
Sağlık: Hak, Kâr, İktidar

EĞER her şey karşıtını bünyesinde barındırıyor ve eğer diyalektik işleyiş 
de her şeyin kendi karşıtına dönüşmesiyle şekilleniyorsa sağlık kav-

ramının da karşıtını bünyesinde barındırması, onu da içermesi gerekmez 
mi?

Oysa Dünya Sağlık Örgütü; sağlığı, hastalık ve sakatlığın olmamasının 
yanı sıra, “bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli” olarak ta-
nımlıyor. Karşıtını bünyesinde var etmeyen, içermeyen bir varoluş. Peki 
ama bu mümkün mü? Daha önemlisi, örgütün kavramsal tanımında yer 
alan “iyilik hâli” ne demek? Hoşnutsuzluk, rahatsızlık ve hastalık hâllerin-
den azade “tam iyilik hâli” ne demek?

Rasyonel Sabitlik

Belki de soruyu tersinden sorarak yol almak daha doğru... Yakın geçmiş-
teki hangi dinamikler Dünya Sağlık Örgütü’nün böyle bir tanımı yap-
masını sağladı? Daha kritik bir soru da şu: Üçüncü bin yılın dünyasını 
şekillendiren dinamikler dikkate alındığında bu tanımın günümüzdeki 
karşılığı ne?

Biliyoruz ki çağımızı var eden akım rasyonalitedir. Moderniteye hük-
münü nakşeden sanayi kapitalizmi, tarihsel süreçte evrensel olmayan bir 
normativiteyi var etti. Çünkü fabrikalarda bantlar aksamadan akmalı, mo-
torlar kusursuz çalışmalı; işçi/emekçiler her yeni günde hiç durmayan üre-
tim bandının karşısına olabilecek en sağlam, en sağlıklı biçimde yeniden 
ve yeniden gelebilmeliydi.
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Bu nedenle araçsal bir akla ihtiyaç vardı. Bu nedenle her şey verimlilik 
ilkesine göre düzenlenmeliydi. Bu nedenle her ne iş yapılırsa yapılsın fay-
dacılık önemsenmeliydi. Bu nedenle işlevselci bir iş bölüşümü toplumun 
genelinde örgütlenmeliydi.

Kuşkusuz, bu aklın da bir diyalektiği vardı. Söz konusu rasyonalite bir 
yandan rakamları, çıktıyı, ölçümü, üretimi ve bu sayede kârı maksimize 
etmeyi garanti altına alırken diğer yandan da eğitim, sağlık ve sosyal gü-
venlik alanlarını şekillendirdi. İş, gelir ve standart bir hayat güvencesi kon-
forunu var etti.

Sağlık da bu çerçevede “tam iyilik hâli” olarak tanımlandı. İşçinin, 
emekçinin, çalışanın işinin başına güvenle dönebileceği bir hâl olarak ka-
bul edildi. Herkes için en azından asgari standartta bir geçim, çalışma, eği-
tim görme ve hayat güvencesini de kapsayan bir yaşam olarak tariflendi. 

Finansal Akışkanlık

Ancak üçüncü bin yılda “baba”mız ve onun adı öldü(rüldü).
Gerçekten de yaşadığımız çağın ayırt edici unsuru; tarım toplumunun 

dinamikleri uyarınca zamanın behrinde toprağa dayalı üretilen hasadı gü-
venceye alacak ataların, onların dönüşümüyle şekillenen tanrıların ve son-
rasında sanayi toplumu dinamiklerine bağlı olarak inşa edilen “esirgeyen 
ve bağışlayan” devlet babanın ölmüş olmasıdır.

İnsanın “kaynak” olarak tariflendiği, vatandaşın müşteri olunca velini-
met sayıldığı, homo economicus’un girişimci addedildiği bir çağın içerisinde 
yol alıyoruz.

Acı ama bu çağda Ahmed Arif’in tariflediği yalnızlığın aksine, bütü-
nüyle yalnız kalmakta insan. Onun dizelerinin aksine, kimsesiz kalmakta; 
hem de “gece uzun” hem de “gece karanlık”ken. Hem de iş–aş–gelecek 
korkusu insan varoluşunun en derinine işlemişken.

Üzücü ama atomize, “tek başına” hem de “ölüme bir soluk kala…”
Çünkü finans çağındayız. Para denilen değişim aracı, sanayi toplumun-

da olduğu gibi görüp, dokunup cebimize koyduğumuz bir şey değil artık. 
O artık sadece görsel bir rakam sadece sanal banka hesaplarımızda gör-
düğümüz. Hem de hiç sabit durmayan; cıva gibi akışkan, çoğumuz için 
durmaksızın eriyen.

Kuşkusuz bu değişim hayati. Her yeri değiştirip dönüştürüyor çünkü. 
Örneğin sanayi kapitalizminin bağrında şekillenen bilimsel bilgi; gerek-
çelendirilmiş, kesin ve güvenilir bir bilgiydi. Oysa finans kapitalizminin 
bilgisi; tıpkı ona mührünü vuran sanal rakamlar gibi akışkan, güvenilmez 
ve belirsiz.


