büyük pazar haline
getirmeye çalışmaktadırlar.
Uluslararası ilişkiler ve ülkeler arası işbirlikleri, anlaşmazlıklar, çatışmalar genelde
ekonomik sebepler yüzünden ortaya çıkmaktadır. Ticaret yapan bireylerde olduğu gibi ticaret
yapan ülkelerde de karşılıklı anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar, uzun süreli işbirlikleri ve
benzeşmeler elbette olacaktır. Bu sebeple yapılan uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler büyük
oranda karşılıklı ticaret, mal ve hizmetlerin aktarılması, insan kaynaklarının aktarılması gibi
ekonomik anlamda bir değer ifade eden durumları kapsamaktadır.
Örneğin Türkiye’nin uzun yıllardır dahil olmak istediği Avrupa Birliği ekonomik bir
topluluktur. İlk başta Almanya ile Fransa arasında kömür madenleri üzerine yapılan bir anlaşma
iken zamanla genişlemiştir. İngiltere ise 2016 yılında almış olduğu karar ile bu ekonomik
topluluktan çıkmak istemiştir.
Bir başka örnek ise Uluslararası Para Fonu’dur (IMF). Çoğunlukla Birleşik Devletlerin
finanse ettiği ve gelişmiş ülkelerin de küçük oranda katkı verdiği bir kuruluştur. Görevi paraya
ihtiyacı olan ülkelere uzun vadeli faizlerle kredi açmaktır. Her ne kadar amacı fakir devletlere
yardım etmek gibi olsa da, IMF ile çalışıp da kendi başına ayakta durmayı başaran tek ülke
Türkiye olmuştur. “Borç almaya başlayan emir almaya da başlar” sözü gereği gelişmiş ülkeler
IMF aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin içişlerine ve harcamalarına karışabilmekteydi.
Türkiye uzun yıllar bu kurumdan borç almış ve yıllarca da faiz ödemiştir. IMF kendi memurları
aracılığıyla paranın nereye harcanacağını da kontrol ettiğinden, kalıcı ve faydalı yatırımlar
gerçekleştirilememiştir. 1961 yılından 2013 yılına kadar ülke olarak borç ödediğimiz
küreselleşme aracı olan bu kurum ile tek taraflı ilişkimiz artık bitmiştir.
Ekonomik küreselleşme aktörleri ülkeler arasındaki eşitsizliği giderek artırmakta ve
gelir dağılımında adaletsizliği ortaya çıkarmakta, böylece yoksul sayısında artış yaşanmaktadır.
Gelişmiş ülkeler dünya ticaretinin neredeyse %80’ine sahip durumdadır.
Ekonomik anlamda küreselleşmenin olumlu etkileri de söz konusudur. Örneğin
sermayenin bir yerden diğerine hızlı bir şekilde aktarılabilmesi çok önemli bir kolaylıktır.
Ayrıca taşıma ve ulaşım imkânları artması söz konusudur. Ulaşım imkânlarının çoğalması,
kolaylaşması neticesinde ucuzlaması da söz konusudur. Böylece mal ve hizmetler daha ucuza
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taşınabilmektedir. Gelişmiş ülkeler, özelikle küreselleşmeyi yönlendiren ülkeler dünya toplam
gelirlerinin büyük kısmına sahiptirler. Gelişmekte olan ülkelere ise çok daha az bir pay
düşmektedir.
Ekonomik küreselleşme ile üretimin uluslararasılaşması söz konusudur. Üretilen mal ve
hizmetler rekabet ortamını yakalayabilmek ve daha çok kar edebilmek amacıyla farklı ülkelerde
üretilebilmektedir. Örneğin Bilgisayarlar, sadece tek bir ülke de üretilmemektedir. Parçalar ve
yazılımlar birçok farklı ülkenin katkısı ile sadece bir ülkenin montaj hattında bir araya
getirilmektedir. Yani artık bir ürün üzerinde ima edildiği yer yazıyor olsa bile birçok ülkenin
katkısı olduğu unutulmamalıdır. Gündelik hayatta giydiğimiz kıyafetlerde bile en az birkaç
ülkenin katkısı söz konusudur.

13.1.4. Kültürel Küreselleşme
Küresel kültür kısaca, batı uygarlığının başlatmış olduğu ancak zamanla Amerikanİngiliz kültürünün hâkim olduğu ve İngilizcenin dünya sathında kullanılmasıyla giderek de
genişleyen, aynı zamanda popüler kültür ürünleriyle de desteklenen başat yaşam tarzıdır.
Televizyon, internet ve sosyal medya küresel kültürün yayılmasına olanak veren
unsurlardandır. Bunlara uluslararası kuruluşlar ve ulus aşırı şirketler de destek vermektedir.
Robertson, küreselleşmenin bir diğer yüzü olan yerelleşme kavramına dair yaptığı
açılımla bilinmektedir. Kü-yerelleşme olarak ifade ettiği tanımlamaya göre, yerel kültürler
küreselleşme karşısında etkisiz eleman değillerdir. Bilakis küreselleşmeye katkı bulunabilecek
yeterliliktedir. Bu açıdan küreselleşme tek taraflı bir süreç değildir. Küresel güçlü kültürün
yerel kültürleri etkilemesi mümkündür, ancak yerel kültürler de küresel kültüre birçok şey
katabilir demektedir. Yani bu küresel ve yerel iletişimini tek taraflı bir kültürleme olarak
görmemekte, her ikisinin de eşit şansa sahip olduğu bir etkileşim olarak görmektedir. Bu
sebeple küre-yerelleşme kavramını kullanarak bu dengeli etkileşime vurgu yapmaktadır.
Birleşmiş Milletler (UN), Avrupa Birliği (EU), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya
Bankası (WB), Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) gibi küresel kuruluşlar kültürel küreselleşmenin baş aktörleridir. Bu
kuruluşlar nihai amaç olarak, tek dünya düzeni ve tek insan modeli yaratamaya
çalışmaktadırlar. Aynı amaca hizmet eden küresel örgütler bütün dünyada ki gelişmekte olan
ülkelerin zayıf ve eksik yönlerinden faydalanmakta ve onları dönüştürmektedir.
Robertson’un bahsetmiş olduğu küre-yerelleşme düşüncesi, gerçek hayatta fiili olarak
hiçbir zaman imkân bulmamıştır. Küresel örgütler yeterli sermaye ve insan kaynaklarına sahip
oldukları için, yerel kültürlerin ve devletlerin kendi kültürlerini yok olmaktan kurtarabilmeleri
veya küresel kültür karşısında direnebilmeleri fiili olarak imkânsız hale gelmiştir.
Küreselleşme ile demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik, devletin küçülmesi, iklimçevre vb. kavramlar ortaya atılmış ve bu eksende modern değerler kümesi oluşturulmuştur.
Küresel kültür, temelde ortaya attığı kavram çerçevesinde kümelenen değer yığınları
oluşturmaktadır. Ancak kısa dünya tarihine baktığımızda bu kavramların gelişmekte olan
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ülkelere sadece yıkım, savaş, iç karışıklık ve kendileri olamama gibi sonuçlar doğurmuştur.
Ortadoğu ülkeleri adeta bu kavram kümeleriyle işgal edilmiştir.
Diğer yandan Amerikan ve Avrupa “popüler kültürü”, küreselleşme aktörleri ile çok
daha hızlı ve etkin bir biçimde dünyanın her bölgesine ulaşabilir hale gelmiştir. Taylandlı bir
genç ile Iraklı bir genç, İngiltere’deki veya ABD’de deki bir gencin dinlediği müziği
dinleyebilmekte, aynı saç şekline sahip olabilmekte ve benzer tişörtler ile kot pantolonları
giyebilmekte, serinlemek için benzer asitli içecekleri tüketebilmektedir. Bütün bunlar elbette
küresel kültürün yayılmacı etkilerinden kaynaklanmaktadır.

13.2. Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Küreselleşme
Küreselleşme ve sağlık arasındaki ilişki, konuyu farklı boyutlarıyla görmek isteyen bir
kişi tarafından olumlu ve olumsuz etkileriyle okunabilmektedir. Küreselleşmenin sağladığı
birçok kolaylık sağlık hizmetlerini belirli bir standarda ulaştırmaktadır. Bunun yanında bizzat
küreselleşme aktörleri ile sağlık alanında birçok olumsuzluk da ortaya çıkmıştır. Aşağıda,
küreselleşme ve sağlık ilişkisini ortaya koymaya çalıştığımız bir şekil mevcuttur. Bütün bu
faktörler kendi içerisinde olumlu ve olumsuz etkilere sahiptirler. Şimdi bunları tek tek
değerlendirelim.

Sağlık Hizmetleri
Sunumu,
Sağlık Turizmi
Sağlık Personeli,
Eğitimi ve
İstihdamı

İlaç ve Eczacılık
Aktarımı

Küresellşme
ve Sağlık
Küresel Sağlık
Organizasyonları

Sağlık Diplomasisi

Gıda, Besin, Canlı
Hayvan Paylaşımı

Bulaşıcı
Hastaıklar ve
Virüslerin Kolay
Dağılımı

Şekil 13.1. Küreselleşme ve Sağlık İlişkisi
Küreselleşme ve sağlık arasındaki ilinti ilk olarak, “sağlık hizmetlerinin sunumu”, ikinci
olarak ise “sağlık personelin eğitimi” ile ilgili olmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse; sağlık
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hizmetlerinin sunumu, küresel politikaların düzenlendiği liberalizm ideolojisi ile eklemlenerek
özel sektör temelli bir dönüşüme itilmektedir. Küresel organizasyonlar tarafından yerel
işletmeler akredite yapılmaktadır. Sağlık personelinin eğitimi ise yine benzer şekilde liberal
(kapitalist) hizmet standartlarına göre olmakta, sağlık personeli harcayabileceğinden daha çok
para kazanmak amacıyla hareket etmekte, eğitim sistemi ise pozitivist-maddeci ve biyomedikal
yaklaşıma uygun olmaktadır.
Küresel sağlık politikaları, devletin küçülmesini öngören temel liberal ideolojiyi
başlangıç noktası yapmaktadır. Böylece özel sektöre ve şirketlere kapı aralamaktadır. Ancak
yerel kültürler, daha doğrusu gelişmekte olan ülkeler (ulus devletler) yeterli teknoloji ve insan
kaynaklarına sahip değillerdir. Sağlık teknolojisi ithalatı yapan bu ülkeler kendi vatandaşlarını
da uluslararası şirketlere pazar haline getirmektedir. Hâlbuki ulus aşırı şirketler ile vatandaş
arasındaki tek tampon kurum ulus devletler olmaktadır. Yani gelişmekte olan ülkelerde sağlık
hizmetlerini sadece veya ağırlıklı olarak özel sektör temelli sunuyor olmak o ülke için pek
faydalı olmayacaktır.
Sağlık alanında küreselleşmeyi sağlayan en önemli aktörlerin başında 1946 yılında
kurulan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gelmektedir. Almış olduğu kararlarla, özellikle hastalık
tanıları, teşhis ve tedaviler, koruyucu sağlık hizmetine yönelik uygulamalar, araştırmalar ve
raporlarla çoğu zaman dünyada sağlık alanına hegemonik bir çeki düzen vermektedir. Dünya
Sağlık Örgütü’nün giderek “siyasallaşması” karşısında birçok ulus devletin bilgi ve insan
kaynakları yetersiz kalmaktadır.
Sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar, kar elde etme amacına yenik düşerek ahlaki
bağlamdan kopartılabilmektedir. Küreselleşme aktörleri “tüketim toplumunu” ve “popüler
kültürü” ürettiği için hastalık ve sağlığın kendisi de küreselleşme sürecinde metalaşmış
olmaktadır. Sağlığın metalaşması sonucunda doğal olarak medikalleşme dediğimiz olgu
türemiştir. Medikalleşme bugün küresel aktörler vasıtasıyla hemen her kültürü etkilemiş
vaziyettedir. Çünkü bu durumda amaç insanlara sağlık hizmeti götürmek değil, normal
durumları da tıbbileştirerek, sağlık üzerinden daha fazla kar etmektir.
Bulaşıcı hastalıklar ve patojenler, ulaşımın küreselleşmesi ile normal zamanda kat
edeceği yayılımı çok daha hızlı gerçekleştirebilmektedir. Örneğin, 2003 yılında SARS virüsü
bütün dünya ülkelerini alarma geçirmiştir. Uluslararası hava yolları vasıtasıyla bir virüs veya
salgın bir kaç gün içerisinde bütün dünya ülkelerine yayılabilmektedir. Yani küreselleşme ile
birlikte mikrop trafiğinde de artış olmuştur.
Yine benzer şekilde üretilen ilaçlar ve eczacılık ürünleri de dünyanın çoğu yerine
kolayca ulaştırılabilmektedir. İlaç sektörü daha fala kar edebilmek amacıyla çok iyi organize
olmuş bir kurumdur. Eğer ulus devletler kendi ilaç ve aşılarını üretemezlerse küresel şirketlerin
etkisi altında kalacaklardır. Dünya üzerinde bu yeterliliğe sahip çok az ulus devlet vardır dersek
yanış olmayacaktır. Bu sebeple ilaç ve eczacılık açısından küreselleşme tek yönlü olarak
işlemektedir. Bu durumda çıkarları korunan ülkeler gelişmiş ülkeler, yani ilaca ve eczacılık
bilgisine sahip olan ülkeler olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin tek faydalandığı nokta ise,
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gerekli ilaçları satın alarak sağlıklarını bir müddet koruyabilmeleri olmaktadır. Bu durumun
ekonomik açıdan sürdürülebilirliği gelişmekte olan ülkeler açısından hiç de makul değildir.
Her ne kadar Türkiye’de canlı hayvan ve kanatlı hayvan ithalatı yasak olsa da, birçok
ülke de, bir takım gıda ve besinler ile canlı hayvan ve kanatlılar da kuru gıda gibi başka kıtalara
kolayca ihraç ve ithal edilebilmekte, ulaştırılmaktadır. Böylece ülkeler arası gıda krizleri
yaşanmakta, virüs ve patojen alışverişi de yapılmış olmakta, salgın hastalıklara kapı
aralanmaktadır. Örneğin en sonuncusu 2017 yılı yaz aylarında Avrupa ülkelerinde yaşanan
“zehirli yumurta” krizidir. İçerisinde, insan sağlığına zararlı bir zehir olduğu tespit edilen
milyonlarca yumurta ve dolayısıyla tavuk itlaf edilmiştir. Popüler kültürün de etkisiyle
yaygınlaşan fast-food tüketim alışkanlığı insanların sağlıklı beslenmesinin önüne geçmektedir.
Hibrit tohumlar ve GDO’lu tohumlar vasıtasıyla genetiğiyle oynanmış bitkilerden elde edilen
gıdalar insan bünyesini giderek zayıflatmakta, bağışıklık ve dayanıklılık kapasitesinde
değişimler yaratmaktadır. Gıda maddelerinin raf ömrünü uzatmak ve taşıma esnasında kaybı
azaltmak amacıyla birtakım katkı maddeleri kullanılmaktadır ki bunların hemen çoğu insan
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Böylece çocuklukta ve genç yaşlarda şişmanlık
görülebilmekte, nüfus içerisindeki obezite oranları giderek yükselmektedir. İnsanlık kendi
sağlığını korumak amacıyla doğal ürünlere yönelmekte, ancak doğal ürünler de çok pahalı
olduğu için beslenmede fırsat eşitliği ortadan kalkmaktadır.

13.2.1. Sağlık Diplomasisi
Özellikle küreselleşme ile birlikte sağlık diplomasisi kavramı literatürde yer bulmuştur.
Diplomasi kavramı karşılıklı iki ülkenin kendi menfaatleri adına anlaşmalara varma öncesinde
yaşanan pazarlık sürecini tanımlamaktadır. Diplomasi, iki ülkenin savaşa girmeden uzlaşma
yoluyla sorunlarını çözmenin bir diğer adıdır.
Başlangıçta sınır güvenliği, ticaret gibi konularda önem taşıyan diplomasi, zaman
içerisinde bulaşıcı hastalık salgınları, çevre kirlenmesi gibi sorunların da güvenlik sorunu haline
dönüşebilmesi nedeniyle sağlık konularında da gündeme gelmiştir. Hastalıkların ve hastalık
etkenlerinin sınır tanımamaları, güvenlikçi yaklaşımlardan fazlaca etkilenmemeleri, bu alanın
sadece devletlerin değil, özel kuruluşların, bireylerin ve sivil toplumun da faaliyet alanı olması,
sağlık alanındaki diplomasinin önemini arttırmıştır. Günümüzde tüm bu ilişki dinamiklerinin
sağlıklı yürümesi için kullanılan kavram “küresel sağlık diplomasisi” kavramıdır (Hayran,
2016, 57–58).
Dezavantajlı ülkeler olarak nitelendirilebilecek olan üçüncü dünya ülkeleri sağlık
alanında kendi insanlarına yeterli hizmeti sunamamaktadır. Afrika, Ortadoğu, Uzak Asya’da
yer alan birçok ülke kendi vatandaşlarına sağlık hizmetlerini yeterince götürememektedir. Bu
durumun sebepleri arasında az gelişmişlik, yeterli insan kaynaklarına sahip olamayış, ekonomik
yetersizlik gibi yapısal sorunlar mevcuttur. Ancak bu ülkeler en çok ülke içi siyasi kargaşa ve
iç savaşlardan (Mısır’da darbe, Suriye, Ukrayna, Venezuela ve Küba’da iç kargaşa,), büyük
devletler tarafından ülkenin sömürüye uğramasından (örneğin ABD’nin güney Amerika
ülkelerini, Afganistan’ı, Vietnam’ı, Irak’ı işgali), ülkenin yabancı kuvvetler tarafından istila
edilmesinden (örneğin, Irak, Suriye, Filistin vb. istilaya uğrayan ülkeler) mustariptirler ve bu
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durum ülkelerin sağlık hizmetlerini de aksatmaktadır. Görüldüğü gibi bu tarz sonuçlar
küreselleşmenin tamamen olumsuz etkileri ile ilgilidir.
Sağlık diplomasisi uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde yumuşak güç
(soft power) olgusunun içerisinde dâhil edilmektedir. Özellikle insani yardım anlamında diğer
ülke vatandaşlarına yardım ediyor olmak diğer diplomasi alanlarında da iletişimin
kolaylaşmasını sağlayacaktır. Diğer yandan iç savaş ve kargaşanın olduğu ülkelerde sağlık
personelleriyle o alanlara müdahale edebilme ve veri toplayabilme imkânı da söz konusu
olacaktır.
Sağlık Diplomasisi, küresel iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş gıdalar, yasadışı
göçler gibi insan sağlığını ilgilendiren birçok krizin çözülmesinde etkin bir rol üstlenebilir.
Sağlık çalışanlarının gittikleri bölge ve yaşam koşullarını biliyor olmaları bir avantaj olacaktır.
Diğer yandan biyoterörizmin yaşandığı, kitlesel salgınların ve GDO’lu ürünlerin olduğu
günümüzde sağlık güvenliği oldukça önemlidir. Diğer yandan insan hakları ihlallerinin tespiti,
organ kaçakçılığının tespiti ve önlenmesi konusunda sağlık diplomasisi etkili bir şekilde
işletilmelidir. Sağlık diplomasisi bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen bilginin
paylaşılmasında, toplumun sosyal paydaş olarak bu çalışmalarda yer almasında ve araştırma
sonucu elde edilen tedavi edici etkilerin bütün toplumla paylaşılmasında önemli bir köprü
görevi üstlenmektedir. Sağlık diplomasisi, göçlerle birlikte gelen hastalıkların önlenmesi ve
bütün dünyaya yayılmasının engellenmesi için göçmen nüfusun, sağlık ihtiyaçlarını yerinde
tespit edip çözüm yolları geliştirmek için faaliyet yürütmektedir (Birlikte Sağlık, 2014, s, 27–
28).

13.2.2. Sağlık Turizmi
Sağlık turizmi tıbbi (ameliyat, muayene, tedavi, protez vb.) veya tıbbi olmayan (iyi
hissetme, genç kalma, estetik sebepler) gerekçelerle farklı ülkelere giderek hizmet alma
durumudur. Günümüz dünyasından önce de sağlık turizmi yapılmaktaydı. Örneğin Endülüs
onuncu yüzyıl Avrupası için sağlık turizmi merkeziydi. Yine bütün ortaçağ boyunca Bağdat,
Şam, Halep sağlık turizminin yapıldığı şehirlerdendir. Anadolu Selçuklular bulundukları
bölgede sağlık turizmi açısında adeta bir çekim merkeziydi. Günümüzde ise sağlık, teknoloji
ile birlikte var olmakta ve bu teknolojiyi satın alan ülkeler çekim merkezi olabilmektedir.
Böylece sağlık turizmi denilen olgu küreselleşme ile birlikte daha da hızlanmış bir olgudur.
Türkiye mevcut sağlık hizmetleri kalitesi, sağlık personeli kalitesi, ucuzluğu ve otelcilik
hizmetleri ile birçok Avrupa ülkesi vatandaşı açısından çekim merkezi haline gelmiş
durumdadır. Birçok insan Türkiye’de protez, diş bakımları ve bazı ameliyatlar olmak üzere
tedavi amaçlı sağlık turizmi gerçekleştirmektedir. Ancak Türkiye bu alanda faaliyet göstermeye
diğer ülkelere göre oldukça geç başlamıştır. Bu konuya ilişkin ilk somut adım Sağlık Bakanlığı
bünyesinde 2010 yılında kurulan Sağlık Turizmi birimi olmuştur.
Sağlık Turizmi birimi genel olarak ülkemizde medikal turizm, termal turizm, spawellness, kaplıca, ileri yaş ve engelli turizmi gibi alanlara odaklanmakta Türkiye’nin bu
alanlardaki rekabet gücünü artırmak istemektedir. Bu sebeple sağlık turizminin geliştirilmesi,
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Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm programları arasında öncelikli konu
başlıkları arasında yer almaktadır.
Ülkemizde ilk defa 2017 yılı Ekim ayında Sağlık Bakanlığı “Uluslararası Ağlık Turizmi
Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” yayımlamıştır. Böylece sağlık turizmi bağlamında
ülkemize bu hizmeti almaya gelen bireylere ilişkin sunulacak hizmetin kuralları belirlenmiştir.
Sağlık hizmetlerinin uluslararası arenada bilinirlik ve görünürlüğünü artırmak için bir
takım akredite kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşlar, sağlık hizmetlerinin istenilen
standartlarda sunulduğunu denetleyen ve kuruluşlara yol gösteren bir yapıdadır. Ülkemizde JCI
(Joint Commission International, 2017) tarafından akredite edilmiş sağlık kurumlarının sayısı
2017 yılı itibarıyla 49 olmuştur. Bu sayı sağlık turizmi alanındaki rakiplerimiz olan diğer
ülkelere göre oldukça iyi sayılabilir. Ancak daha akredite hastane sayısı yüksek olan ülkelerde
mevcuttur. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri (177), Suudi Arabistan (110), Çin (92), Brezilya
(60) ve Tayland (61) diğer en fazla akredite sağlık kuruluşlarına sahip olan ülkelerdir.
Tablo 13.1. Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 Sağlık Turizmi Hedefleri

Kaynak: http://www.saglikturizmi.gov.tr
Ülkelerin sağlık politikalarının sağlık turizmini ortaya çıkarmasında büyük etkisi vardır.
ABD gibi bazı ülkelerde sağlık hizmetleri çok yüksek fiyatlara verildiği için bu ülke
vatandaşları mecburi olarak sağlık turizmine yönelmektedir. Bu sebeple Kanada, yakın olması
nedeniyle ABD’den en fazla sağlık turizmi yapılan ülkedir. Birleşik devletler içerisinde
uygulanan liberal sağlık politikalarının bu duruma büyük etkisi vardır. Birleşik Devletler
içerisinde her yıl 2 milyona yakın insanın sağlık hizmeti satın almak amacıyla ülke dışına
seyahat edeceği öngörülmektedir.
Sonuç
Artan küreselleşme ile birlikte birçok gelişmekte olan ülke yukarıda tartışılmış olan bazı
açılardan olumsuz etkilenmektedir. Ancak küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelere faydaları
da söz konusudur. Bu faydalardan en önemlisi ise bilgi ve teknoloji paylaşımıdır. Özellikle
sağlık alanında gerçekleştirilen sağlık teknolojisi transferi ve sağlık personelinin eğitim

288

standartlarının yükseliyor olması, yerel kültürün küresel kültür ile etkileşimi sonucunda
olmaktadır.
Olumsuz olarak ise; teknoloji transferi yapan ülkelerin, ulus aşırı şirketlerin pazarı
haline gelmesi durumu söz konusudur. Görüldüğü gibi küreselleşme olgusu getirdikleri ve
götürdükleri (eksileri ve artıları) ile değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Ulus devletler kendi
ülkelerinin çıkarlarına uygun bir şekilde küreselleşme aktörlerini kontrol etmeli ve kendi
çıkarlarına uygun kararları vermelidirler. Böylece her ülkenin küreselleşme karşısında
takınacağı tutum farklılık arz edecektir.

289

Bölüm Sonu Soruları
1yanlıştır?

Aşağıda verilen Onuncu Kalkınma Planı Sağlık Turizmi Hedeflerinden hangisi

A.

Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması.

B.

Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesine ulaşılması.

C.

Termal turizmde 9 milyar dolar gelir elde edilmesi.

D.

Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi.

E.

İleri yaş turizminde 150.000 yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi.

2-

ABD vatandaşlarının Kanada’ya sağlık turizmine gitmesinin en önemli sebebi

A.

ABD’de sağlık hizmetlerinin yetersiz olması

B.

ABD’de sağlık hizmetlerinin kalitesiz olması

C.

ABD’de sağlık hizmetlerinin yüksek fiyatlarda olması

D.

Kanada’da sağlık hizmetlerinin kaliteli olması

E.

Kanada’da sağlık hizmetlerinin çeşitli olması

nedir?

3Aşağıda verilenlerden hangisi küreselleşmenin temel unsurlarının başında
gelmektedir?
A.

Ekonomi

B.

Kültür

C.

Siyaset

D.

Ulaşım

E.

Eğitim

4Türkiye’nin, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan borcunu ödeyip ilişkisini
kestiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
A.

2011 yılı

B.

2012 yılı

C.

2013 yılı
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D.

2014 yılı

E.

2015 yılı

5-

Küresel kültür nedir?

A.

Popüler kültür ögelerinin egemen olmasına karşı durarak üst kültürü savunmaktır.

B.

Popüler kültürün yerel kültür içerisinde erimesi sonucu oluşan kültür türüdür

C.

Dünyada her topluluğun kendine has kültür ve yaşam tarzına sahip olmasıdır.

D. İngilizcenin geniş kullanımı ile artan batı kültürü hâkimiyeti ve popüler kültür
ürünlerinin birleşimidir.
E.
olmasıdır.

Kültürlerin giderek evrilmesi ile beraber tek bir kültürün dünyaya egemen

6-

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün kısaltmasıdır?

A.

WB

B.

IMF

C.

ILO

D.

UNICEF

E.

WHO*

7Küreselleşme ve sağlık arasındaki ilişkiye göre sağlık personelinin eğitimi hangi
görüşe göre gerçekleşmektedir?
A.

Liberal görüş*

B.

Eleştirel görüş

C.

Yapısalcı görüş

D.

Sosyalist görüş

E.

Sosyal Demokratik görüş

8Aşağıdakilerden hangisi küresel sağlık diplomasisinin oluşumun nedenlerinden
biri değildir?
A.

Hastalıkların sınır tanımaması

B.

Hastalıkların güvenlikçi yaklaşımlardan etkilenmemeleri
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C.

Sağlık alanının sivil toplumun da faaliyet alanı olması

D.

Sağlık alanının özel kuruluşların faaliyet alanı olmaması*

E.

Sağlık alanının devletin faaliyet alanı olması

9-

Aşağıdaki yerlerden hangisi ortaçağ sağlık turizmi merkezlerden biri değildir?

A.

Bağdat

B.

Endülüs

C.

Londra*

D.

Şam

E.

Halep

10- Sağlık Turizminin geliştirilmesi, hangi yıllardaki kalkınma planında öncelikli
konu başlıkları arasında yer almaktadır?
A.

2010-2013 yılları arasında.

B.

2010-2014 yılları arasında.

C.

2013-2017 yılları arasında.

D.

2014-2017 yılları arasında.

E.

2014-2018 yılları arasında.*

CEVAPLAR
1-C, 2-C, 3-D, 4-C, 5-D, 6-E, 7-A, 8-D, 9-C, 10-E
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14. HASTA HAKLARI VE TIP ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Hasta Memnuniyeti
1.2. Tıp Etiği
1.3. Hasta Hakkı
1.4. Beden ve Veri Mahremiyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Hasta memnuniyetini sağlamak sadece sunulan sağlık hizmetinin bir gereği midir?

2.
Hekimlerin etik kuralları olmasaydı, sağlık hizmettleri sunumunda ne tür
aksaklıklar gerçekleşirdi?
3.
Hasta hakları kadar, hasta sorumluluklarının da önemli olması sağlık hizmetleri
sunumunu etkiler mi?
4.

Hastaların bedensel mahremmiyeti ve veri mahremiyetleri neden önemlidir?
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Anahtar Kavramlar
Hasta Memnuniyeti, Hasta Hakları, Tıp Etiği, Bedensel Mahremiyet, Veri Mahremiyeti
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Giriş
Hasta hakları ve memnuniyeti, sağlık hizmetleri sunumunda gelişmişliğin bir göstergesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkede hasta haklarına dair istenilen
ölçüde kazanım elde edilememektedir. Ülkemizde ise gerekli yasal düzenlemelerin 90’lı
yıllarda yapılabildiği ve tam anlamıyla uygulamaya geçirilmesinin ise 2010’ları bulduğunu
söylemek mümkündür. Hasta hakları her şeyden önce temel insani hakların içerisinde kabul
edilmekte ve birçok uluslararası sözleşme ile de korunmaktadır. Ancak yine de bir ülke de hasta
hakları ve memnuniyetinde ilerlemeler kaydedilebilmesi için ekonomik anlamda o ülkenin
yeterli olması gerekmektedir. Sağlık alanına istenilen bütçenin ayrılması durumunda hasta
memnuniyetinde de artış yaşanacağı öngörülmektedir.
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14.1. Hasta Memnuniyeti
Sağlık hizmetleri sunumu belirli bir uzmanlık eğitimini gerektirse de her şeyden önce
bir hizmet sektörüdür. Bütün hizmet sektörleri gibi insanların istek ve ihtiyaçlarına cevap
verebilmek ve memnun edebilmek gerçekten sistemli bir şekilde çalışmayı gerektirmektedir.
Sağlık hizmetlerinde istenilen standardı yakalamak, hizmet kalitesini yükseltmek, uzmanların
ihtisas kabiliyetini yükseltmek, gerekli teknolojik altyapıyı hazırlamak, gerekli otelcilik
hizmetlerini hazırlamak ve hizmeti hayata geçirecek olan binaları hazır etmek hepsi sağlık
hizmetlerine ilişkin memnuniyetin bir parçası olacaktır. Bütün bu memnuniyete ilişkin faktörler
ele alındığında sağlık hizmetleri sunumunun oldukça organize bir iş olduğu görülmektedir.
Ülkemizde sağlık hizmetlerinden sorumlu ilk birim elbette Sağlık Bakanlığı olmaktadır.
Hasta memnuniyeti bir anlamda müşteri memnuniyeti olarak da değerlendirilebilir.
Çünkü bireylerin bir kısmı sağlık hizmetini sahip oldukları sigorta sistemi sayesinde satın
almaktadır. Ancak ülkemizde sağlık hizmetleri sunumuna devlet katkısı fazla olduğu için ve bu
hizmeti satın alamayanlara devletin bu hizmeti ücretsiz sunması şeklinde bir seçenek olduğu
için bireylerin çoğu da haklı olarak sağlık hizmetlerinin (devlet) kamu tarafından kendilerine
ulaştırıldığını düşünmektedir.
Sağlık hizmetleri sunumunda memnuniyeti artıran en önemli faktör elbette sağlık
personelinin hasta ve yakınlarına dair tutumu ve iletişimi olacaktır. SPMA ( 2010, s, 34)
sonuçlarına göre; %70 oranında sağlık personelinin ve sağlık ekibinin eğitimli ve anlayışlı
olmasından dolayı hasta memnuniyetinin arttığını düşünmektedir. İkinci olarak ise; “Hastanın
hekimi seçme hakkı olmasından dolayı hasta memnuniyeti artmıştır” diyen sağlık çalışanı oranı
ise %67,2 olarak bulgulanmıştır. Görüldüğü gibi sağlık çalışanları açısından hasta memnuniyeti
bu iki önemli değişiklik ile daha etkili bir şekilde sağlanmıştır.
Sağlık hizmeti alan kişilerle yapılan muhtelif araştırmalarda da, sağlık personelinin
kişilik özellikleri, hastaya gösterilen nezaket, şefkat, ilgi ve anlayış, profesyonel tutumları, bilgi
ve becerilerini sunma biçimleri, özellikle hasta-hemşire ilişkisi vb. hususlar hasta memnuniyeti
üzerinde önemli rol oynamaktadır. Literatürde hasta memnuniyetini etkileyen en önemli
faktörün iletişim ve hastayı yeterli bilgilendirme olduğu bildirilmektedir. Hastaların kendilerini
değerli ya da değersiz hissetmelerinde başlıca rolü doğru sağlık iletişimi oynamaktadır. Hasta
merkezli ve bireyselleştirilmiş bakım hastaya kendisinin değerli olduğunu hissettirmektedir
(Yılmaz, 2001, s, 72-73).
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Şekil 14.1. Çeşitli boyutlardaki hasta memnuniyet puan ortalamaları
Kaynak: Hasta Memnuniyeti araştırması, 2014, s, 6
Ülkemizde genel olarak sağlık hizmetlerine dair memnuniyet oranı her geçen yıl
farklılaşmakta ve ortalamaya bakıldığında ise giderek yükselmektedir. 2003 yılında sağlık
hizmetlerinden memnuniyet oranı %39,5 iken, 2012 yılında %74,8; 2015 yılında ise bu oran
%72,3 olarak belirmiştir (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2015, s, 172). Bu memnuniyet düzeyinin
hangi boyutlarda ortaya çıktığını ise yukarıdaki şekilde görmekteyiz. Vatandaşlar en fazla
değişen “doktor-hasta ilişkisinden” ve “sağlık hizmetlerinin sunumundan” memnun olduklarını
belirtmişlerdir.

14.2. Tıp Etiği
Etik genel anlamda, yapılan işlerde belirli kurallara riayet etme, icra edilen davranışların
olumsuz etkilerinden kaçınarak insanlara rahatsızlık vermeme, ideal davranış kalıplarına sahip
olma, paylaşılan değerlere uygun hareket etme vb. şeklinde ifade edilebilmektedir.
Mesleki etik dendiğinde ise, daha çok yapılan işi ideal ölçüleri çerçevesinde hakkı ile
icra etmek anlaşılmaktadır. Bir meslek dalı olarak tıp mesleği uzmanlar tarafından icra edildiği
için onu belirleyen temel etik ilkeleri de yine bu konuyu bilen tıp uzmanları belirlemektedir.
Ancak birçok meslek dalı gibi tıp mesleği de öncelikle genel insani kurallar ve haklar
çerçevesinde ele alınmakta daha sonra meslek dalına özel etik kurallar belirlenebilmektedir.
Her meslek grubu kendine özgü “etik değerler” veya “etik ilkeler” belirleyerek, bu etik
değerlerden, ilkelerden yola çıkarak “etik kuralları”, “etik kodları” belirlemektedir.
İnsanoğlunun davranışlarının genel olarak ortaya çıkması da benzer süreci içermektedir. Önce
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değerler belirlenir, değerler kurallara dönüşür ve kurallar ise davranışa dönüşerek
dışsallaşmaktadır.
Birey genel sosyal hayatta veya icra ettiği meslek grubunda her zaman etik değerlere
uygun hareket etmelidir. Etik değerlerin ihlali (yani değerlerden türemiş kuralların ihlal
edilmesi) durumunda ortaya birçok sorun çıkacaktır. Etik kuralların bazı zamanlarda hukuki bir
kural olduğunu bilmemiz gereklidir. Bazı etik kuralların ihlali toplumsal kınama, mesleki
kınama vb. yaptırımlarla geçiştirilse bile bazı etik kuraların ihlali ise suç işlemek anlamlarına
gelmektedir.
Tıp etiği ise, mesleki etik olarak; mesleki anlamda neyin daha iyi olduğuna karar verme,
insanların sağlığı için en iyi çözümü sunma, her durumda sağlık arayan insana destek olma ve
hasta insana karşı nelerin yapılmaması gerektiğine dair uygun davranış bilgisine sahip olma,
anlamlarına gelmektedir.
Tıp eğitimi alan bireylere tıbbi deontoloji başlığı altında bu öğretiler kazandırılmaya
çalışılmaktadır. Bu açıdan tıbbi deontoloji, sağlık profesyonellerinin görevlerini belirleyen
kuralları ifade etmektedir. Söz konusu kuralların bazıları resmi bazıları gayrı resmidir; gayrı
resmi olanların kimi sivil tıp etiği kodu halinde yazıya dökülmüş, kimi ise sözlü gelenek içinde
yaşatılmaktadır. Tıp deontolojisi ya da kısaca deontoloji terimi, ülkemizde yakın geçmişe kadar
tıp etiğinin tam karşılığı olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise tıp etiğinin kurallardan oluşan
alt kümesinin adı olarak kabul edilmesi eğilimi ağır basmaktadır. Bu kabul çerçevesinde tıp
etiği, deontolojiden fazla olarak tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi
davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği hakkındaki soyut düşünme
ve akıl yürütme etkinliklerini kapsamaktadır (Kadıoğlu ve Yıldırım, 2007, s, 81).
Dünya genelinde ve ülkemizde hem klinisyenler hem de akademik etik çalışması
yapanlar arasında yüksek oranda benimsenen dört temel etik değer kümesi vardır. Bunlar “yarar
sağlama”, “özerk olma ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme”, “zarar vermeme”, “adil
olma” şeklide yer almaktadır. “Yaşama saygı duyma”, “aydınlatma ve onam alma”, “sır
saklama”, “mahremiyete saygı gösterme”, “dürüstlük”, “özgecilik”, “ayrımcılıktan kaçınma”,
“ihtisasa saygı duyma” ve “dayanışma” gibi etik değerlerde diğer tıp etiği ilkeleridir. İlkeleri
belli bir yaklaşıma göre düzenleme bağlamında, bazı ilkelerin ana başlık olarak seçilmesi ve
diğer bazı ilkelerin onların altında yerleştirilmesi de mümkündür. (Kadıoğlu ve Yıldırım, 2007,
s, 79).
“Hasta hakkı”, “hasta memnuniyeti”, “hastanın mahremiyeti” ve “hastanın bedensel ve
ruhsal bütünlüğünün ihlal edilmemesi” gibi hususlar etik anlamda ve hukuki anlamda bir sağlık
personelinin her zaman dikkate alması gereken mesleki kodlardandır. Sağlık Bakanlığı’nın
yürürlüğe koymuş olduğu hasta hakları ve bireylere sağlık hizmeti götürülmesi ile ilgili
yönetmelik ve mevzuat bu etik değerlere uygun olarak hazırlanmaktadır. Bir anlamda
yürürlükteki sağlık mevzuatını, sağlık personellerinin eylemlerini tıbbi etiğin ilkelerine göre
düzenleyen kurallar sistemi olarak görmek de mümkündür.
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14.3. Hasta Hakları
Hasta hakları konusu ülkemizde genellikle ölüm veya sakatlığa yol açan, birtakım
hekim hataları ve yanlış tedavi uygulamaları neticesinde hatırlanmaktadır. Ancak hasta hakları,
esas olarak insan haklarının ve insana verilen değerin sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade
etmekte ve dayanağını insan haklarıyla ilgili temel belgelerden almaktadır. Bir başka deyişle,
insan olarak saygı görme, kendi yaşamını belirleme, güvenli bir yaşam sürdürme, özel yaşamda
saygı görme gibi ilkeler hasta haklarının da temelini oluşturmaktadır (Kılıçarslan, Taşkın
Yılmaz ve Tarım, 2012, s, 49).
Bireylerin sağlık hizmeti almasına ilişkin en temel insani hakkı, “sağlık hakkı ve
ayrımcılığa uğramama” şeklinde uluslararası sözleşmelerde garanti altına alınmıştır. Yapılan
tartışmalar neticesinde Uluslararası İnsan Hakları (uluslararası ekonomik, kültürel ve sosyal
haklar komitesi) genel bir yorum olarak; sağlık hakkının gıda, barınma, çalışma, eğitim, katılım,
bilimsel ilerlemelerin ve bunların uygulamalarının faydalarından yararlanma, yaşam,
ayrımcılığa uğramama, işkence görmeme, mahremiyet, bilgiye erişim ve örgütlenme, toplanma
ve dolasım hakkı gibi diğer insan haklarının yaşama geçirilmesi ile yakından ilişkili ve onlara
bağımlı olduğunu kabul etmiştir. Ayrıca İnsan Hakları komitesi; sağlık hakkını sadece
zamanında ve uygun sağlık hizmeti almak olarak değil aynı zamanda, güvenli ve içilebilir suya
ve yeterli sanitasyona erişim, yeterince güvenli gıda, beslenme ve barınak sağlanması, sağlıklı
çalışma ortamları ve çevre şartları, cinsel ve üreme sağlığı da dahil olmak üzere sağlık eğitimine
ve sağlıkla ilgili bilgiye erişim gibi sağlığın sosyal belirleyicilerini de içeren kapsamlı bir hak
olarak yorumlamıştır ( DSÖ, 2002, S, 9-10).
“Hasta Hakları Yönetmeliği” ülkemizde 1998 yılında yayınlanmış ve yürürlüğe
girmiştir. Zaman içerisinde kısmi değişiklikler yapılarak son halini almıştır. “Hasta Hakları
Uygulama Yönergesi” ise 2005 yılında çıkartılabilmiştir. “Hasta Mahremiyetine” ilişkin özel
bir yönetmelik ise 2016 yılında uygulamaya geçirilmiştir.
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Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (1987)

Hasta Hakları Yönetmeliği (1998)

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi (2005)

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin
Sağlanması Hakkında Yönetmelik (2016)

Şekil 14.2. Türkiye’de Hasta Haklarına İlişkin Kanuni Düzenlemeler
Hasta haklarına dair uygulamaya konulan yönetmelik sadece sağlık personeli açısından
değil aynı zamanda hizmet alan hasta bireyler tarafından da uyulması gereken davranış
kurallarını ve etik kodlarını ortaya koymaktadır. Yani bir anlamda “hasta haklarının” yanında,
“hasta sorumluluklarını” da betimlemektedir.
Hasta Hakları Yönetmeliğine göre hastaların şu hakları bulunmaktadır:


Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı



Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma



Bilgi İsteme



Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme



Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme



Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım



Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı



Ötenazi Yasağı



Tıbbi Özen Gösterilmesi
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Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı



Bilgilendirme



Kayıtları inceleme



Kayıtları düzeltme



Bilgi verilmesini yasaklama



Hasta Haklarının Korunması



Mahremiyete Saygı Gösterilmesi



Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama



Bilgilerin Gizli Tutulması



Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası



Hastanın Rızası ve İzni



Onam Formu



Tedaviyi Reddetme ve Durdurma



Tıbbi Araştırmalarda Rıza



Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi



Diğer Haklar



Güvenliğin Sağlanması



Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma



İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret



Refakatçi Bulundurma



Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi

Diğer yandan Hasta Hakları Yönetmeliğine göre hastaların şu sorumlulukları
bulunmaktadır:
a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır
ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
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b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi
müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün
olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı
hakkında geri bildirimlerde bulunur.
ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin
haklarına saygı gösterir.
e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları
birimine başvurur.
Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları
bünyesinde “hasta iletişim birimleri” oluşturulmuştur. 2014 yılında başlayan bu süreç
sonucunda hemen her sağlık kurulunda hasta iletişim birimi mevcuttur. Sağlık Bakanlığı
verilerine göre 2016 yılı içerisinde hasta iletişim birimlerinde bulunan “Hasta Hakları Başvuru
Sistemine” hak ihlali, öneri veya teşekkür gerekçesiyle başvuran vatandaşlara ait istatistiki
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 14.1. Hasta Hakları Başvuru Sistemi İstatistik Bilgileri

Kaynak: www.saglik.gov.tr
Görüldüğü gibi hasta hakları birimine başvuran toplam 73 bin üzerinde birey söz
konusudur. Bunlardan 60 bine yakını sorunum çözülsün ve şikâyet gerekçisiyle başvurmuştur.
Başvuru yapan bireylerin neredeyse %99 oranında problemlerinin çözüldüğü görülmektedir.
Yapılan kurul görüşmeleri neticesinde ise hak ihlali olan toplam 367 başvurunun olduğu
görülmektedir.
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14.3.1. Mahremiyet
Sosyolojik açıdan mahremiyet bireyin “kendi başına kalma” şeklinde ifade edilebilecek
olan en temel insani hakkının bir yansımasıdır. Kendi benliğini başkasıyla paylaşmadan, teşhir
etmeden, dışsallaştırmadan veya öteki ile irtibatlandırmadan ortaya koyabileceği bir özel alan
durumunu ifade etmektedir. Bu durumu “beden mahremiyeti” olarak ifade emek mümkündür.
Beden mahremiyeti, bireyin kendi başına bir köşede insanlara karışmadan yaşaması
anlamına gelmemektedir. Bilakis insanlarla birlikte yaşarken belirli noktalarda sınırlar koyması
anlamına gelmektedir. Yani beden mahremiyeti, içe kapanık ve sosyal olmayan bir bireyin
psikolojik tutumu değildir. Birey başkalarıyla olan etkileşimi esnasında bireysel, kültürel veya
dini nedenlerle bilinçli bir tercih yaparak diğerleriyle kendisi arasına fiziksel, görsel, duygusal
ve kişisel paylaşım anlamında belirli sınırlar koymaktadır. Bu durum her şeyden önce karşılıklı
saygı duyulması gereken insani bir durumdur.
Örneğin Amerikan kültüründe çok yaygın olan mahremiyet algısı bireysel mesafe
(personal space) kavramıyla izah edilmektedir. Kişiler birbirlerinin mahremiyetlerine dâhil
olmamak için fiziksel açıdan bireysel mesafelerine dikkat etmelidirler. Ülkemizde mahremiyet
denilince ilk akla gelen de fiziksel mesafe anlaşılmaktadır. Başkalarıyla olan etkileşimlerimizde
fiziksel alana dikkat etmek elbette gereklidir ve mahremiyetin bir ölçüsüdür.
İnsanlar hasta olduklarında bedenin belli bölümlerini hekime göstermekte
zorlanmaktadırlar. Normal zamanda hiçbir kuvvetin yaptıramayacağı bedenin gizli bir
bölümünü gösterme davranışını hekim karşısında sergileyebilmektedir. Bu durum oldukça
doğaldır ancak bazı insanların bu durumu aşması da kolay olmamaktadır. Etkin hasta-hekim
iletişimi ve yapılacak muayene süreci hakkında bilgi verilmesi gibi durumlar hazır bulunuşluğu
artıracağından yapılan tetkik ve incelemeler hasta bireye beden mahremiyetinin ihlali gibi
hissettirmeyecektir. Hasta birey ve hekim arasındaki güven ilişkisi şüphe bırakmayacak şekilde
iyi olmalıdır ki, hasta birey hekimin sadece gerekli yerleri gördüğüne, dokunduğuna ve
müdahale ettiğine emin olmalıdır. Bu açıdan insanlar bedensel mahremiyetleri ile sağlıkları
arasında ikilemde kalmamalıdır.
Bunların yanında, muayene, ameliyat veya uygulama esnasında eğer görevli değilse
diğer sağlık personellerinin, yardımcı elemanların veya kendisi gibi diğer hastaların o esnada
bulunuyor olması ve sadece hekimin görmesi gereken beden uzuvlarını başkası görüyorsa bu
durum da hastanın beden mahremiyetinin ihlal edilmesine yol açmaktadır. Birçok hastanın
beden mahremiyetinin nasıl ihlal edildiğine ve sağlık hizmeti alımı esnasında kendisine
dikkatsiz davranıldığına dair hikâyesi mevcuttur. Görüldüğü gibi beden mahremiyetinin her
şeyden önce insana saygı duyma konusudur.
Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliğine” göre bedensel mahremiyetin ihlalini
önlemek amacıyla “Mahremiyete Saygı Gösterilmesi” başlığı ile şu kurallar yürürlüğe
koyulmuştur.
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Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin
korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı
gösterilmek suretiyle icra edilir.
Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu isteme hakkı;
a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde
yürütülmesini,
b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer
işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,
d)Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında
bulunmamasını,
e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale
edilmemesini,
f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.
Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.
Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili
olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında
bunun için hastanın ayrıca rızası alınır.
Her ne kadar 1998 yılından itibaren bu kurallar yürürlükte olsa bile öncesinde ve
sonrasında, uygulamada mahremiyet ilkesine çok dikkat edildiği söylenemez. 2017 yılında bile
bazı tedavi ve muayeneler sırasında mahremiyete ilişkin dikkatsizliklerin yaşandığını küçük bir
sorgulama veya gözlemle tespit etmek mümkündür. Tabi ki son yıllarda “bedensel mahremiyet”
ve “veri mahremiyeti” konusunda çok önemli ilerlemeler kat edildiğini de görmek
durumundayız.
Özellikle batı kaynaklı literatürlerde sağlık çalışmaları alanında mahremiyet kavramı
daha çok “veri mahremiyetini”, yani gizliliğini ifade etmektedir. Bu etkilenmeden dolayı
olacaktır ki, birçok yerli akademisyen veya araştırmacı da mahremiyet denilince genellikle veri
mahremiyetini anlamakta ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Yani ülkemizde “beden
mahremiyetine” yönelik çalışmalar ihmal edilmiştir. Veri mahremiyeti, hasta bireylerin kişisel
verileri ve onların güvenliği gibi önemli bazı hususları kapsamaktadır. Kavram kargaşasından
kurtulmak için iki mahremiyet türünü bu şekilde ayırmak gerekmektedir.
Veri mahremiyeti veya bir diğer adıyla sağlık verilerin gizliliği birçok uluslararası
anlaşma (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kişisel ve
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Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Helsinki Bildirgesi, Lizbon Bildirgesi vb.) ile garanti
alınmaya çalışılmıştır.
Genel olarak mahremiyet en temel insani haklardan birisi olarak kabul edilmiş ve kişisel
özel alana her anlamda serbestlik sunulmuştur. Bu serbestliği veya özgürlüğü bireyin kendisi
istemediği halde delebilecek birkaç kurum veya otorite söz konusudur. Birincisi devlet ve
güvenlik güçleri; İkincisi ise sağlık kurumları ve sağlık personelidir.
Bireylerin birçok yasa ile korunmakta olan mahremiyet hakkını sadece bu iki kurumsal
yapı gerektiğinde aşabilmektedir. Özellikle sağlık alanında kişisel verilerin başkalarıyla
paylaşılması etik açıdan uygun olmamakla birlikte çoğu zaman hukuki açıdan suç teşkil
etmektedir. Ancak kişisel veriler bazen olgusal içerikler oluşturmak amacıyla anonim bir
şekilde kullanılabilmektedir. Bu durum hasta bireyin veri mahremiyetinin ihlali gibi
anlaşılmamalıdır. Anonimleşmiş sağlık verileri, sağlık sektöründe gelişim ve iyileşme
çalışmaları için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Bir ülkede kaç kişinin grip aşısı
vurulduğunu bilmek, yılda kaç kişiye akciğer kanseri teşhisi koyulduğunu bilmek mahremiyetin
ötesinde stratejik bir bilgi olmaktadır ve sağlık hizmetini sunanlar tarafından bilinmelidir.
Ancak bu verilerin kişisel bağlamda olumsuz bir şekilde kullanılmasını önleyecek
tedbirler alınmalıdır. Kişisel verilerin habersizce alınarak derlenmesi veya paylaşılması
kanunen de yasaklanmıştır. Sağlık verilerinin kamu kuruluşları haricinde paylaşılması, sağlık
pazarına ilişkin verileri ticari firmaların kullanımına açık hale getirmektedir. Böylece ilaç
sektörü başta olmak üzere diğer sağlık hizmetleri sunumu, ticari yönlendirmeye ve
manipülasyona açık olmaktadır. Başta hekim olmak üzere diğer görevli sağlık personeli, veri
mahremiyetinin korunmasından sorumludur.
Veri mahremiyeti dünya ölçeğindeki kuruluşlar tarafından da önemli bir unsur olarak
kabul edilmiştir. Dünya Tabipler Birliği tarafından 2002 yılında kabul edilen “Sağlık Veri
Tabanları İle İlgili Etik Düşünceler Bildirgesi” kapsamında mahremiyet başlığı altında şu
kararlara yer verilmiştir (Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler, 2009, s, 177-181).
Madde 12. Bütün hekimler bireylere yönelik tuttukları kişisel sağlık bilgilerinin
mahremiyetinden sorumludurlar. Hekimler aynı zamanda kişisel sağlıkla ilgili bilginin
elektronik dâhil, depolanması, gönderilmesi ya da alınması sırasındaki güvenlik için uygun
düzenlemelerin varlığından emin olmalıdır.
Madde 13. Buna ek olarak, tıbbi açıdan kalifiye kişi veya kişilerin veri tabanı ile ilgili
olarak izleme, gizlilik ve güvenlik açısından uygun koşulları sağlama gibi sorumlulukları
bulunmaktadır.
Madde 14. Veri tabanının “izleyicileri”, veri tabanlarındaki kişisel sağlıkla ilgili
bilgiye uygunsuz ya da yetkisiz kullanım ya da erişim olmadığından ve verinin
güvenilirliğinden emin olmak için yer almalıdır. Veri iletildiği zaman, iletimin güvenli
olduğundan emin olmak için düzenlenmeler yapılmalıdır.
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Madde 15. Denetim sistemleri kişisel sağlıkla ilgili bilgiye kimin, ne zaman eriştiği
bilgisinin kaydını tutmalıdır. Hastalar kendileri ile ilgili bilginin denetim kayıtlarını gözden
geçirebilmelidirler.
Görüldüğü gibi veri mahremiyeti, tıbbi uygulamanın merkezindedir ve hasta hekim
ilişkisinde güven ve doğruluğun muhafaza edilmesi açısından gereklidir. Gizliliklerine saygı
duyulacağını bilmek, hastalara, kendi hekimlerine hassas kişisel bilgilerini paylaşmaları için
özgürlük verir. Böylece sağlık sorunları daha kolay çözülebilir. Çoğu zaman hasta bireyden
onam almak, onun gizliliğine riayet edildiğini ifade etmektedir.
Ülkemizde 1987 yılında yayımlanan 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”
eşliğinde hasta hakları korunmaktadır. Ancak konu çok hassas olduğu için “Kişisel Verilerin
Korunması” kanununa binaen 2016 Yılında “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” çıkarılması ile veri mahremiyeti alanına
Sağlık Bakanlığı özel olarak müdahale etmiştir.
Yönetmelik bağlamında veri mahremiyeti, Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması,
İşlenmesi, Aktarılması ve Silinmesine yönelik yasal yaptırımlar ortaya koyulmuştur. Kamu ve
özel sağlık kuruluşları hastalara ait verilerin mahremiyetini korumakla mükelleftirler. Ancak
yine kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla anonim hale getirilerek kullanılmak üzere ilgili kuruluşlarla
paylaşılabilmektedir.
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Bölüm Sonu Soruları
1Aşağıdakilerden hangisi veri mahremiyetini garanti altına almaya çalışan
uluslararası anlaşmalardan birisi değildir?
A.

Helsinki Bildirgesi

B.

Kyoto Protokolü

C.

Lizbon Bildirgesi

D.

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi

E.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

2İnsanların hasta olduğunda bedenin belli bölümlerini hekime göstermek zorunda
kaldıkları durumlarda hekim–hasta arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
A.

Hekimin hastaya karşı esprili yaklaşması gerekir.

B.

Erkek hastaya erkek hekim, bayan hastaya bayan hekim bakmalıdır.

C. Hekimin yapılacak muayenenin sınırları ve gerekliliği hakkında hastaya bilgi
vermesi gerekir.
D.

Hastanın yanında refakatçi bulunması gerekir.

E.

Hastanın hekime güven duyması gerekir.

3Hasta Hakları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi hastaların Tıbbi
Müdahalede Hastanın Rıza hakları arasında bulunmamaktadır?
A.

Tedaviyi Reddetme hakkı

B.

Tedaviyi Durdurma hakkı

C.

Tıbbi Araştırmalarda Rıza hakkı

D.

Hastanın Rızası hakkı

E.

Tedavi Şeklini Belirleme hakkı

4Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında
Yönetmelik hangi yılda uygulamaya geçmiştir?
A.

1987 yılında çıkarılmıştır.

B.

1998 yılında çıkarılmıştır.
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C.

2005 yılında çıkarılmıştır.

D.

2012 yılında çıkarılmıştır.

E.

2016 yılında çıkarılmıştır.

5Hasta memnuniyeti araştırmasına göre 2003 yılında % 39 olan sağlık
hizmetlerinden memnun olma oranı 2015 yılında yüzde kaç olmuştur?
A.

% 42

B.

% 59

C.

% 62

D.

% 72

E.

% 79

6-

Hasta memnuniyetini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A.

Hastanenin temizlik durumu

B.

Tıbbi cihaz sayısının yeterlilik durumu

C.

Hekimin tıbbı bilgisi

D.

Hekim – hasta iletişimi

E.

Hastalığın türü ve derecesi

7-

Etik değerler ve kurallar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.

Etik kuralların ihlali suç işleme anlamına gelmemektedir.

B.

İhlal edilmesi durumunda ortaya sorunlar çıkabilir.

C.

Etik kurallar bazı zamanlarda hukuki bir kural olabilir.

D.

Bazı etik kuraların ihlali toplumsal kınama ile cezalandırılır.

E.

Bazı etik kuraların ihlali mesleki kınama ile sonuçlanabilir.

8-

Beden mahremiyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.

Bireyin insanlarla birlikte yaşarken belirli noktalarda sınırlar koymasıdır.

B.

Bireyin kendi başına, insanlara karışmadan yaşaması değildir.
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C.

İçe kapanık ve sosyal olmayan bir bireyin psikolojik tutumudur

D. Bireyin başkalarıyla olan etkileşimi esnasında bilinçli olarak fiziksel ve duygusal
olarak mesafe koymasıdır.
E.

Bireysel, kültürel veya dini nedenlere bağlı olabilmektedir.

9Hasta Hakları Başvuru Sistemi İstatistik Bilgilerine göre toplam 73 bin
başvurudan kaçı şikâyettir?
A.

60 bin

B.

42 bin

C.

33 bin

D.

27 bin

E.

9 bin

10- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Tabipler Birliği tarafından kabul edilen Sağlık
Veri Tabanları İle İlgili Etik Düşünceler Bildirgesi kapsamında yer alan kararlardan biri
değildir?
A.
tutmalıdır.
B.

Kişisel sağlıkla ilgili bilgiye kimin, ne zaman eriştiği bilgisinin kaydını

Verinin güvenilirliğinden emin olmak için izleyiciler yer almalıdır.

C. Tıbbi açıdan kalifiye kişi veya kişiler veri tabanının gizliliği ve güvenliği
açısından sorumludur
D.

Hastalar kendileri ile ilgili bilginin denetim kayıtlarına bakamazlar.

E.
Hekimler bireylere yönelik tuttukları kişisel sağlık bilgilerinin mahremiyetinden
sorumludurlar.
CEVAPLAR
1-B, 2-C, 3-E, 4-E, 5-D, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-D
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