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 Biyoetik ve Sinema 



Biyoetik? 

  

Warren Reich, Encyclopedia of Bioethics, 1978 

Etik? 



Toplumsal Cinsiyet? 

Toplumsal Cinsiyet/Biyolojik Cinsiyet? 

Toplumsal Cinsiyet Rolü?  



Eşcinsellik bir hastalık mıdır? 

Tedaviyle cinsel yönelim değişebilir mi? 

Eşcinsellik hastalık mı? Bulaşır mı?  



Cinsel Yönelim? 

Cinsiyet Kimliği? 

  
  



Biyoetik: 

Ahlaki değer ve ilkeler ışığında incelendiği kadarıyla yaşam bilimleri 
ve        sağlık bakımı alanlarında insan davranışının sistematik 

araştırması. 

 Odak noktası incelediği konunun türüne ve etik sorgulamanın 
doğasına göre değişen, disiplinler arası çalışma alanı. 

Warren Reich, Encyclopedia of Bioethics, 1978 



Dünya Tabipler Birliği Tıp Etiği Elkitabı  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etik: 
«Etik birincil olarak bilmekle ilgiliyken; ahlak yapmakla ilgilidir» 

 

«Etik ahlak konusunda, geçmiş, şu an ve geleceğe ilişkin 
karar ve eylemlerin dikkatli ve sistematik bir biçimde 

düşünülmesi ve çözümlenmesi ile uğraşır» 



Toplumsal Cinsiyet? 

Toplumsal Cinsiyet/Biyolojik Cinsiyet? 

Toplumsal Cinsiyet Rolü?  



Eşcinsellik bir hastalık mıdır? 

Tedaviyle cinsel yönelim değişebilir mi? 

Eşcinsellik hastalık mı? Bulaşır mı?  



Eşcinselliğin nedeni var mı?  

Eşcinsellik genetik mi, çevresel mi, yoksa psikolojik mi? 

Psikolog ya da psikiyatra yönlendirir misiniz? 

Çocukluk çağında bir travma, istismar vb. öyküsü                                                                       
sorgulanmalı mı?  



Cinsel Yönelim? 
Eşcinsel:  Lezbiyen?           Gey? 

Heteroseksüel?         Biseksüel? 

Cinsiyet Kimliği? 

Travesti?               Transseksüel?  

 Transgender? İnterseks? 



Doğada eşcinsellik var mı?   

https://www.reddit.com/r/europe/comments/4fgt0i/amnesty_internationals_social_experiment_on_gay/ 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=21560 
 

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=21558 



Doğada eşcinsellik var mı?   



VAKA 
 
 

Barış mavi, Aras ise pembe nüfus cüzdanına sahip: 
  

Evlenmeye engel bir sağlık sorunları bulunmuyor 
 
 
 
 
 
 



VAKA 
 
 

         Evlilik Raporu almak için gittikleri ASM’de hekim, 
 

       pembe kimliğin Aras’a ait olduğuna inanmıyor ve  
“sen erkek gibi görünüyorsun" diyerek  

 

"emin olmak" için     
                                                                                                       

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk 
ediyor.   

 



VAKA 
 
 
 
 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne sevk gerekçesi 
olarak “infertilite” 

 
  
 

 
Psikiyatri Kliniği’ne sevk gerekçesi olarak da 

“transseksüellik” belirtiyor 
 
 

SİZ? 



Eşcinsel bir erkek olan Barış mavi,  
 
 
 

trans erkek olan Aras ise pembe nüfus cüzdanına sahip 



Aras, Numune Hastanesi’ndeki muayenelerinin ardından 
 

 kadın doğum ve psikiyatri uzmanlarının da onayladığı, 
evliliğe engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu alıyor.   



Raporu AÇSAP Merkezine götürdüklerinde hekim, 
konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na yazı yazıldığını ve cevap 

beklendiğini söylüyor 



Çift, bir yıl sonra evlilik raporu almak üzere bu kez  
Ankara Mamak Toplum Sağlığı Merkezi’ne başvuruyor.  

 
 

Ancak, sadece isimlerini söylemeleriyle kendilerine  
 

sağlık raporu verilemeyeceği konusunda talimat olduğu 
bilgisini alıyorlar.  

SİZ? 



Barış: “Türkiye’de hiç kimsenin evlenirken hastaneye gidip 
penisini, vajinasını göstermek zorunda bırakılmadığını,  

  

bunu yapmalarına rağmen kendilerine rapor verilmediğini”   
Aras, “Bir kadınla evlilik için başvursa bu sefer de  

  

‘İki pembe kimlik evlenemez’ diyeceklerini belirtiyor.  
 
  

Aras bu durumda ne bir kadınla ne de erkekle 
evlenebiliyor” diyor.  

 
  



 
  

Aras ise:  Etik dışı bir şekilde muayene edildiğini, 
ayrımcılığa ve psikolojik şiddete uğradığını anlatıyor  

 
ve  

"Devlet kurumları hukuki cinsiyetini dikkate alıyor 
 
  

Örneğin nüfus idaresine gittiğimde pembe kimliğim geçerli oluyor. 
 
 

 Ama başka bir yerde görüntümü dikkate alıyorlar. "  
   



«Ben bir kadınla evlenmek isteseydim ‘sen erkek 
görünüyorsun’ diye evlenmeme izin verecekler miydi?» 

 
Diye soruyor? 

 
  

? 

Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve damgalanma, Aslıhan AKPINAR, Türkiye Biyoetik Dergisi, 2014 Vol. 1, No. 3, 149-53  



TEŞEKKÜRLER… 


