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ÖZET 
 
Türkiye de saglik alani sorunlari genel olarak sosyal bilimciler tarafindan gözardi edilerek bu alana 
hakim olan bilimsel söylemler gene bu alandaki ekonomik ve profesyonel aktörlerin bilgi ve 
söylem monopolünün gecerli oldugu bir cercevede algilandigi söylenebilir. Bu sorunlari elestirel 
yaklasimin genellikle halk sagligi arastirmalari ve mesleki örgütlerin müdahale cabalariyla sinirli 
kalmaktadir. Bu tespitten yola cikarak saglik alanina elestirel bakisin sosyal bilimsel temelli teorik 
ve analitik konzept ve metodojilerle incelenmesi ayri bir önem kazanmaktadir. Sunum da kisa 
olarak böyle bir cerceve denemesi tanitilacak ve bir kac somut örneklemelerle irdelenmesi 
denenecektir. Bu baglamda Michel Foucault nun iktidar analizi yöntemi ve teorisi saglik alanina 
elestirel bir bakisin bilimsel kavram ve araclarinin gelistirilmesi acisindan cok önemli bir yeri 
oldugu söylenebilir. Bu bakis acisinin arkasinda özellikle modern devletin ve kapitalizmin olusumu 
ve gelistirdigi iktidar yapisinin disipliner ve regulatif mekanizmalari gelistirerek nufüs ve 
bedenlerin iktidarin nesnesi ve temeli haline gelmesi olgusu yatar. Saglik sorunlari ve alani da 
biyopolitik yada biyo-iktidar kavramiyla tanimlanan bu iktidar iliskisinin serpildigi bir sistem 
olarak kavranabilir. Modern tip ve saglik pratikleri bu iktidar tipiyle hem biyolojik-nufüssal hem de 
bedensel-organik düzlemde siki bir iliskisel bag gelistirir. Saglik alani cesitli aktörleriyle birer 
iktidarsal mekanlara dönüsür. Yasamin ve nufüsün regulasyonu ve bedenlerin disipline edilmesi 
modern iktidarin bilgisel ve teknolojik karakterini ortaya koyar. Kisacasi bu teorik yaklasimdam 
yola cikilarak medikal bilgi ve teknoloji, iktidar uygulamalari ve bireylerin kendi öz pratikleriyle 
olan bagi saglik politikalari, genetik ve biyoteknoloji gibi örneklerle ele alinacaktir. 
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