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“Asıl olan ‘iktidarı almak’ değil, gündelik hayat devrimleridir.      
Zira, yaşanacak bir hayatımız vardır.’1

 
Son yıllarda, sağlık alanında küresel düzeyde önemli bir dönüşüm ve tartışma süreci yaşanmaktadır. 

Ekonomik ve toplumsal gelişme düzeyleri açısından birbirinden ciddi farklılıklar gösteren Asya’dan 

Avrupa’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar birçok ülkede sağlık politikaları benzer programlar ekseninde 

tartışılmaktadır. “Kârlılık” ve “verimlilik” gibi ekonomik kavramlar ekseninde sağlığı ele alan bu egemen 

yaklaşım, bir yandan hizmet sunumu ile finansmanı ayrıştırarak devletin hizmet sunumundan çekilmesini; 

diğer yandan da hizmet satın alma, hastanelerin verimli işletmelere dönüştürülmesi ve özel sektör 

yatırımlarının teşvik edilmesi gibi politikalarla sağlık alanını tümüyle piyasa aktörlerinin rekabetine açmayı 

hedeflemektedir. Kamuda özel sağlık uygulamalarını teşvik eden ve kamu-özel işbirliğini özel sektör lehine 

geliştirmeyi hedefleyen bu model, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya konan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” 

adı verilen reform politikalarının da temelini oluşturmaktadır. Her ne kadar bu dönüşüm somut olarak 2003’te 

uygulamaya konulmuş olsa da, söz konusu program, aslında 1980’lerle birlikte benimsenen neo-liberal 

yapısal dönüşüm politikalarının bir sonucudur ve bu süreçte ortaya konan neo-liberal ekonomik yaklaşım ile 

uyum içerisindedir.  

 

Bilindiği üzere, 1970’lerde yaşanan ekonomik krize tepki olarak ortaya çıkan neo-liberalizm, krizin faturasını 

sosyal devlet politikalarına çıkarmış; krizden çıkış olarak da piyasa dinamiklerine dayalı ekonomik, toplumsal 

ve siyasal yeniden yapılanmayı öngörmüştür. Bu politikalar birçok üçüncü dünya ülkesinde önce askeri 

diktatörler eliyle hayata geçirilmiş ve daha sonra işbaşına gelen sivil yönetimlerce de derinleştirmiştir. “Hantal 

ve verimsiz kamu tarafından üretilen mal ve hizmetlere karşı, serbest piyasa mekanizmasının daha etkin ve 

verimli olduğu” savına dayanan neo-liberalizm, “değişim ilişkilerinde sağlanacak özgürlüğün, bölüşüm 

ilişkilerinde adaleti sağlayacağı” görüşünden hareketle, piyasanın nihai olarak herkesin lehine sonuçlar 

doğuracağı iddiasında bulunur. Neo-liberal yaklaşıma göre, piyasa ekonomisi hem siyasal ve toplumsal 

özgürlükleri arttırmakta; hem de ekonomik aktörler ve işletmeler arasında artan rekabet sonucunda, mal ve 

hizmetlerin daha kaliteli ve daha ucuza mal edilmesine neden olmaktadır. Bu politikaların temel bileşenleri 

ise, devletin bir yandan hizmet sunumunun kısıtlanması, diğer yandan devletin özel sektörün piyasaya 

girişini teşvik edecek uygulamaları hayata geçirmesi ve sosyal refah programlarının ağırlıkla özel sektör / sivil 

toplum eliyle yürütülmesidir.2   

 

Sağlık Bakanlığı’nın sadece organizasyon, koordinasyon, yol gösterici, denetleyici, takip edici ve politika 

üretici bir rol üstlenmesi gerektiğini savunan ve “kürek çeken değil, dümen tutan bakanlık” şiarı ile yol çıkan 

programın3 temel hedefi, halkın sağlık düzeyini yükseltecek, maliyetleri düşürecek ve ihtiyaçları ölçüsünde 

sağlık hizmetlerine ulaşan insanların güçleri oranında sağlık finansmanına katkı yapacakları bir sistemi 

oluşturmaktır. Etkililik, verimlilik ve hakkaniyet başlıkları altında tanımlanan bu üç hedefi gerçekleştirmeyi 

amaçlayan programın temel bileşenleri aile hekimliği, verimli sağlık işletmeleri, genel sağlık sigortası ve 

                                                 
∗ Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi 
1 Jon Purkis & James Bowen (1998). 21. Yüzyıl Anarşizmi, Ayrıntı Yayınları. 
2 Elbek O, Adaş EB (2009). Sağlıkta Dönüşüm: Eleştirel Bir Değerlendirme. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni; 12: 33–44. 
3 Türkiye Bülteni (2003). Recep Akdağ’la Sağlıkta Dönüşüm Söyleşisi. http://www.turkiyebulteni.net/05/22.htm (Erişim 26 Haziran 2008). 
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sağlık çalışanlarının bilgi, beceri ve motivasyonunu arttırmaktır. Programın temel ilkeleri ise insan 

merkezcilik, sürdürülebilirlik, sürekli kalite gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık ve gönüllülüktür.4  

 

Sağlık çalışanları açısından bu reformların anlamı iş yoğunluğunun artması, ekip çalışmasının kaybolması, iş 

tanımlarının yokluğu, iş güvencesiz çalışma ve -kısıtlı sayıdaki bir hekim grubunun dışında-5 tüm sağlık 

çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarında yaşanan gerilemedir.6 Öte yandan bu reformların sağlık 

çalışanları üzerindeki olumsuz etkisi sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Aksine dünya deneyimleri de bu 

yöndedir. Sözleşme ile iş güvencesinin yitirilmesi, işsizlik, fazla çalışma, ikinci işte çalışma, erken emeklilik, 

emeklilik sonrası tekrar çalışma, beyin/işgücü göçü, diğer meslektaşlarla rekabetin yarattığı baskı, işe 

girmek/kaybetmemek için çalışanlar arasında başlayan yarışın yarattığı düşük ücretler ile sosyal haklar, 

hastalıkta (dahi) çalışmaya devam etme ve tüm bu etmenlerin sonucunda artan iş stresi ve işyeri şiddeti bu 

modelin Doğu Avrupa’da gözlenen çarpıcı sonuçlarıdır.7 Ancak bu reformların halk açısından anlamı 

%77.5’lere ulaşan memnuniyettir.8 Yaşanan bu memnuniyetin ötesinde, pek çoğumuzun da şahit olduğu 

üzere bu reformların en önemli etkisi Sağlık Bakanlığı’nın icraatlarına ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 

iktidarına duyulan güven ve bu güvenin bir sonucu olarak yoksullardan AKP iktidarına yönelen seçmen 

oylarıdır.  

 

Pekiyi burada bir sorun yok mudur? Sağlık alanında neo-liberal politikaları hayata geçirmek konusunda en 

ufak çekincesi olmayan AKP iktidarı, neden yoksullardan ciddi destek almaktadır? Yoksa neo-liberal sağlık 

politikaları yoksullardan yana mıdır? Onların sağlığa ulaşmasını güvence altına mı almaktadır? Öte yandan 

halkın büyük bir memnuniyetle desteklediği bu politikalara sağlık çalışanları ve onların meslek 

örgütleri/sendikaları neden karşı çıkmaktadır? Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Emekçileri Sendikası (SES) gibi bu ülkenin sol geleneğinin temsilcileri olan örgütler, Sağlıkta Dönüşüm 

Programı olarak adlandırılan ve halkın onayını alan bu değişime neden karşı çıkmaktadırlar? Bu konuda sol 

mu halkı yanlış anlamakta ve dillendirmektedir; yoksa aslında hiç var olmayan, ancak solun imgeleminde 

şekillenen bir “halk”tan mı bahsedilmektedir? Yahut sol, kendisinin “iman ettiği” ve görmek istediği doğruları 

dikte etmek için, “halk” kavramını araçsal olarak mı kullanmaktadır?  

. 

Tam da burada “hafıza tazeleme” adına bir küçük parantez açmakta yarar var. Süreyya Tamer Kozaklı, 

Mahir Çayan’ın “halk hakkındaki imgelemi Türkiye soluna egemen olan, halkı zavallı, salt zulüm altında 

inleyen, kendi kurtuluş potansiyelinin ayırdında olmayan ve ancak sosyalistler tarafından kurtarılmaya 

muhtaç -bazen yüceltilen bazen küçümsenen- ezilen kitleler olarak tahayyül etme biçimin reddi üzerinden 

gelişmiştir” der.9 Çayan’a göre “mevcut sistem içerisinde gönenme imkânları” da bulan halk düzenden medet 

                                                 
4 T. C. Sağlık Bakanlığı’nın, 2003 ve 2007 tarihli “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve “Türkiye’de Sağlığa Bakış 2007” başlıklı dokümanları. 
5 Liberalizasyon programının uygulandığı ülkelerde hayata geçirilen politikalardan kazançlı çıkan kesimlerin ulusötesi şirketler, reform 
programlarına danışman olan firmalar, reform programlarını değerlendiren Dünya Bankası personeli, sağlık birimlerine hizmet satan 
yandaş şirketler ve programların etkinliğini kanıtlamak için “bilim”i referans alarak raporlar hazırlayan üniversiteler olduğu bilinmektedir. 
Elbette bu rant paylaşımından sağlık çalışanlarına da -tadımlık da olsa- bir pay düşmelidir. Fakat halen uygulamadaki performans 
sistemi, kanaatimizce bu paylaşımda oldukça tali bir unsurdur. Çünkü performans sistemi özünde “havuç” olmakla birlikte, dağıtılan 
payın kimseye yetmeyeceği ve dahası sürdürülemez olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bizim burada kastettiğimiz rant, bir sağlık 
işletmesine, Fenerbahçe’ye transfer olan bir futbolcu gibi büyük bir sözleşme imzalayarak geçebilen ve medyanın günlerce haber 
yaptığı “yıldız hekim”e karşılık gelmektedir. Kuşkusuz böylesi bir sözleşmeye imza atabilen hekim grubu, büyük hekim resminin 
içerisinde daima küçük bir azınlığı temsil edecektir (Sermayenin eşitsiz dağılımı). 
6 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (2008). Adana Şube Raporu. http;//www.ses.org.tr (Erişim 13 Eylül 2008). 
7 Afford CW (2003). Corrosive Reform: Failing Health Systems In Eastern Europe. International Labour Office, Genova. 
8 T. C. Sağlık Bakanlığı (2007). Nereden Nereye: Kasım 2002 – Haziran 2007. Ankara. 
9 Kozaklı S (2007). Mahir Çayan’ın Siyasi Düşüncesi. İçinde: Gültekin M. Sol. İletişim Yayınları, İstanbul, sf 504.  
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ummamakta, ancak “onun değiştirilmesini, alaşağı edilmesini de mümkün görmemektedir”.10 Kozaklı’nın bu 

vurgusu önemlidir. Çünkü eğer saptama doğruysa, bu ülkede soldan mücadele yapmanın ilk kuralı, toplumun 

var olan sistem içerisinde yarattığı/icat ettiği gönenme imkânlarını “gören” bir yerden politika yapmaktır. Bu 

bağlamda soyut, içi boş, dahası bireylerin ve toplumun idealize edildiği bir siyaset tarzını ivedilikle terk etmek 

atılması gereken ilk adımdır. Acilen belirsiz bir kamu yararını sunar gibi görünmekten vazgeçmek gereklidir.  

 

Ancak Çayan’a göre bu değişim de tek başına yeterli gelmeyecektir. Eğer var olan “sorunları/imkânları” 

“gören” bir yerden politika yapsanız dahi, önerdiğiniz çözüm yolu “ulaşılamaz” olarak görülürse, bu durum da 

geniş toplum kesimlerinde hareketlenmenin önünde engel oluşturacaktır. Görmek zorundayız ki insanlar, 

ulaşılması imkânsız olarak gördükleri bir ütopya için bugün ellerinde var olan “imkân”ları bırakmayı 

istememektedirler. Verdikleri kararlarda -ahlâki olmayabilir ama- en rasyonel seçeneğe yönelmektedirler. Bu 

durumda da sol, ya sıklıkla yaptığı gibi -yüksek sesle söylemese de- halkı hakir görerek ona dışarıdan “bilinç 

aktarma” misyonunu kendisine rehber edinmekte, ya da daha da geriye çekilerek “tarihe dipnot düşme”yi -

pek tabii hiç kimsenin göremeyeceği kadar küçük puntolarla- veya “daha iyi yenilmeyi” “başarı” 

saymaktadır.11  

 

Pekiyi “kurtarılmaya muhtaç ezilen kitleler” olmayan, “mevcut sistem içerisinde gönenme imkânları” bulan, 

ancak sistemden de medet ummayan insanları -bir bütün olarak-, sağlıklı yaşam hakkını savunmak için 

soldan mücadeleye davet edecek bir politika yok mudur?  

 

Marx ve Engels, Komünist Manifesto’nun “Burjuvalar ve Proleterler” başlıklı bölümünde burjuvaziyi “iktidarı 

ele aldığı her yerde (…) feodal, pederşahi, duygusal ilişki olarak her ne varsa hepsine son ver”en, “insanı 

"doğal efendiler"ine tutsak eden karmaşık feodal bağları hiç acımadan kopar”an ve “insan ile insan arasında, 

soğuk çıkar ve "peşin ödeme"den başka bir bağ bırakma”yan bir yapı olarak tanımlar.12 İşte sağlık alanında 

yaşanan neo-liberal dönüşümün, sağlık profesyonelleri dışındaki geniş toplum kesimlerden destek almasının 

önemli nedeni, Marx ve Engels’in bu satırlarında saklıdır. Çünkü Türkiye’de liberalize edilmeye çalışılan 

model oldukça feodal ve pederşahidir.  

 

Bilindiği üzere Türkiye’nin mevcut “refah modeli”, sosyal güvence hakkını tüm yurttaşlar için evrensel bir hak 

olarak gören bir yapıda değildi. Aksine bu topraklarda var olan sosyal güvence, istihdam şartına bağlandığı 

için erkek egemendi. Dahası evlenmemiş ya da boşanmış kadınlara sosyal güvence hakkını onların babaları 

üzerinden tanımaktaydı -ki bu da oldukça ataerkil bir yapıya işaret ediyordu. Zaten sistem, her zaman feodal 

bağları bünyesine dâhil etmişti ve ailenin koruyuculuğunu önemsemişti.13 Daha da kötüsü, kendi yurttaşları 

arasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi farklı 

sosyal güvenlik kurumları yaratarak, onların arasında hiyerarşik bir tahakküm kurmuştu (“Sözde” ve “özde” 

vatandaşlık güvenceleri). Hal böyleyken bu sistemde yurttaşların tümüne -özellikle bugüne kadar enformel 

sektörde istihdam edildiği için sosyal güvence hakkına ulaşamayan kesimlere (ki saha çalışmaları bu oranın 

nüfusun %35’i olduğuna işaret etmektedir)- asgari de olsa bir güvence tanımlamayı hedefleyen bir sistemin 

                                                 
10 Kozaklı S (2007). a.g.e., sf 505.  
11 Kimi yapılarda gözlenen cuntacılık sapmasını ise sol saymadığımız için gelişen bu refleksi sol dışı bir dipnot sayıyoruz. 
12 Marx K, Engels F (1976). Komünist Manifesto. Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara, sf 30–31.  
13 Kandiyoti D (1988). Bargaining With Patriarchy. Gender and Society; 2 (3): 274–290. 
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yoksullar tarafından desteklenmesine neden şaşıralım ki! Zira bu durum, göreceli olarak, düne kadar 

güvencesiz bir sistemin “kenarına” atılanlar için ciddi bir “kazanım” olarak görülmüştür. Kanaatimizce bu 

konuda yaşanan sorun, geniş yoksul kesimlerin feodal ve pederşahi olan bu sistemin liberalizasyonuna 

verdiği onay da değildir. Aksine sorun, sol geleneğin, var olan sosyal güvence modelinin bu özelliklerini 

gör(e)memesinde, görebilen kesimlerinin ise bu sorunlar karşısında sistemden mağdur olan geniş toplum 

kesimlerle ilişkiye geçip “yaşamın yeniden üretildiği” düzenin bağrında “başka türlü bir şey”i deneyerek onları 

tarihin sahnesine çıkaramamasındadır. Sol açısından daha da vahim olan nokta, mücadelesinin tümünü, 

gündelik hayatta yaşanan reel durumu “görmeden” ve hatta o gerçeğe sırtını dönerek, sadece gündeme 

getirilen neo-liberal politikaların yaratacağı tehlikeleri göstermeye hasretmiş olmasıdır.14 Dahası, kullandığı 

dil de, o dilin içeriği de sistemden “pek de medet ummayan” geniş toplum kesimler için oldukça yabancıdır. 

Haksızlık yapmamak adına tanımladığımız bu mücadelenin yazıldığı kadar kolay olmadığını belirtmek 

gereklidir. Çünkü böylesi bir mücadele, her şeyden önce geniş yoksul kesimlerle yakın temasa, onlarla iç içe 

yaşamaya, tarafların birbirlerini anlayabilecekleri ortak bir dile ve dahası insanların mevcut sisteme nasıl 

adapte olarak hangi “kısa yolları” geliştirdiklerini görmeye bağlıdır -ki 12 Eylül’den bu yana solcular olarak 

toplumla böyle bir bağı kurabildiğimize şahitlik edemedik.15  

 

Öte yandan liberalize edilmeye çalışılan bu modelde yaratılan kimi “kısa yollar”, çoğu zaman hayata 

geçirilmeye çalışılan liberalizasyon politikalarının gerekçelerini de oluşturmuştur. Örneğin Sağlıkta Umut 

Vakfı’nın 2005 yılında hazırladığı bir raporda,16 Türkiye’de sağlık alanında yapılan toplam ödemelerin 

%62’sinin formel, %38’inin enformel ödemeler olduğu belirtilmiştir. Söz konusu rapora göre toplumun en 

yoksul kesimini oluşturan Yeşil Kart sahipleri bile, ücretsiz olması gereken kamu kurumlarında enformel 

ödemeler yapmaktaydı. Enformel ödemeler arasında, hekimlerin cerrahi hizmetleri için talep ettiği ödemeler, 

ilaçlardan hemen sonra ikinci sırada gelmekteydi (Sağlık çalışanlarının sistem bünyesinde bulduğu/icat ettiği 

“gönenme imkânları”). “Bağışlar” ise hastane veya sağlık merkezleri ile ilişkili olan derneklere, işinizin 

görülmesi için “gönüllüce” yapılmaktaydı (Devletin sistem bünyesinde bulduğu/icat ettiği “gönenme 

imkânları”). Daha da kötüsü söz konusu rapora göre “kamuda, kişi başına informal ödeme açısından 

bakıldığında yoksullar zenginlere, yaşlılar gençlere ve işsizler de çalışanlara göre daha fazla ödeme 

yapmıştı”. Tatar ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmaya göre;17 enformel ödemeler, cepten ödemelerin 

%25’ini oluşturmaktadır. Aynı çalışmaya göre bu enformel ödemelerin büyük bir bölümü nakit ödeme 

şeklindedir. Söz konusu çalışma, kamu sektöründe bir hastanın hızlı ve daha iyi hizmet almak istiyorsa önce 

doktoru özel muayenehanesinde ziyaret etmesi gerektiği yönünde genel bir görüşün bulunduğuna işaret 

etmektedir. Hatta bazı cerrahlar, ameliyatı gerçekleştirmek için ilave para talep etmektedir (“Bıçak parası 

ödemeleri”). Şimdi bu gerçeklerin üzerine düşünelim: “Ahval ve şerait” tam da bu noktadayken, Sağlık 

Bakanlığı’nın çalışanları, sağlık işletmelerinin ucuz işgücüne dönüştürmeyi amaçladığı tam gün yasa tasarısı 

                                                 
14 Bu göremezlik ve sırt dönme hali o düzeydedir ki, TTB’yi de SES’i de tüm samimiyetine rağmen, sağlık harcamaları içerisinde en 
büyük kaleme sahip olan -ki oransal olarak bu pastanın büyüklüğü, ilaca en çok para harcayan ülkeler arasında Türkiye’yi dünyanın ilk 
sıralarına taşımaktadır- ilaç harcamaları hakkında Bütçe Uygulama Talimatı/Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerini eleştirmenin ötesine 
geçirememiştir. 
15 Bizim açımızdan umut kıran konu, sağlıkta gündeme getirilen “tam gün” yasasına karşı feveran eden sol yapılanmaların, adlarına 
hareket ettiklerini iddia ettikleri ve yaslanmaya çalıştıkları yoksul halk kitlelerini tanıma düzeyleri ve tabii ki temas noktalarının; maalesef 
ki yasayı geçirmek isteyen siyasi erkin -en azından aktif kadrolarının büyük çoğunluğunun- tecrübesinin ve halka yakınlığının -niteliği ve 
içeriği bir tarafa- çok gerisinde kalmasıdır -ki bu durum bu topraklara özgü kara bir mizahtır. 
16 Liu Y, Çelik Ç, Şahin B (2005). Türkiye’de Sağlık ve İlaç Harcamaları. Sağlıkta Umut Vakfı. 
17 Aktaran Liu Y, Çelik Ç, Şahin B (2005). Türkiye’de Sağlık ve İlaç Harcamaları. Sağlıkta Umut Vakfı. Tatar M, Özgen H, Şahin B, Belli 
P, Berman P (2003). Informal Payments in The Health Sector: A Case Study From Turkey. MEMIO. Harvard School of Public Health 
and Hacettepe University School of Health Administration. 
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hamlesi karşısında, TTB ve SES’in geliştirmeye çalıştığı politikanın geniş halk kesimleri açısından sizce bir 

anlamı olabilir mi? Kuşkusuz feodal ve pederşahi bu sistemin sorumlusu TTB ve SES değildir. Aksine her iki 

örgütte her zaman söylem düzeyinde sistemin bu yönüne vurgu yapmışlardır. Ancak bu örgütlerin “tam gün” 

yasası karşısında verdikleri tepkinin, bu sistemden mağdur olan geniş toplum kesimler için anlaşılması 

olanaksızdır. Çünkü geniş toplum kesimleri, bu yasa sayesinde, gündelik yaşamlarında canlarını çok yakan 

bir sorunu ortadan kaldıracak -ya da en azından azaltacak- bir fırsatla karşı karşıya kalmışlardı. Bu noktada 

halk açısından sağlık çalışanlarının ucuz işgücü haline getirilmesi -ki toplumun büyük bir bölümü zaten çok 

uzun bir süredir ucuz işgücü konumundaydı- veya hekimin performans puanına (=parasına) ulaşmak için 

fazla muayene yapması/gereksiz yere tetkik istemesinin ne önemi olabilirdi ki! Çünkü onlar bu sistem 

tarafından düne kadar zaten ucuz işgücü konumunda oldukları için “görülmüyorlardı”. Varsın hekim, 

bugünden sonra daha fazla para kazanmak uğruna gereksiz bile olsa kendisini daha çok “görsün”, muayene 

etsin, tetkik yapsın, hastaneye yatırsın ve ilaç yazsındı. Düne kadar bir devlet hastanesine yatabilmek için bir 

hekimin özel muayenehanesinin kapısını aşındıran insanın/hastanın aklında tek gerçek kalmıştı: Dün 

“cehennem”di; yarının ne olacağını ise kim bilebilirdi ki?...   

 

Hâlbuki TTB ve SES, Sağlık Bakanlığı’nın ucuz işgücü için geliştirdiği “tam gün” atağına karşı, sürecin ilk 

hamlesi olarak “Bu yasa tam gün yasası değil” veya “Tam gün köleliğe hayır” diyerek yan yollara sapmadan, 

aksine “Tam güne koşulsuz evet” diyerek yaklaşabilirlerdi. Tam gün konusunda atılacak ilk adımın böyle bir 

üst başlık altında yapılmasının ilk sonucu, hekimlerin kendilerini diğer sağlık çalışanlarından ayrı ve üstün 

görmelerinin önüne geçmek olurdu.18 Öte yandan tam günün koşulsuz savunusu, hekimlerin geniş toplum 

kesimleriyle uzun bir süredir yaşadığı yabancılaşmayı da kısmen giderebilirdi. Dahası hekimler böylesi bir 

çıkışla yaratacakları toplumsal meşruiyet sayesinde, halka dönüşüm programının ticari yüzünü afişe 

edebilirlerdi. Kendisi için ayrıcalıklar talep etmeden veya geçmişte kendisine sunulan ayrıcalıkları reddederek 

sürdürülecek bir mücadele, geniş toplum kesimlerine uygulamadaki performans sisteminin sağlık hakkını 

nasıl ortadan kaldırdığını ve hastaları nasıl “yolunacak kaz” durumuna getirdiğini göstermeye imkân 

tanıyabilirdi. Ancak hekimler/sağlık çalışanları, hangi üst başlık altında olursa olsun “tam gün” çalışmaya 

itiraz ederek, geniş ve yoksul toplum kesimlerine sistemin asıl değiştirilmesi gereken yüzünü gösterme 

şansını yitirdiler. Çünkü halk, hekimlerin tam günü kabul etmeyen sözlerinin ardını dinlemeye niyetli değildi. 

Onlar açısından hekimler zaten çok kazanıyordu ve bu itirazlarıyla daha da çok kazanmak için 

ayrıcalıklarının devam etmesini talep ediyorlardı -Bu algının gerçek hayatta doğru olup olmamasının hiç 

önemi yoktur-. Bu bağlamda hekimler, ne yazık ki mesleklerinin temel özelliklerinden birisi olması gereken 

empatiyi bu konuda kullanamamış ve muayenehane sıralarında hayatını tüketmiş insanların gözünden 

konuya bakamamışlardı. Geniş toplum kesimleri de aynı bakamama halini hekimlerin maaşlarının 

                                                 
18 Bilindiği üzere sağlık çalışanları arasında yarı zamanlı çalışma sadece hekimlere tanınmış bir ayrıcalıktı. Ancak hekimler onlarca yıl 
bu ayrıcalığı her zaman bir “hak” olarak tanımladılar. Dahası hem yarı zamanlı çalışmanın getirdiği ekonomik ve sosyal ayrıcalıkların 
hem de hekimliğin iktidar yapılanmasının bir yansımasının sonucu olarak hekimler, kendilerini diğer sağlık çalışanlarından hep ayrı ve 
üstün bir yerde konumlandırdılar. İşin ilginç tarafı bir yandan sağlığın ekip hizmeti olduğunu söylediler, diğer yandan ekibin diğer 
üyelerinin başlarına gelen olumsuz gelişmeleri -örneğin hemşirelerin taşeron firmaların işçisi haline gelmeleri, sözleşmeli istihdam 
yoluyla iş güvencelerini yitirmelerini, vs- hep göz ardı ettiler. Bu bağlamda tam günün koşulsuz kabul edilmesi üst başlığı altında 
sürdürülecek bir tartışma ortamı; bir yandan hekimlerin kendi gerçek konumlarını görmelerine, diğer yandan geçmişte yaptıkları kimi göz 
ardı edişlere özeleştiriyle yaklaşmalarına yol açabilirdi. Ancak hekimler kolay yolu seçtiler ve “Bu yasa tam gün yasası değil” ve “Tam 
gün köleliğe hayır” gibi içeriği oldukça sorunlu olan ve dahası halkın asla duymayacağı/dinlemeyeceği argümanlarla halkın “karşısına” 
çıktılar.    
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“yüksekliğinde” ve performans sisteminin içeriğinde gösterdiler.19 Ancak yaşanan bu körler ve sağırlar 

“diyalogunda” kazanan sistemdi. Hekimler, tarihi bir fırsatı ellerinden kaçırmışlardı.      

     

Neo-liberal politikanın bir gereği olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık ve sosyal güvence “hakkı”nı 

sadece katkı payı ve prim ödemesi yapabilenlere (yani sağlık için “ek para” ödeyebilenlere) tanımaktadır. 

İlginç olan, kabul edilemez bu durum dahi yoksullarda halen dişe dokunur bir tepkiye neden olmamaktadır. 

Bu sessizliğin en temel nedeni -sıklıkla ifade edildiği gibi- yoksulların eğitimsizliği ve gerçeği görememesi 

değil; aksine her gününü gerçekle birlikte yaşamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü yoksullar, bugüne kadar 

sistem bünyesinde zaten “bıçak parası” ve/veya “zorunlu bağış” adları altında bir takım enformel ödemeler 

yapmaktaydı. Onlar için bu enformel ödemelerin “katkı payı” ve “prim” adı altında formel ödemeler haline 

getirilmeye çalışılması itiraz edilecek bir konu değildi. Hatta sınıfsal kinin getirdiği öfkeyi de göz önüne 

aldığımızda, bu parayı hekime/sağlık çalışanına ödemektense; bugün itibariyle çok daha düşük bir meblağı 

“devleti”ne ödemeyi yeğlemektedir -o devlet ki ona bugüne kadar görmediği özel hastanelerin kapısını açmış 

ve Emekli Sandığı güvencesine sahip özde vatandaşlarla kendisi arasındaki hiyerarşik ilişkiyi 

azaltmış/kaldırmıştır. Tarihin garip cilvesine bakın ki, birkaç yıl önce Sosyal Sigortalar Kurumu güvencesine 

sahip işçi ve işçi yakınları, “özde” vatandaşlarla aralarındaki ayrımın kalkması ve onlar gibi özel hastanelere 

kolayca başvurması için Sosyal Sigortalar Hastaneleri’nin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesini dört gözle 

beklerken; TTB, SES, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) gibi bu ülkenin solu(ğu)nu oluşturan 

örgütler, bu değişikliğe “SSK İşçinindir Devredilemez!” diyerek karşı çıkmışlardı. Bir kez daha ters köşe 

(Oysa SSK’lı işçi için bi-tecrübe sabit ki o hastane hiçbir zaman kendisine ait olmamıştı)! 

 

Solcular/Sosyalistler olarak eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi en temel hakları bile satılığa çıkaran 

liberalizasyon programlarının yoksullar tarafından neden tarihe gömülmediğini kendi kendimize çok sorarız. 

Çoğu zaman bu sorunun nedenini zora dayalı uygulamalar (darbe, militarizm, vs) ve halkın çeşitli afyonlarla 

(tüketim, futbol, din, vs) uyutulması olarak “okuruz”. Ancak oldukça hatalı ve eksik bir okumadır bu. Çünkü 

her ne kadar piyasanın eliyle, silahın ve “afyon”un eli hiçbir zaman ayrışmamışsa da; piyasanın asıl 

“görünmez eli” rıza mekanizmalarının üretiminde gizlenmiştir. Ekonomik liberalizm, aslında zora dayalı bir 

sistemden çok -ki başı sıkıştığında bu yola yönelmekten hiç imtina etmemiştir-, kendisini güvenceye almak 

için rızaya dayalı bir sistemi örgütlemeyi hedeflemektedir. Kuşkusuz yüreği ısrarla solda(n) atanlar için -haklı 

olarak-, bu “rıza”, ölümün gösterilip (Afrika’daki insanlar, öte mahallemizdeki açlar, evsizler, vs), sıtmanın 

“gönüllü” olarak kabul ettirilmesidir -ki bu nedenle aşılmalıdır. Ancak bu gerçek bir yana, kapitalist sistem 

bünyesinde rıza mekanizmasının gündelik yaşam içerisinde yeniden üretildiği başka bir alan da kamu ve 

özel sağlık kuruluşları arasında geliş(tiril)en farklılaşmadır. İlk bakışta her iki sağlık kurumu arasında kamu 

aleyhine olan bu farklılaşma, neo-liberal söylemi doğrular niteliktedir: “Verimsiz ve sorunlu” kamu sektörü 

karşısında, “etkin, hızlı ve kaliteli” özel sektörün galibiyeti! Ancak bilinmelidir ki yaşanan bu farklılaşma, 
                                                 
19 Kanaatimizce bu konuda yaşanan sorun bir hekimin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği maddi ve sosyal haklar ile var olan ücretler 
arasındaki açıdır. Kuşkusuz bir gerçek var ki hekimler, aldıkları eğitime ve yüklendikleri sorumluluğa yakışmayan ücretler altında 
çalışmaktadırlar -ve bu durumun değişmesi için örgütlü mücadele etmeleri onların en temel hakkıdır. Fakat bu mücadele tarzının, 
ülkenin genel ücret düzeyinden kopartılmış biçimde sürdürülmemesi gereklidir. Türkiye’de genel olarak çalışanların tümü, aldıkları 
eğitime ve yüklendikleri sorumluluğa yakışmayan ücretlere mahkûm edilmişlerdir (Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir ülkedir 
burası). Bu nedenle hekimlerin yürüteceği mücadele, her zaman diğer çalışanların mücadelesi ile birlikte yürütülmeliydi. Hekimler 
sürdürecekleri mücadeleyle sadece kendileri için değil, tüm çalışanlar için daha iyi sosyal ve ekonomik haklar talep etmeliydi. Fakat 
hekim kitlesinin büyük kısmı, çoğu zaman diğer çalışanların ücret düzeylerini göz ardı etme yolunu seçti. Dahası her gün karşılaştıkları 
hastaların hemen hepsinin kendisinden daha kötü şartlarda olduğunu görmek istemedi ya da bu gerçeği gördü ancak bu kötülük halini 
onların tembelliğine, eğitimsizliğine, vs bağladı. Elbette bu durum hekimlerin yaşadığı toplumun gerçeklerinden daha da kopmasına ve 
kendisine ayrıcalıklar talep etmeye devam etmesine neden oldu.    
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piyasanın “görünmez eli”nin devlet mekanizmasını kullanarak rızayı üretmek amacıyla devreye girmesi 

sonucunda üretilmiştir.  

 

Kamu kaynaklarının özel sektöre transferini sağlayan bu politik tercih, aynı zamanda özel sektöre sağlanan 

bir dizi doğrudan ve dolaylı desteklerle, kamu/özel farkının belirgin bir biçimde görünür olmasını sağlamıştır. 

Özel sektöre sunulan özendirici vergi indirimleri, esnek istihdam adı altında özel sektörde kayıt-dışılığa, 

düşük ücret ve güvencesiz istihdama göz yumularak özel sektör kuruluşlarının kârlılığı önemli ölçüde 

arttırılmıştır. Bu bağlamda 1980–1989 arasında 200, 1989–1992 arasında 300, 1989–1999 arasında 600 

milyon dolar civarında bir düzey tutturan kamu sağlık yatırımları karşısında; özel sağlık kurumlarına yapılan 

teşvik tutarları 1982–1988 arasında 100 milyon dolardan 1991’de bir milyar dolara ulaşmıştır.20 Aynı 

makalenin verilerine göre, özel sağlık yatırımlarının 1998 yılından itibaren kamu sağlık yatırımlarını ikiye 

katlayarak 1980–2001 dönemi boyunca 9.1 milyar dolara ulaştığını göstermektedir. Hâlbuki aynı dönemde 

gerçekleştirilen kamu sağlık yatırımları 6.2 milyar dolar düzeyinde kalmıştır. 1980 sonrası farklılaşan bu 

politikanın bir sonucu olarak 1995–2000 döneminde özel hastanelerin poliklinik hacmi %182 oranında 

artmıştır.  

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2007 Aralık verilerine göre Türkiye’nin sağlık harcamaları, devlet, üniversite ve 

özel hastanelerde farklı düzeyde çıktıya neden olmuştur: 2001 yılı ile 2007 yılı harcamaları kıyaslandığında 

üniversite hastanesinde 4.6; devlet hastanesinde 5.4; özel hastanede 8.2 kat artış mevcuttur.21 Aynı veriler 

2005 yılında özel hastane polikliniklerinde hasta artış oranının %74.6 olduğu ve teşviklerin bir yansıması 

olarak özel hastane sayısının 1995–2000 yılları arasında iki kat, 2000–2005 yılları arasında %25.2 arttığını 

göstermektedir.22  

 

Özel sektörü teşvik eden bu politikalar bir yandan geniş toplum kesimlerinin sağlık hizmetine ulaşımında 

kolaylaşmaya neden olurken, diğer yandan “kamu içinde özel”, “özel muayene farkı”, “özel öğretim üyesi 

muayenesi”, “kamu içinde özel tetkik hizmeti” sunumu gibi piyasa mantığına göre işleyen bir hizmet biçimini 

de var etmiştir (Sağlık çalışanları, sağlık “işletmesi” ve devletin, sistem bünyesinde bulduğu/icat ettiği yeni 

"gönenme imkânları”). Kuşkusuz bu değişim, sağlık hizmet ulaşımının genişlediği bir ortamda toplumsal 

sınıflar arasındaki eşitsizliği daha da görünür kılmıştır. Onlarca yıl boyunca sürdürülen bu politikalar 

doğrultusunda şekillenen sağlık “piyasası”; Yeşil Kart, SSK ve Bağ-Kur kapsamında olan düşük/orta gelir 

grubundan olan hastalara daha düşük kalitede hizmet sunmayı -uzun bekleme süresi, alanında üst düzeyde 

yetkin olmayan sağlık çalışanlarının sunduğu tanı-tedavi işlemleri, vs-; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emekli Sandığı 

ve özel sigorta kapsamında olan daha yüksek gelir grubundan gelen hastalara ise daha hızlı ve kaliteli 

hizmeti ücret karşılığı -özel yatak, özel muayene, bekleme süresi olmadan tahlil/tetkik hizmeti vs.- sunmayı 

meşrulaştıran bir yapının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bütün bu politikalar toplumda özel sağlık hizmeti 

sunan kurum ve personele karşı olumlu algıyı güçlendirmiş ve piyasanın “görünmez eli” geniş toplum 

kesimlerinde -özellikle yoksullarda- neo-liberal sistem için rıza mekanizmasını üretebilmiştir.  

                                                 
20 Soyer A (2004). Türkiye’de Sağlık Sektörünün Temel Sorunları. Özgür Üniversite Forumu; 26–27: 46–62  
21 Özel sağlık kurumlarının Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinden aldığı pay 2008 yılı boyunca da artmaya devam etmiş ve bizzat Sağlık 
Bakanı Dr. Recep Akdağ’ın “Özel hastanelerin payı yüzde 25’i geçmemeli” uyarısına rağmen (CNN-Türk (2008). "Özel hastanelerin payı 
yüzde 25'i geçmemeli". http://www.cnnturk.com/2008/turkiye/11/14/ozel.hastanelerin.payi.yuzde.25i.gecmemeli/500667.0/index.html 
(Erişim 7 Temmuz 2009), bu oran yıl sorunda %31.25’e ulaşmıştır. 
22 Elbek O. (2008). Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Genel Sağlık Sigortası: Efsaneler ve Gerçekler. Birikim Dergisi; 228: 83–91. ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu (2007). Aralık 2007 Aylık İstatistik Bülteni. http://www.emekli.gov.tr/sgk/istatistik.html (Erişim 27 Haziran 2008). 
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Ancak “hakemlerin hep karşı takımı tut”tuğu “ve bizim hep yedi kişiyle tamamla”dığımız bu maça rağmen, 

sıklıkla söylendiği üzere burjuvazi, kendisinden önceki yapıya göre kıyaslandığında devrimcidir. Bilindiği 

üzere Marx ve Engels Komünist Manifesto’da burjuvaziye bu rolü, üretim aletlerinde ve üretim ilişkilerinde 

(=sosyal ilişkilerde) yaptığı sürekli devrimler nedeniyle verirler. Gerçekten de 2009 Türkiye’sinde onlarca yıl 

insan sayılmayan bir Yeşil Kart sahibi hastayla, birkaç yıl öncesine kadar onun için ulaşılmaz bir sırça köşkte 

yaşayan hekim, işte tam da ekonomik liberalizmin bu “eşit”liğinde “karşı karşıya” geldiler -ki bu “karşı karşıya” 

geliş, son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelen artmış şiddet eylemlerinin en temel nedenidir. Çıkar ilişkileri 

ve sağlığın metaya dönüşüp alınıp-satılabilir hale gelmesi, sağlık hizmetini üretenleri de alınıp-satılabilir hale 

getirmeye başlamıştır. Devletinin kartını elinde tutan yeşil kartlı, cebine yeteri kadar parayı koyan esnaf, limiti 

yüksek kredi kartını taşıyabilen sanayici; bugün itibariyle özelinde hekimler genelinde tüm sağlık çalışanları 

için dünün paternalist ilişkilerini eritmekte, eski ve saygıdeğer görüşleri tasfiye etmekte, hekimlik başta olmak 

üzere kutsallık zırhının arkasına sığınan tüm yapıları yer ile yeksan etmekte ve artık insanlar hayatlarının 

tümüne çıplaklıkla bakabilmektedirler. “Soğuk çıkar”ın, “peşin nakit ödeme"nin, “o biricik ve acımasız özgür 

ticaret”in, “zorba, utanmaz, doğrudan ve çıplak sömürü”nün bakış açısıdır bu! İşte bugün itibariyle “hasta 

hakları” adı altında kendisini afişe eden bu “müşteri”leşme süreci, onlarca yıl feodal ve ataerkil bir iktidarda 

yaşamaya alışmış hekim/sağlık çalışanı grubu için hiç beklenmeyen bir travmaydı. Hekimler tarafından “statü 

yitimi” olarak okunan bu durum için, hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına hatırlatmak isteriz 

ki; burjuvazi “o zamana dek saygınlık gören ve kutsal bir saygıyla karşılanan mesleklerin nişanelerini koparıp 

at”mış, “hekimi, hukukçuyu, papazı, ozanı, bilim adamını, hepsini, kendisinin ücretli hizmetlileri durumuna 

getir”miş ve hatta “aile ilişkilerini örten duygusal peçeyi de yırt”arak bu ilişkiyi dahi “sırf bir para ilişkisi 

durumuna indirge”miştir.23 Sözümüzü sakınmadan ifade edelim ki, yaşanan bu dönüşüm, insani değilse de, 

2009 Türkiye’sinde bir realitedir.   

 

Yukarıda aktarılan değişim bir realiteyse de bu dönüşüme tümüyle teslim olmaya da gerek yoktur. Bizce 

mevcut düzenin bağrında başka türlü adımlar da atılabilir. Örneğin Türkiye’de var olan ilaç sektörü, bu adım 

atılabilecek alanlardan birisidir. Dahası bu alan, 9.8 milyar YTL’ye ve 1.3 milyar kutuya ulaşmış hacmiyle tam 

da “başka türlü bir şey”i düşleyenlerin mutlaka müdahil olması gereken bir alandır. Klasik sol pencereden 

bakarsanız büyüyen bu ilaç “piyasası”nın anlamı, kamunun kaynaklarının ulusötesi sermayeye 

aktarılmasıdır. Ancak bu saptama doğru olmakla birlikte oldukça eksik ve “toptancı”dır. Çünkü konu 

sanıldığından daha çetrefillidir. Şöyle ki: Rakamlar Türkiye’nin ilaç tüketiminin 2002–2008 yılları arasında 

%112 oranında arttığına işaret etmektedir.24 Sol indirgemeci bir bakış açısı ile bu durum, AKP iktidarının 

hepimizden topladığı vergilerle oluşan bütçeyi, ABD ve AB kökenli ulusötesi ilaç şirketlerine aktarması 

biçiminde okunmalıdır. Ancak bu okumadan daha karışık bir okumaya gerek vardır. Çünkü neo-liberal 

politikalar doğrultusunda sağlığı yeniden yapılandıran AKP iktidarı, kendisinin de siyaseten bekası için “ilaç 

fiyat kararnamesi”,  “eşdeğer ilaç uygulaması” ve “kamu ıskontoları” gibi yollarla kutu satışı bazında %112 

oranında artan ilaç piyasasının reel harcamasının sadece %21 oranında artmasına izin vermiştir.25 Göreceli 

bu düşük reel harcama artış oranına ulaşmak için AKP iktidarı, ulusötesi ilaç sermayesine fiyat bazında 
                                                 
23 Marx K, Engels F (1976). a.g.e., sf 31. 
24 T. C. Sağlık Bakanlığı (2009). Sağlıkta Dönüşüm Programı. Ankara. 
25 Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak kutu ilaç satışı %112 oranında artmasına karşılık, kamu ilaç ödemeleri 2002 yılında Gayri Safi 
Yurt İçi Hâsıla’nın %1.5’i iken, bu oran 2008’de %1.3’e gerilemiştir (Teksöz T, Helvacıoğlu K, Kaya Y (2009). Sağlık Reformunun Mali 
Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Makrobakış).  
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çeşitli kısıtlamalar getirebilmiştir. İşte bizim soldan beklentimiz, solun yaşanan bu dönüşüme toptancı bir 

şekilde yaklaşmaması ve devrimciliğine zarar getirmemek adına tribünde oturmayı tercih etmek yerine, farklı 

güçlerin birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı bu siyaset arenasına soldan dahil olarak “kirlenme”sidir. Oysa 

Türkiye’de sol bu denkleme dahil olmak için çaba sarf etmemektedir. Ne de olsa düzenin partisi olan AKP 

kaynakları sermayeye aktarmaya kararlıdır. Sol açısından bu durumun tek çözümü, iktidarın ele geçirilmesi 

ve devrimin yapıldığı “o kızıl günün şafağında” sorunların kendiliğinden çözülmesini ummaktır/beklemektir. 

Zaten bu bakış açısı nedeniyle sol, örgütleyebildiği kitlelerin enerjisini, müdahil olduğu alanda yeni bir 

dünyayı örmeye/yaratmaya değil, aksine iktidarı ele geçirebilmek için siyasi iktidarı ele geçirmeye/yıkmaya 

yönlendirir. Egemen sol siyaset, çeşitli yollarla düzenin bağrında, bugün sürüp giden siyaset kavgasına 

soldan yana müdahil olmayı “devrimci”liğine yediremez. Çünkü ona göre bu küçük müdahaleler “sistem 

içi”dir. Bunlar revizyonistlerin işidir, oysa kendisi “devrimci”dir (Oysa “küçük şeyler” değil midir “bizleri 

yarıştıran/savaştıran”). Ancak “küçük şeyler”e gözlerini kapamış olan sol, bir türlü sistem içi yapacağı küçük 

müdahalelerle sistemin dışına çıkışın imkânlarının yaratılabileceğini gör(e)mez. Ona göre devrim yürünecek 

bir yol değil, varılacak hedeftir. Bu hedefe bir an önce varabilmek için tüm gücünü, birikimini ve enerjisini 

iktidarı ele geçirmeye harcar. Bir dolu emekle üretilecek olan verilerin, rakamların, yorumların, raporların 

peşine düşmez. Bilginin üretildiği alanda olmaya, bilgiyi ve bilginin üretildiği alanı egemenin tahakkümünden 

çıkarmaya ihtiyaç duymaz. Zaten bu çabaya ne gerek vardır. Kitlenin birbirini bulduğu günlerde yapılacak 

birkaç ajitatif söylem ve havaya yükseltilecek birkaç sol yumrukla her şey “çözülecektir”. Gündelik hayat onun 

için çok da önemli değildir. Çünkü devrim olduğunda hayat tümüyle değişecektir. O nedenle asıl olan devrimi 

yapacak kitleleri öfkenin gücüyle zinde tutmaktır. Hal böyleyken, örneğin ilaç sektörü alanında bugün neler 

yapılması gerektiğine kim kafa yoracaktır? Sol bu nedenle çoğu zaman bu tür işleri teknik işler olarak görür 

ve bir basın açıklamasıyla geçer. 

 

Ancak göremediği bu “küçük şeyler”, halkın gündelik hayatında önemli bir karşılık bulur. Örneğin Türkiye’de 

ilaçların kutu başı miktarının 2002–2008 yılları arasında %112 oranında artmasının nedeni, halkın -hem de 

en yoksul ve “sözde” vatandaş ilan edilen kesimlerin- sağlığa ulaşımın kolaylaşmasıdır. AKP iktidarı 

kendisinden önceki iktidarların yapmadığı biçimde radikal bir karar alarak; bir yandan Yeşil Kart güvencesine 

ulaşımı kolaylaştırmış (sosyal koruma önlemleri) ve Yeşil Kartın ayaktan tedavi masraflarını karşılamış, diğer 

yandan TTB, SES ve DİSK’in tüm itirazlarına karşılık SSK’lı hastaların ilaçlarını SSK dışındaki serbest 

eczanelerden almasını sağlamıştır. AKP iktidarından önce bu ülkede Yeşil Kart dışında herhangi bir 

güvenceye sahip olan herkes, katkı payını ödemek şartıyla ilaca sosyal güvencesiyle ulaşıyordu. Fakat Yeşil 

Kart, sadece yatan hastaların ilaç parasını ödemekteydi. Yeşil kartlı hastalar, eğer ayaktan tedavisi mümkün 

bir hastalığa yakalanmışlarsa ilaçlarının parasını cepten ödeyerek almak zorundaydılar -Bu noktada ilaç 

fiyatlarının bir Yeşil Kart sahibi hasta için ne kadar yüksek olduğunu söylemeye gerek var mıdır?-. Elbette 

bunun için Yeşil Kart sahibi hastalar da çeşitli “kısa yollar” geliştirmişti -Emekli Sandığı, Bağ-Kur karnelerinin 

başka kişiler tarafından kullanımı gibi-. Ancak yine de pek çoğu bu uygulama nedeniyle oldukça sorun 

yaşıyor ve hatta bir kısmı ilaca ulaşamıyordu. Benzer bir sorun da sık sık medyanın da gündemine gelen 

SSK ilaç kuyruklarında çekilen sıkıntılardı. Ancak AKP iktidarı aldığı kararla; bir yandan SSK’lı hastaların 

serbest eczanelerden ilaç almasını sağlayarak, diğer yandan Yeşil Kartlı hastaların ayaktan tedavilerini de 
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devlet güvencesine alarak bu sorunu çözmüştür.26 Kuşkusuz bu kararın kentin çeperlerinde tutunmaya 

çalışan insanlar için yansıması çok büyüktür. Şimdi düşünelim: Bir yanda AKP iktidarının neo-liberal 

dönüşümü yoksulların ve SSK’lı “sözde” vatandaşların hayatlarında bu kadar kritik bir karşılık yaratmışken, 

solun bu halka dönerek “AKP’nin sağlık ve sosyal güvence hakkını yok ettiğini” söylemesinin ya da “AKP’yi 

IMF’nin işbirlikçisi” ilan etmesinin veya “AKP’nin sermayeye rant aktardığını” söylemesinin bir etkisi olabilir 

mi? Hâlbuki sol, neo-liberal politikanın sağlık hizmet tüketimini teşvik ederek “piyasa” yaratmak uğruna da 

olsa, düne kadar sağlığa ulaşmakta sorun yaşayan insanların sağlığa erişimini kolaylaştırdığını görmesi ve 

bunu olumlaması gerekirdi.27 Kuşkusuz sol, bu olumlama ile yetinmeyip bu değişiminin ötesine de 

geçmelidir. Bu “geçiş”, yeni oluşan “piyasa”nın insan ve hasta eksenli olmadığını, aksine kazanç eksenli 

olduğunu ortaya koyacak ve “sistem içi/dışı” tartışmasına düşmeden sistemin duvarlarını zorlayacak 

müdahalelerden geçmektedir.  

 

Sağlık alanında yapılabilecek bu tür müdahalelerden birisi, ilaç sektörünün hekimler üzerine olan -ve herkes 

tarafından bilinen- promosyon etkisini önlemek -en azından azaltmak- biçiminde olabilir. Örneğin sol, diğer 

ülkelerden farklı olarak Türkiye’de, bir ilacı hekime de eczacıya da tanıtan tıbbi satış mümessilinin aynı kişi 

olmasının sonuçları üzerine kafa yorabilir. Örneğin bu düşünme süreci, mevcut durumun gündelik hayatta -

bizim açımızdan oldukça sorunlu olan- hekim-eczacı-tıbbi satış mümessili sacayağını nasıl kurduğunu ve bu 

sayede nasıl “gönenme imkânları” sağladığını düşünmek üzerine olabilir. Dahası bu konuda yapacağı “küçük 

müdahaleleri” tanımlayabilir ve bunların hayata geçmesi için nasıl bir lobi faaliyetine girişmesi gerektiğine, 

halkla bu konuda nasıl bir temas imkânı sağlayabileceğine -örneğin pazarlama, tanıtım ve promosyon 

harcamalarının azaltılmasının ilaçlardaki ucuzlamaya yansıması gibi- ve konunun taraflarıyla -bakanlık ve 

ilaç endüstrisi- nasıl bir müzakere yürüteceğine karar verebilir. Diğer yandan Türkiye’de konuyu çalışmaya 

kararlı sol örgütler, hazırlayacakları raporlar, etik ilkeler/bildirgeler/yönetmelikler ve kamuoyu faaliyetiyle hem 

gönüllü hem de kamuoyu baskısı yoluyla sektörün taraflarını bu tür değişiklikler için zorlayabilirler. Benzer 

biçimde bu çabalar hem lobi faaliyeti hem de medya desteği altında Sağlık Bakanlığı’nı da zorlayarak, sağlık 

ortamını başka türlü bir gündelik yaşam pratiğine dönüştürebilir. Böylesi bir dönüşümün kritik nirengi noktası 

hekim ve diğer sağlık çalışanlarının sürekli mesleki gelişimlerini (kongre, kurs, vs), endüstriden tümüyle 

bağımsız hale getirebilmektir. Çünkü bilinmektedir ki, ilaç sektörü cirosunun %17’isini Ar-Ge faaliyetleri için 

ayırırken, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine cironun %23’ünü harcamaktadır.28 Sermaye, pazarlama ve 

tanıtım faaliyetlerinin en etkilisinin bilim kisvesi altında yapıldığının farkındadır. Bu nedenle endüstri, gerek 

dolaylı gerekse doğrudan çeşitli yollarla bilimin üretildiği ve paylaşıldığı ortamları etkilemeye çalışmaktadır. 

Kuşkusuz bu siyaset alanına solun da müdahil olması gereklidir. Çünkü savaş gündelik hayatın kendisinde 

                                                 
26 Yeşil Kart’a ve sağlığa erişimin kolaylaşması ve Yeşil Kartın güvence kapsamının genişlemesi Yeşil Kart sağlık harcamalarında 2002–
2007 arasında %463 oranında artışa neden olmuştur (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Devrimci Sendikal Dayanışma (SES-DSD) 
(2008). Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Hizmetlerine Olası Etkileri). Bireylerin ilaçları kendi ceplerinden karşılama oranı 2003 yılında %32.1 
iken, bu oran 2007 yılında %16.5’e düşmüştür. Öte yandan 2004–2008 yılları arasında sağlık güvencesi altındaki nüfus %18 oranında 
artmıştır -ki bu artış oranı Yeşil Kart için %33’tür (Teksöz T, Helvacıoğlu K, Kaya Y (2009). a.g.e.). 
27 1999 yılına kıyasla 2008 yılında muayene edilen kişi sayısı %135 artmıştır. Öte yandan sağlık birimlerinde muayene oda sayısı 
yaklaşık dört kat artmış ve hekim başına düşen muayene sayısı -muayene edilen kişi sayısının %135 oranında artmasına rağmen- 
70’den 45’e düşmüştür. Öte yandan “mecburi hizmet” sayesinde mahrum bölgelerdeki hekim açığı azalmıştır. Ayrıca son altı yılda 
yoğun bakım yatak sayısı 7.7 kat artmıştır. Benzer biçimde “hizmet satın alma” yoluyla dahi olsa kamu sağlık birimlerinin teknolojik tıbbi 
cihaz donanımı artmıştır (T. C. Sağlık Bakanlığı (2009). a.g.e.). Kanaatimizce bu dönüşüm sağlık birimlerine başvuran hastalardaki 
artan memnuniyetin en temel nedenleridir. 
28 Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü –Çeviren: İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası- (2008). İlaç Sektörü Soruşturması Ön 
Raporu Yönetici Özeti.  
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verilmektedir. TTB, gerek duruşu gerekse yetkinliği açısından bu konuda en kritik örgüttür.29 TTB, kendi 

bünyesinde yaratacağı mekanizmalarla bu sorunu azaltmaya/önlemeye yönelik tedbirler geliştirebilir. Tıp 

alanında yapılan eğitim etkinliklerinin uygun kriterler altında kredilendirilmesi bu yöntemlerin hayata 

geçirilmesi için oldukça uygun bir alandır. Bilindiği gibi TTB -haklı olarak-, bugün itibariyle doğrudan 

promosyon veya endüstriyel bir ürün tanıtımı yapılacak toplantıları kredilendirmemektedir. Ancak TTB bu 

kararının içeriğini daha da genişletebilir ve yapılacak eğitim etkinliğine, kendi örgütünün, Sağlık Bakanlığı’nın 

veya tıp alanındaki uzmanlık derneklerinden birisinin ortak olmadığı sürece, sadece “Bilimsel 

Düzenleme/Danışma Kurulu” tarafından gerçekleştirilen eğitim etkinliklerini kredilendirmeyebilir. Çünkü 

gündelik hayatta bilinmektedir ki, pek çok endüstriyel etkinlik, göstermelik bir “Bilimsel Düzenleme/Danışma 

Kurulu” oluşturularak kredi hakkına kavuşmaktadır. Hâlbuki bu alana yapılacak “sistem içi küçük bir 

müdahale” ile bu alanda başka türlü bir hayatın filizlenmesi için uygun bir vasat yaratılabilir. Öte yandan 

hemen tüm illere yayılmış tabip odaları sayesinde kredilendirdiği etkinliklerin bilimsel standartlarını izleyebilir, 

önceden belirlenen etik kurallara uyumu denetleyebilir ve aksi uygulamaları kamuoyuyla paylaşabilir. Böylesi 

bir dönüşüm TTB’yi, hem üyeleri açısından hem de toplum/devlet mekanizması açısından gündelik hayatın 

içerisinde daha yetkili bir aktör durumuna getirir. Benzer biçimde Türkiye’de sağlık alanında var olan ve 

kendilerini sol değerler konusunda taraf sayan tüm meslek örgütleri ve sendikalar, belirledikleri etik kuralları 

ve düzenlemeleri örgütleri vasıtasıyla hayata nakşetmeye ve kahrolası kapitalizmin tam da “içerisinde”, 

kapitalizmin kirlerinden en az etkilenen ve kapitalizmin ötesine soluk verebilecek bir yapılanmayı var 

edebilirler. Dahası bu örgütler gerek üyelerinin gerekse toplumsal meşruiyetin baskısı sayesinde, Sağlık 

Bakanlığı ve ilaç işveren örgütlerini de böylesi bir dönüşüme zorlayarak, hekimlere verilen hediyelere 

sınırlamalar getirebilir -hatta bunları tümüyle ortadan kaldırabilir-, bilimsel etkinlikleri ve etkinlik ortamlarının 

kriterlerini tanımlamayabilir, sağlık çalışanlarının bilimsel etkinliklere katılımının endüstriden özerk/bağımsız 

hale gelmesi için düzenlemeler geliştirebilir ve endüstri ile sağlık çalışanı arasındaki ilişkinin şeffaf hale 

gelmesine çaba gösterebilirler. Ancak ne üzücüdür ki, bugün itibariyle Türkiye’de pek çok ilaç promosyonu 

bilimsel toplantı adı altında yapılmakta ve bu etkinliklerde konuşan bilim insanları da endüstri ile aralarındaki 

ilişkiyi dinleyicilerden gizlemektedirler. Elbette bu durumun değişmesi mümkündür. Ancak Türkiye’de 

egemen olan sol düşünce açısından burada iki sorun vardır. Bu sorunlardan ilki gerek örgütsel yapılanmaları 

gerekse aktif üye profilleri, lobi ve kamuoyu faaliyetleri yürütecek düzeyde profesyonel değildir -öte yandan 

örgütlerimiz bu konuda profesyonel destek almayı da pek düşünmemektedir. İkinci sorun ise -yukarıda da 

ifade edildiği gibi- indirgemeci sol için bu tür “teknik” konular talidir. Dahası bu tür yollar, kendisini ve 

örgütünü kapitalizme eklemleme tehlikesini içermektedir. Zaten böylesi bir konu için çaba gösterip bir 

değişim sağlansa dahi sistem değişmeyecektir. O nedenle “sistem içi” bu tür müdahalelerin çok da büyük bir 

anlamı yoktur. Hem birkaç kişiyle bir toplantı odasında oturup ya da elli-yüz kişiyle bir kent meydanına çıkıp, 

iktidardaki siyasi partiyi “işbirlikçi” ilan etmek, “teknik” bir konu hakkında düşünmekten ve o düşünceleri 

hayata geçirmeye çalışmaktan çok daha kolaydır.30  

                                                 
29 Özelinde Sağlık Bakanlığı’nın genelinde devlet mekanizmasının, bu ülkede her zaman sol değerlerin savunucusu olmuş bu örgütün 
etkinliğini kırmak ve onu yok etmek için elinden geleni yaptığını söylemek bu örgüte olan vicdan borcumuzdur. Bu bağlamda devlet 
mekanizmasının emellerine ulaşmak için hiçbir etik ilkeye uymadan siyaset yaptığını, çoğu zaman bilerek gerçekleri saptırmaya 
çalıştığını ve ne yazık ki çoğu zaman da başarıya ulaştığını söylemek zorundayız. Bu konudaki son örnek, devletin ajansı olan Anadolu 
Ajansı (AA) tarafından, tam gün tartışmalarının yapıldığı bir ortamda hekim maaşlarının yüksekliği üzerine yaptığı haberdir. 
Hatırlanacağı üzere AA söz konusu haberinde, hekimlerin ayda 17 milyar civarında maaş aldığını belirtmişti. Hâlbuki haberi AA’na servis 
edenler, bu bilginin gerçek olmadığını, dahası hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini ve ortalama dört kat abartılmış olduğunu biliyorlardı.      
30 Bu ülkede her türlü zorluğa rağmen solun sesi olmaya çalışan örgütlerimize haksızlık etmemek adına, bu kolay yolun tercih 
edilmesinin önemli nedenlerinden birisinin örgütlerimizdeki kadro sıkıntısı olduğunu ifade etmekte yarar vardır. Gerçekten bu ülkede sol 
bir örgütü sadece basın açıklaması yapacak düzeyde ayakta tutabilmek bile büyük başarıdır. Çünkü bir yanda devlet diğer yanda 
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Marx, Felsefenin Sefaleti’nde insanın her bir parçasının ve onun tüm moral değerlerinin pazarlığa tabi 

edilebileceği bir zamanın olabileceğini söyler. Ona göre bu öyle bir zamandır ki, o güne kadar el değiştiren 

ancak ticaret konusu olmayan her şey, o zamanda artık ticarete konu olmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı, 

tam da Marx’ın o günlerde belirttiği gibi, kapitalizmin arsızlığını, her değeri ticaretin konusu edebileceğini 

açıklıkla kanıtlamaktadır. Kuşkusuz bu dönüşüm genel bir kokuşmadır ve soldan bakınca “müşteri hakları”na 

indirgenen bu kokuşmayı onaylamamız mümkün değildir. Ancak bu reddediş, feodal ve pederşahi köhnemiş 

bir yapının ayaklarına tutunarak değil; aksine insanı insan yapan tüm değerleri bir değişim değerine 

indirgeyen ve özgürlükler dünyasını sadece “ticaret özgürlüğü” olarak anlayan kapitalizmin ötesine 

geçebilmeyi tahayyül etmekle mümkündür. Bilelim ki, kapitalizme yöneltilecek bu isyanın yolu “Yabancı 

hekim istemiyoruz!” veya “Bu ülkenin yurttaşlarını Türk hekimlerine emanet ediniz!” diyerek sokaklara 

çıkmakla değil; tam aksine eğer “durmadan yeni sürüm pazarları edinme gereksinimiyle itilen burjuvazi, 

yeryüzünün tümünü istila ediyor”sa ve yaşaması için “her yere girmesi, her yere yerleşmesi, her yerde 

ilişkiler kurması gerekiyor”sa,31 sermayenin bu restine “rest” diyerek, ulusal sınırlara takılmadan küresel 

dünyanın mağdurlarıyla birlikte, gündelik hayatta devrimler32 başlatmaktan geçmektedir.33  
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örgütüne sahip çıkmayan ve demokrasi refleksleri oldukça kötürüm kalmış bir üye profili, bu ülkedeki sol yapılanmalar için ciddi tehdittir. 
Bu nedenle devlet mekanizmasının liberal değerler tarafından dahi olsa demokratikleşmesini önemli bir adım görmekteyiz. Öte yandan 
Türkiye’deki sol örgütler, üyelerini daha aktif kılan ve onların örgütlerine daha fazla sahip çıkmasını sağlayan bir dizi örgütsel değişimi 
başlatmak zorundadırlar -örgüt içi var olan demokrasi kanallarının yetkinleştirilmesi, karar alma süreçlerinin örgütsel tabana yayılması, 
örgütsel stratejik planların yapılarak tümüyle ülke gündemine göre değil de örgütün belirlediği plana göre mücadelenin sürdürülmesi, 
üniversite işbirliğinin geliştirilerek öğrencilerle doğrudan ilişki kurulması ve üyesinin gündelik yaşamını kolaylaştıracak / onun eksiklerini 
tamamlayacak örgüt içi mekanizmaların yaratılarak, örgüt içi hayatın dayanışma ekseninde örülmesi, vs-. Öte yandan TTB, SES, DİSK 
ve Türk Mühendis ve Mimar Odalarının, bu ülkedeki sol/sosyalist siyasi partilerin oldukça etkisiz konumda olması nedeniyle, aslında 
onların yapması gereken işlerin de kimi zaman zorunlu olarak altından kalkmaya çalıştığını ve bu zorunluluğun da sayılan örgütler 
üzerinde oldukça olumsuz etkiye neden olduğunu belirtmekte yarar vardır. 
31 Marx K, Engels F (1976). a.g.e., sf 32. 
32 İlaç sektörü, sağlık alanında var olan gündelik hayatın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek için bu yazıda bir örnek olarak 
gündeme getirilmiştir. Yoksa böylesi bir çaba sadece ilaç alanında değil, aksine tıp eğitiminden mesleki pratiklere, bilginin üretimden tıp 
hukukuna, lobi faaliyetlerine, örgüt içi sosyal ve dayanışma organizasyonları yaratmaya kadar hayatın tüm alanlarında gösterilmelidir.   
33 Hiç çekinmeden ifade etmek isteriz ki, devlet ve liberal politikalar olduğu sürece, bize göre ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar, 
elimizden geldiğince bu ülkede TTB ve SES başta olmak üzere hep solun yanında saf olacağızdır. Ancak bu saflaşma hali, 
önemsediğimiz örgütlere eleştirel yaklaşımdan uzak durmamıza da yol açmayacaktır. Zaten bu metin de, böylesi bir kaygıyla, kendi 
penceremizden daha az hata yapan bir sol mücadeleye nasıl ulaşırız kaygısıyla kaleme alınmıştır. 
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