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Laiklik ve sağlık hizmetleri, gündelik hayatta yan yana anılmalarına pek de alışık 
olmadığımız iki konu… 20 Şubat 2010’da Konya’da yapılan projenin beşinci tartışma 
toplantısının çıkış noktası, bu iki konuyu beraber ele almak, başka bir ifadeyle, laikliği sağlık 
hizmetleri üzerinden değerlendirmek ve farklı toplumsal aidiyetleri olan katılımcıların diyalog 
yoluyla bir uzlaşma zemininde buluşmalarını sağlamaktı. 

Bu amaçla, sağlık çalışanlarının yanı sıra, akademisyenler ve konuyla ilgili çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 29 kişilik bir katılımcı listesi oluşturuldu. Toplantı 
öncesinde tüm katılımcılara konuyu açmak için temel oluşturabilecek kılavuz sorular** ve 
tartışmanın derinleştirilebilmesi için fikir verebilecek örnek olaylar seçkisi gönderildi. 

Toplantıya Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin çalışma alanları ve projenin genel kapsamıyla ilgili 
kısa bir bilgilendirmeyle başlandı. Ardından “laiklik ve sağlık hizmetleri” başlığının çıkış 
noktası ve hedefleriyle ilgili bilgi verildi ve tartışmaya geçildi. 

Bu metnin ilk bölümünde kılavuz sorular ve örnek olaylarla ilgili bilgiler; ikinci bölümde, 
toplantıda öne çıkan temalar ve tartışmaların ana hatlarının özeti, son bölümde ise gözlem 
ve öneriler sunuluyor. 

Kılavuz Sorular ve Örnek Olaylar 

Kılavuz soruların “Tanımlar ve Tespitler” bölümünde, sağlık hizmetlerinde laiklikten ne 
anlaşıldığı, yürürlükteki mevzuatın dini inanca dayalı olası ayrımcılık biçimlerini gidermekte 
yeterli olup olmadığı ve bu bağlamda bütünlüklü bir etik tavrın geçerli olup olmadığına dair 
sorular bulunuyordu. “Problemler ve Olanaklar” alt başlığında ele alınan sorular arasında 
öne çıkanlar, dini hassasiyetlerin sağlık hizmetleri sunumunda dikkate alınıp alınmadığı ve 
eğitim dâhil çeşitli sağlık uygulamaları esnasında, dini inancın ne ölçüde işin içine katıldığı 
sorusunu içeriyordu. Bu sorular en çok HIV/AIDS’le yaşayanların tedavisi, kürtaj, genetik 
müdahaleler, organ ve kan nakilleri gibi “çetrefil” tıbbi müdahalelerle, türban ya da sağlık 
hizmet birimlerinde düşünülebilecek ibadethaneler gibi kişi haklarıyla ilgili meseleler 
çerçevesinde formüle edilmişti. “Nasıl Bir Gelecek” başlığı altındaki son bölümde de, sağlık 
hizmetlerinde nasıl bir laiklik tahayyülünün mümkün olabileceği ve bu tahayyüle ulaşmak için 
diyalog kurarken ne tür bir ortak dil geliştirilebileceği üzerinde duruldu. 

Örnek olaylar sadece Türkiye’den değil, aralarında İngiltere, Kanada, Belçika, Hollanda’nın 
da bulunduğu çeşitli ülke deneyimlerinden derlendi. Sorunların ana hattını, kadın hastaların 
kadın doktora muayene olmak istemeleri, tıp fakültesi öğrencilerinin sadece hemcinslerini 
muayene etme talepleri, Müslüman kadın doktorların belli uygulamalarda inançları gereği 
özel alana ihtiyaç duymaları, başörtüsü ya da burka eksenli ayrımcılık uygulamaları ya da 
hastaların inançlarıyla çatıştığı için belli tedavileri reddetme hakları gibi konular 
oluşturuyordu. 

Tartışmanın Seyri 

Tartışmanın başında bir kavram olarak “laiklik” ele alındı ve ne olup ne olmadığı üzerinde 
konuşuldu. Kısaca şu fikirler dile getirildi: 
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Türkiye’de laiklik, din ve devlet ayrımı olarak tanımlanıyor, ancak sorun tanımdan çok 
uygulamadan kaynaklanıyor. Sorunun temeli devletin laik olamaması, çünkü ideolojik olarak 
halka Hanefi, Sünni, Müslüman, Türk kimlikleri dayatıldı. Başlangıçta diktatörlük olarak 
algılanabilecek siyasi örgütlenme, Cumhuriyet’in kuruluşunda da, devam eden tek parti 
döneminde de laik olmadı. Otoriter ve totaliter devlet yapısından sosyolojik olarak sağlıklı bir 
toplum bekleyemeyiz; yalan söyleyen bir toplum oluşur. Bu yalanın en önemli sebebi de, 
devletin laik olması değil, bütün inançlara eşit mesafede durmamasıdır. 

Türkiye’de İslam’a yoğunlaştığınızda, İslam’mış gibi gördüğümüz pek çok şeyin aslında 
İslam olmadığı sonucuna varıyorsunuz. Kutsal değerleri çok fazla olan bu toplum, güç ve 
maddiyat karşısında çok kolay eğilip bükülebiliyor. Çünkü bu “kutsal”, devlet eliyle 
oluşturulmuş ve bir süre sonra devletin karşısına çıkıyor. Aslında Diyanet varken Türkiye’de 
laiklikten söz edilemez. Diyanet ödenen vergilerden; devlet bütçesinden finanse ediliyor. 
Devletin laik olup olmadığını ancak Diyanet özerkleştirildiği zaman sağlıklı bir şekilde 
tartışabiliriz. 

Laiklikle ilgili genel saptamaların ardından, tartışmanın asıl odağına geçildi. Bazı katılımcılar 
sağlık alanında laiklikle ilgili sorunların çok da yakıcı olmadığını ifade etti. Bundaki en temel 
nedenin, tıp kurallarının evrenselliği olduğu belirtildi. Bu girişin ardından, laikliğin sağlıkla 
birlikte ele alındığı tartışma konularının seyri şöyle oldu: 

Sağlık temel haklardan biridir, dolayısıyla ideolojik tanımlar yapmaya olanak vermez. Bu 
konuyu demokrat, gerici, ilerici gibi kavramlarla veya güncel tanımlarla değil, temel hak ve 
özgürlükler bağlamında tartışmalıyız. Sağlık çalışanları, geleneksel olarak herkese eşit 
mesafede durmayı etik olarak benimsemiş bir meslek grubudur. Doktorlar da genel olarak bu 
etik çerçevede davranır. 

Sağlıkta “etik” konusu, önyargılar yüzünden farklı algılanır oldu. Medyada yer bulan 
“kadavraya külot giydirme” haberi, kamuoyuna bu konunun nasıl yansıtıldığına dair önemli 
bir örnek… Ancak işin içinde olanlar bilir; o işin müsebbibi haberi yapan muhabirdir. Ayrıca 
kadavranın, üzerinde çalışılmayan bölgeleri etik kaygılarla zaten örtülür. Bu, sadece etik 
açıdan değil, kadavranın uzun süre kullanılması açısından da önemlidir. 

Bir başka haber de, kapalı bir kadın radyoloğun testis ultrasonu çekmemesiyle ilgili olarak 
yayımlanmıştı. Konunun aslında, hakkı ihlal edilen birkaç hekimin hastane yönetimiyle girdiği 
anlaşmazlık sonucu ortaya çıkmış olduğunu kimse bilmiyordu. 

Medyada, yanlış yoruma neden olacak haberler sıklıkla yer alıyor. Örneğin başörtülü bir 
kadın doktorun geçirdiği trafik kazası haberi bunlardan biri... Kazadan sonra ambulans 
çağırılıyor fakat doktor ilk müdahaleyi reddediyor, çünkü nasıl bir sağlık sorunu yaşadığını 
bildiği için profesyonel müdahale bekliyor. Çevredekiler doktorun başörtüsünden dolayı 
kendine müdahale edilmesini istemediğine kanaat getirip ona müdahale ediyorlar. Doktor 
hanım o müdahaleden sonra felç oluyor. Yani siyasi meselelerin yarattığı aşırı hassasiyet, 
insanların hayatına dolaylı yollardan etki ediyor. 

Sağlık alanında hizmet veren ve alan arasında çok büyük şikâyetlerle karşılaşılmıyor. 
Türkiye’de bazı meseleler çok iyi kullanılıyor; laiklik de bunlardan birisi… 

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 38. maddesi, dini haklardan yararlanmaya imkân tanıyor, 
ancak bazı uygulama sıkıntıları var. Oysa hastanelerde, din adamlarının bulunmasının 
sadece dini açıdan değil, psikolojik açıdan da yararlı bir uygulama olabileceğini bile 
tartışamıyoruz. Üstelik bu hizmeti devletin vermesi gerekmiyor; konuyla ilgili çalışan pek çok 
sivil toplum kuruluşu ile görüşülüp, onlardan hizmet sunumu istenebilir. Konunun bir diğer 
boyutu da önceliklere dayanıyor. Örneğin hastanede bir onkoloji uzmanı istihdam 



edilemiyorken, orada bir imam çalıştırmak gerçekten lükstür. Henüz temel sağlık hizmeti 
verilemiyorsa, laikliği tartışmak da çok anlamlı olmayabilir. 

Başvuru ya da şikâyetlerin fazla olmaması, hiç sorun yaşanmadığı şeklinde de 
yorumlanmamalı. Örneğin İstanbul’da, sağlık hizmetlerindeki şikâyetlerin yüzde 16’sını hak 
ihlalleri oluşturuyor. En büyük sorun, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkının yerine 
getirilmemesi olarak saptanmış. Burada bir hak ihlali varsa, ardından gelen sorunlar önemini 
yitiriyor. Bu araştırmada, dini vecibelerle ilgili sorun binde yedi olarak görünüyor. Ama bu, 
sorun yok demek değil. Çünkü insanların dini vecibelerle ilgili sorun olup olmadığını 
görmeleri için, önce sağlık hizmetlerine ulaşması gerekiyor. 

Şikâyetlerin azlığının nedeni olarak görülebilecek bir başka sorun da hasta hakları 
kurumlarının işlememesi... Bu durumun değiştirilmesi, söz konusu kurulların işlev kazanması 
lazım…  

Başörtüsü yasağı, bir başka hak ihlali olarak görülebilir. Ancak bu sorun eğitimde de, hizmet 
alma ve verme noktasında yaşanıyor. Dolayısıyla daha genel bir insan hakları ihlali olarak 
bakmak gerekli... Başörtüsü yasağı, sağlık alanına, bir başka hak ihlali olan özelleştirme ya 
da özel sağlık hizmetlerinin artması biçiminde yansıyor. Yine de giyim tarzının sadece 
laiklikle ilgisi olmadığından, hastane çalışanlarının belli kıyafet kurallarına, mesleki 
gereklilikler nedeniyle uymaları zorunludur. 

Diğer yandan bazı yaklaşımlarda daha esnek olunabilir. Örneğin, hekim kendi inancıyla 
çelişen bir durum yaşıyorsa (ve tek hekim değilse), hastasını başka bir hekime devredebilir; 
sağlıkta dinle ilgili sorunların çözümü o kadar da zor değil. Ayrıca, İslam’ın tıpla ilgili 
çekincelerinin olduğuna inanmamak gerekiyor; İslam yaşamı esas alır, sağlıkla ilgili 
problemler temel haram ve helalleri ortadan kaldırır. Örtünme konusunda Türkiye’de laikliğin 
hiç olmadığını, örtünenlere karşı büyük bir ayrımcılık yapıldığını söyleyebiliriz. Bu durum, 
erkek egemen bir toplum yaratıyor ve dindar erkekleri ön plana çıkarıyor. Başörtüsünden 
dolayı işinden olan bir hemşire ancak ameliyat hemşiresi olarak Doğu bölgelerindeki 
şehirlerde ya da özel sektörde iş bulabiliyor. Laikliği ihlal eden, devletin kendisidir. Toplumun 
din ve sağlık çatışması yaşadığını söyleyemeyiz, bunu yapan devletin otoriter tavrını terk 
etmesi gerekiyor. 

Elbette bu konulara sadece hekim gözünden bakmamak gerekir; Türkiye’de sağlık hizmetleri 
100.000 hekim ve 200.000 sağlık çalışanıyla veriliyor. Sağlık, mühendisinden hizmetlisine 
kadar birçok insanın işin içinde olduğu bir hizmet alanı… İdarecilerden, yargıdan veya 
meslek odasından kaynaklanan sorunlar var, hasta yakınları var. Ayrıca birçok ayrımcılık 
türü de var. Kürtaj ya da organ nakli üzerinde durmak lazım; eşcinsel, HIV/AIDS ile 
yaşayan, madde bağımlısı veya alkolik hastalar da tartışma konusu… Benzer bir şekilde, 
azınlık sorunlarını hiç konuşmuyoruz bile; onları azınlık hastanelerine havale etmiş 
durumdayız… 

Bir Katılımcının Gözlemleri 

Toplantı, yukarıda ana temaları özetlenen konular etrafında şekillendi. Çok hararetli 
tartışmalar, ciddi çatışma ve gerilim yaşanan bir toplantı olmadı, kısaca tansiyon fazla 
yükselmedi. Bunun temel nedeni, sağlık alanının laiklikle ilgili tartışma açmaya çok uygun 
olmaması olabilir. Ancak bir diğer etmen, toplantı planlanırken yakalanmaya çalışılan 
çoksesliliğin katılımcı listesine tam da yansımamış olmasıdır. Örneğin laikliğe aşırı 
duyarlılıklarıyla tanınan STK temsilcilerinin ya da sendikal hareket içinden katılımcıların 
eksikliği/toplantıya katılmaması dikkat çekiciydi. Böyle olunca toplantıya, birbirine benzer 
görüşlerin dillendirildiği ve kolaylıkla uzlaşılabilen bir hava hâkim oldu. 



Öte yandan, toplantının ilk saatlerindeki “sağlık alanında laiklikle ilgili bir problem yok” 
havası, konuşmalar derinleştikçe belli sorunların laiklik kavramıyla birlikte okunabileceği 
sonucunu doğurdu. Her ne kadar zaman zaman kişisel deneyimler/bireysel mağduriyetlerin 
altı çizildiyse de, hekimlerin hasta seçme hakkı, hastaların hekim seçme hakkı, kürtaj gibi 
pek çok açıdan “yüklü” konular, türbanlı doktor-hasta-hasta yakınının durumu, hak ihlalleriyle 
ilgili şikâyetler ve hasta haklarının yaşama geçirilmesi gibi konularda ufuk açıcı görüşler 
dillendirildi. 

Ancak toplantıda, dikkat çekici bir “ittifakın” varlığına da değinmek gerekiyor. Özel hastane 
temsilcileri ile Sağlık Müdürlüğü’nden gelen katılımcıların söylemi, şaşırtıcı derecede 
örtüşüyordu. Bu durumu, aslında sermayenin el değiştirmesinin somut sonuçlarından biri 
olarak yorumlamak yanlış olmaz. Her iki grup da, sağlık hizmetlerinde laiklik sorununu 
tartışmak konusunda belirgin biçimde isteksiz davrandı. Örneğin, başörtülü annesini bir 
devlet hastanesinde tedavi ettiremediğinden yakınan, kendisi de örtülü kadın doktorun 
sorununu duymak istemediler, dinlemeyi reddettiler. Neredeyse sert bir tavırla bunun 
konuşulmasına itiraz edildi; öyle ki, moderatör belli bir noktada konuya müdahale etmek 
zorunda kaldı. Daha çok laik kesimden görmeye alışık olduğumuz bu tür tavırların, kendini 
devlet söyleminin taşıyıcısı olarak konumlandırmış özel sermaye tarafından dillendirilmesi, 
ilginç bir ironiyi de barındırıyor. Sağlık alanında laiklikle birlikte düşünülebilecek tüm 
sorunların, salt “basının abartması” noktasına indirgenmesi de, üzerinde kafa yorulması 
gereken bir ayrıntıydı kuşkusuz. Benzer biçimde her tartışmalı konuda “böyle bir uygulama 
İslam’da yoktur/olamaz” demek de üstünkörü ve sonuçsuz bir “çözüm” çabasını işaret 
ediyor. 

Çözümlerle ilgili önerilerin dile getirildiği bölümde, belli hassasiyetlerin geliştirilmesi için tıp 
eğitiminden başlayarak, sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitimlerine kadar düşünülmesi 
gereken adımlar konuşuldu. Eğitimin içine çokkültürlülüğü yerleştirmenin gereği vurgulandı. 
Hasta hakları ve hak arama yollarıyla ilgili eğitimlerin, farkındalığın yükseltilmesi ve taleplerle 
ilgili izlenecek yollar açısından ne kadar belirleyici olduğuna değinildi. Belli bir noktadan 
sonra konu laiklikten çok güncel sağlık sorunları ve sağlık hizmetlerindeki önceliklere doğru 
evrilse de, toplantının sonunda, birlikte düşünmenin ciddi bir zihinsel egzersiz gerektirdiği bu 
iki konuyu, ülke gerçekleri ışığında konuşmanın ve değerlendirmenin mümkün olduğu 
görüldü. Sadece bu açıdan bakıldığında bile, toplantının öğretici olduğu ve amacına ulaştığı 
söylenebilir. 


