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Rembrandt, The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp; 1631 



Harvard Medical School, graduating class, June 1888 



1849, Elizabeth Blackwell, 
was graduated from 
Geneva Medical College, 
Geneva, N.Y. (later 
renamed Hobart Medical 
College) 

In 1859, Lucy Hobbs Taylor moved 
to Cincinnati, intending to become 
a dentist. When she was refused 
admission to dental school. 
In 1865, she finally gained all 
professional recognition when she 
was allowed to join the Iowa State 
Dental Society.  
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Gelibolu Hilal’i Ahmer Sağlık Heyeti; 
Servet’i Fünun, 15 Temmuz 1915 



 
 

KADIN  
İNSAN MIDIR? 

 
"Karşıdan iki kişi geliyor sandım. Meğerse bir 

erkekle karısıymış."  
RUS ATASÖZÜ 



Eski Ahit; Tekvin 2:2-4:24 

Erkeğin toprak ya da çamurdan yaratılması ve içinde 
yaşadığı cennet adlı bahçenin tasviri; hayvanların 
yaratılması ve insan tarafından adlandırılmaları; erkeğe 
eşlik etmek üzere, onun kaburgasından bir kadının 
yaratılması; kadının bir yılan, erkeğinse kadın 
tarafından kışkırtılması sonucu ikisinin birden iyiliğin ve 
kötülüğün bilgisini taşıyan ağacın (nar, elma?) yasak 
meyvelerinden yemeleri ve cennetten kovulmaları.  

Bu yüzden yılan, yerde sürünmeye, kadın soyundan 
gelenlere düşman olmaya, doğum sırasında acı 
çekmeye ve kocasına boyun eğmeye, erkek ise 
yaşamını sürdürmek için çalışmaya, acı çekmeye ve 
ölmeye mahkum edilir. 



The Rape of the Sabine Women, by Nicolas Poussin, Rome, 

1637–38 (Louvre Museum) 

KADIN DÜŞMANLIĞI 



Dr. Rosalind Franklin 

Onun DNA sarmalına ilişkin çalışmalarından yararlanan ve bu çalışmalarıyla Nobel 
Ödülü alan James Watson ve Francis Crick, çalışmalarına öncülük eden kişi olan 
Franklin'den çok Maurice Wilkins'in adını anıyorlardı. 
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Antonio Molinari; Adam and Eve, about 1701-1704 



Kadınların hak mücadelesi 

• Kadının da İNSAN 
olduğunun kabul 
edilmesi 

• “Havva’nın laneti” 
nin reddi 
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Neden önemli? 
Çünkü; 

• Tıbbın tarihi temel olarak erkekler ve onların sağlığına dairdir.  

 Batıda ‘beyaz erkek’ 

• Tıp geçmişte büyük ölçüde ‘cinsiyet kör’ olarak gelişmiştir. 

• Toplumsal cinsiyet konusunda artan farkındalığın kadınlara sunulan 
hizmetleri gözden geçirme gereksinimi doğurması 

• Risk faktörlerindeki ve müdahalelere verilen yanıtlardaki farklılıklar 

• Kadınlarla erkeklerin örneğin yoksulluğu şiddeti ve cinsel tacizi deneyimleme 
biçimleri ve bunlara bağlı yaşadıkları sağlık sonuçları farklı 

• Belirli hastalıkların sıklıkları kadar gidişatları da her bir cinsiyette farklılık 
gösteriyor… 

• Kadınlar daha fazla kronik sağlık sorunları ile karşılaşıyor, erkekler daha fazla 
sağlığı riske eden davranışlar sergiliyor ve daha az yaşıyor. 

• Kadınlar ve LGBTİ’lerin yaşadığı düşmanlık, nefret suçlarının sonuçları ile 
hekimler uğraşmak durumundalar. 

• ‘Normal’ in sınırları erkeğe göre çiziliyor diğerleri norm dışı 

• … CAN MED ASSOC J • 1 MAI 1997; 156 (9) 



ANN OAKLEY  
“Cinsiyet, Toplumsal 
Cinsiyet ve Toplum” 

1972 



Bir sonuç olarak kadın sağlığının belirleyicileri 

Kadının Sağlık 
Durumu 

Genetik 
Biyolojik – Fizyolojik 
Özellikler 

Bireysel davranış 
özellikleri 
 

Doğurganlık davranışları 

Politika 
Ekonomi 
Eğitim 
… 

Toplumsal 
Cinsiyet 
 

Sağlık hizmetleri 



•Toplumun kadın ve erkeği nasıl 
gördüğü, nasıl algıladığı ve 
onlardan beklentileri ile ilgili bir 
kavramdır. 

 

•İçeriği toplum tarafından 
kurgulanan normlarla belirlenir. 

 

•Kadın ve erkekler bu normları 
sosyalleşme sürecinde öğrenir. 

 

•İçeriği zaman içinde, toplumdan 
topluma, kültürden kültüre 
değişir. 

 

Toplumsal Cinsiyet 





Gender Medicine: The Journal for the Study of 
Sex & Gender Differences 
 











Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
sağlanması için neler yapılmalı? 

 

Toplumsal cinsiyete duyarlı 
gözlüklerle bakmak gerekli 



Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği 
indekslerindeki yeri, 2014 

1) UNDP HDR 2014; Toplumsal cinsiyet eşitsizliği indeksi 

(TCEI) 

 

TCEİ = 69      Değeri= 0.360 (187  ülke içinde) 
 
 

 

2) WEF Gender Gap Report 2014;  Toplumsal cinsiyet 

uçurumu indeksi (TCUI) 

 

TCUI=125      Değeri= 0.6183 (142 ülke içinde) 

http://hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/ 



-Anne ölüm oranı 
-Adolesan fertilitesi 
-Meclisteki kadın vekil yüzdesi  
-En az ortaöğrenimi bitirmiş nüfus (25 
yaş üzeri grupta yüzde) 
-İşgücüne katılım hızı (%)  
-Kontraseptif kullanma hızı (15-49 yaş 
evli kadın grubunda %) 
 

Üreme sağlığı 
-En az bir doğum öncesi bakım alma 
yüzdesi 
-Sağlık personeli yardımıyla doğum (%) 
-Toplam doğurganlık hızı  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği indeksi (TCEI)  
UNDP İnsani Gelişmişlik Raporu, 2014 

Human Development Report, 2014 

Ülkeler Ülke 

sıralaması 

Norveç 1 

Avustralya 2 

İsviçre 3 

Yunanistan 29 

Türkiye 69 



Dünya Ekonomik Forumu 
The Global Gender Gap Report-2014 

Türkiye, 142 ülke arasında 125. sırada: 
Ekonomik katılım ve fırsatlar 132. sırada 

Eğitime erişim   105. sırada 

Sağlık  ve sağkalım          1. sırada 

Politik güçlenme    113. sırada  

 

 

 

Ekonomik katılım ve fırsatlar: Çalışma yaşamında kadınların erkeklere oranı ve 

eşit işe eşit karşılık,düşük ücretli, vasıfsız işlerle sınırlı olmayan emek piyasasına 

erişim 

Eğitime erişim: Kadınların ilk, orta ve yüksek öğretimdeki oranları 

Sağlık: KDH, Sıtma, Tbc, HIV/AIDS ve beklenen yaşam umudu 

Politik güçlenme: Kadınların karar alıcı yapılarda temsil edilmesi 

 

 



Maternal causes  5.4 

CYBE  0.9 

HIV  4.1 

Serviks Ca 0.5 

Anemi 1.3 

Üreme  hastalıklarına  bağlı  yük 

HIV  3.6 

CYBE  0.4 

Anemi 0.9 

ERKEK %4.9 

KADIN  %12.2 

The Global Burden of Disease 2004 Update, World Health Organization Geneva, 2008,  p. 60, 62 



Kadınlarda ilk evlenme yaşı  

(Türkiye, 2013) 

21,1  

İlk doğum yaşı (Türkiye, 2013) 

22,9 

 

 

 

 

 



«Erken yaşta, zorla evlendirme ve tecavüz» 



Seçilmiş bazı ülkelerde sağlık insangücü içinde kadın 
çalışanların payı, 1989-1997 



“Kadınlar kazanamaz çünkü bizatihi 
kadın bedeninin kendisi ikinci 

sınıftır.” 



 

Doktor benim 
neyim var? 

  
 



Doktor benim neyim var? 
 Pazartesi sabah  saat sekiz sıralarında acil servise eşiyle birlikte gelen Nazik Koç’u acil 

servis, diş hekimliğine yönlendirmiştir.  
Diş hekimliğinde asistan Dr. Arzu Karaman hastayı görür. Kadın ağzını katladığı bir 
havluyla kapatmıştır ve havluda dışarıdan da görülen geniş bir kan lekesi vardır. Dr. Arzu 
Karaman hastayı muayene masasına alır. Bu sırada kadının eşi de gelir. 
Dr. Arzu Karaman, hastanın eşini kayıt için sekreterliğe gönderir ve muayene sırasında 
bekleme salonunda beklemesini söyler.  
Nazik hanıma “Nasıl oldu bu yaralanma? Anlatır mısınız” diye sorar. Kadın ağzında havlu 
olduğu halde “evde ayağım halıya takıldı, düştüm, ağzımı masaya çarptım” der.  
Dr. Arzu Karaman kadının ağzındaki havluyu dikkatle kaldırır ve kadının ağzını serum 
fizyolojikle yıkar. 
 Kadının alt dudak mukozasında 5-6 santimetre genişliğinde 2-3 santimetre derinliğinde 
bir kesik olduğunu, üst dudak mukozasında ise ön altı dişin oluşturduğu bir sıra morluk 
bulunduğunu görür. Ayrıca, ön iki kesici diş de sallanmaktadır. 
Oluşan bu yaralanma için dikiş atmanın uygun olmadığını söyleyerek yaranın kendi 
kendine iyileşmeye bırakılmasının uygun olacağını ancak sallanan dişlerine müdahale 
edeceklerini ifade eder.  
Müdahale sonrası, eşi dışarıda beklerken kadın hastayı kliniğin arka kısmındaki bir odaya 
alır ve kapıyı kilitledikten sonra hastayı gösterdiği yerin karşısına otururak “Nazik hanım, 
eşler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olur. Hatta bazen eşlerden biri diğerinin 
sağlığına zarar verecek davranışlar da sergileyebilir. Biz bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. 
Tedaviniz dışında bu konuda destek almak ister misiniz” diye sorar. 



Sizin neyiniz var? 

• 2014 yılının Şubat ayının 11. günü ülkenin güneyindeki bir kenti diğerine bağlayan 
karayolunda 20 yaşındaki genç bir kadın tecavüz teşebbüsü/fiili sonrasında işkence 
ile öldürülmüştür. Kadını öldüren kişi kadının bindiği dolmuşun şoförü Ahmet Suphi 
Altındöken’dir. Evli ve bir çocuk babası Ahmet Suphi Altındöken kış akşamının erken 
alacasında dolmuşun son yolcusu olarak kalan genç kadına tecavüze yeltenmiş 
ancak kadının direnmesi, yüzünü parçalaması, gözüne biber gazı sıkması sonrasında 
onu dolmuş içinde bulundurduğu bıçakla bıçaklayıp levye/demir çubuk ile başına 
vurarak öldürmüş, sonrasında durumu babasına ve arkadaşına haber verip yanına 
çağırmıştır. Babası ve arkadaşı ile birlikte ölen kadının tırnaklarında kalan kan ve 
deri kalıntılarını ortadan kaldırmak için kadının ellerini kesmişlerdir. Suphi 
Altındöken, Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe ile birlikte ölen kadının cesedini 
ortadan kaldırmak için kentten uzak bir bölgede yakmış, yeterince tanınmaz 
olduğuna ikna olunca da bir dere yatağına atmış, sonrasında da hayatlarına devam 
etmişlerdir. Öldürülen kadının 22 Ekim 1995 doğumlu, 19 yaşındaki Özgecan Aslan 
olduğu aile üyeleri ve o gün onunla aynı dolmuşa binen ve daha önce inen arkadaşı 
tarafından yapılan teşhis sonrasında anlaşılmıştır. Özgecan Aslan’a Ankara Adli Tıp 
Kurumunda otopsi yapılmış olup, rapor sonucu beklenmektedir. 

 
21.02.2015 

 


