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1. Giriş…

2. Savaş ?

3. Sağlık ?

4. Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur… Çünkü…

 Ölüm

 Yaralanma

 Göç

 Çocuklar vs  

5. Sonuç…

KİTLESEL



Giriş



Savaş Nedir…?
 Siyaset,hukuk ve askeri kuramlara göre tanımları 

mevcuttur. 
 En geniş… “Organize bir şekilde şiddet 

kullanımı”dır.
 Türk Dil Kurumu… “Devletler diplomatik ilişkilerini 

keserek silahlı mücadele etmesi…”
 Brittanica… “politik gruplar arasında belirli bir süre 

ve yoğunluktaki çatışma…”
 Wikipedi… “Büyük gruplarca topyekün silah

kullanımı..”
 Clausewitz… “ politik ilişkilerin devamı ve 

başka araçlarla gerçekleştirilmesidir…”
 Sun Tzu… “Devlet için hayati önemi vardır.Hayatta 

kalmaya veya mahvolmaya giden bir yoldur..”



1.Kuvvet kullanma
2.Düşmanca bir 

tutum/eylem
3.Hukuki bir durum 

yaratması
4.Failinin devlet 

olması

Savaş…?

Avrasya Terim Dergisi,2013-1 Ali Bilgin VARLIK-İst Aydın Üni.
“Savaşı tanımlamak:Terminolojik bir yaklaşım”



Savaş…

• Savaşlar devletler arasında 
olduğu halde insanın kendisi 
bir “savaş aracı” olur.

• İnsanın türler içindeki “özel 
yeri”nden kaynaklı oluşan 
“değer”ini azaltır.

• Değer-topyekün imgesidir.

• “İnsan Onur”unu olumsuz 
etkiler.



Sıklığı/Yaygınlığı…?

– 1960 yılına kadar 14.541 tane savaş 
yaşanmıştır *

– 3.400 yılı aşkın yazılı tarih boyunca 
sadece 28 yıl savaşsız geçmiştir. **

– İnsanlık tarihini şekillendiren en yaygın 
eylem **

*Özdemir,2012
**Ali Çimen-Göknur Göğebakan 2007



• Vekalet Savaşları, 3.Dünya Savaşı, BOP… 

• denge ve çatışma unsuru ÇOK (Din, Mezhep, Etnik 
yapı, Petrol,Doğalgaz… vs) 

• “Bu diyarı akşam yatarken bıraktığı yerde sabah 
kalktığında bulana aşk olsun!”

Ortadoğu’da Ne oluyor?



Sağlık…?

• Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık 
durumunun olmayışı değil kişinin 
bedenen,ruhen ve sosyal yönden 
tam bir iyilik halidir.
– Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

+ siyasal iyilik hali…
(TTB)

http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC


Savaş; 

…………Sağlığı Sorunu’dur.

Niçin?

Halk



• Ölüm = karşı tarafın gücünü azaltmak

• “Ölüm” istatistiki bir veriye indirgenir.

• Yada toplu bir “temizlik faaliyeti”nin adı… 

Ölüm



Vahşet…

Savaş ortamında “Toksik Kokteyl; 
Testesteron, Adrenalin, Alkol,Esrar…” İCRC



Yaralanma ve sakat kalma...



Êzîdî göçü
10 gün yürüdüler…

Kitlesel Göç..





Êzîdî göçü
Sêmalka Sınır Kapısı…



Çadırkent… 



Barınaksızlık...
Genellikle sağlıksız koşullar.



Hijyen öncesine göre azalır …



Açlık... 
Yeterli ve dengeli beslenme imkanları 
azalır veya çoğu zaman bitebilir… 



Susuzluk... 
Temiz ve Sağlıklı içme suyu kaynaklarına 
erişim azalır.



Ruhsal travma…
Yaşam düzeni bozulur.
Fiziksel Ayrılık… 



Ruhsal travma… 
Uzamış yas… 
Posttravmatik stres bzk…



Sağlık Hizmetleri sunumunun kendisi 
yada sunulan hizmete (?) erişim bozulur…



Alt yapı bozulur… 
Yol,köprü, kanalizasyon, su şebekesi vs… 



Üst Yapı bozulur… 
Elektrik, haberleşme-iletişim vs…



Çevreye etkileri...
Hava  Kirliliği
Çıkan duman güneşten gelen ışınları engellemiş; 
bölge ülkelerinde ısı yaklaşık 10°C düşmüştür. 
Petrol dumanı,yakılan madenlerin
içindeki SO² bölge ülkelerinde sera etkisi ve asit 
yağmurlarına neden olmuştur. (PM2,5 PM5 
PM10)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbondioksit


1. Yalnız Çocuklar
2. Travmaya maruz kalmış çocuklar
3. Yalnız genç kadınlar
4. İzole kadınlar
5. Fiziksel engeli olanlar
6. Psikolojik engeli olanlar
7. Yalnız yaşlılar
8. Destekten yoksun aile reisleri (kadın ya da 

erkek)
9. İşkence ya da şiddet kurbanları
10. Sosyal ve etnik azınlıklar ya da izole mülteciler





1986’da Halepçe’de Saddam’ın emriyle yapılan 
katliamda babanızın kollarında ölebilirsiniz…



Halep’te ailenizi bombardımanda kaybetmiş 
çocuk olabilirsiniz… 



Kabil’de çizgi filmlerden çıkıp gelmiş kahramanları 
seyreden çocuk olabilirsiniz. Oyun mu değil mi? 
Tam ayırt edemeyebilirsiniz…





Adınız ALAN dır.Cansız bedeninizEge sahillerine 
vurunca AYLAN a dönüşebilir. Savaşla birlikte 
adınız da yaşam öykünüz gibi değişir. Adınız 
uzamıştır, öykünüz kısalmış.… 



Umran… 
-Savaşınızı da alın gidin… 



Düşmanın toprak gibi fethedilen bir diğer 
mülküdür. “Savaş Ganimeti”dir… 

Kadının satılması, İnsanlığın satılmasıdır…

SAVAŞTA KADIN OLMAK…



Savaş-lar-a Karşıdır…
BARIŞI savunur…
Sağlık Hakkını savunur… 
İnsan Onuru’nu önceler…

Sonuç



“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar 
bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla 
donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik 
anlayışıyla davranmalıdırlar.“

• İHEB Madde-1

Sonuç



Sonuç

SAVAŞ KÖTÜdür…
Sorumluluğumuz;
 Kötü olanı anlamak
 Kötü olanı red etmek
 İyi olanı istemek



TEŞEKKÜRLER


