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



Harvard Medical School, graduating class, June 1888 



Gelibolu Hilal’i Ahmer Sağlık Heyeti; 
Servet’i Fünun, 15 Temmuz 1915 



University of Utah School of Medicine 
A look into history. . .  Shown here are medical informatics pioneer Homer R. 
Warner, M.D., Ph.D. (seated), former AMIA president, Reed M. Gardner, Ph.D. 
(right), and notable researcher, Allan Pryor, Ph.D. (center). 



 
 

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. 



Antonio Molinari; Adam and Eve, about 1701-1704 



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

1637–38 (Louvre Museum) 

KADIN DÜŞMANLIĞI 



Kadınların hak mücadelesi 

• Kadının da İNSAN 
olduğunun kabul 
edilmesi 

• “Havva’nın laneti” 
nin reddi 
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1849, Elizabeth Blackwell, 
was graduated from 
Geneva Medical College, 
Geneva, N.Y. (later 
renamed Hobart Medical 
College) 

Safiye Ali Krekeler; 1891-1952 
Würzburg Julius-Maximilians 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hekimliğe başlangıç 1922 
«Süt Damlası» 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_school


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) 



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 



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. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
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ANN OAKLEY  
“Cinsiyet, Toplumsal 
Cinsiyet ve Toplum” 

1972 



 

• The condition or character of being female or male; the 
genetic, biological, physiological, and psychological 
differences that distinguish the female and the male. 
Chromosomes, hormones, reproductive organs, secondary 
characteristics are responsible of differences between sexes. 

• At birth, males and females are distinguished by primary sex 
characteristics. 

• Occasionally, a hormone imbalance produces a 
hermaphrodite - a person with a combination of male and 
female genitalia. 

• Western societies acknowledge only two sexes. 

• Some other societies recognize three: 

• Men, women, and «Ojibvaca or niizh manidoowag (two 
spirits),  

   «Ojibvaca or niizh manidoowag (two spirits): Males who    
behave, dress, work, and are treated as women. 

 

Sex 



Refers to the socially  and 
culturally constructed 
differences between females 
and males such as 
stereotypes, roles, 
opportunities and 
relationships associated with 
being male or female.  

Gender 



Gender identity- expression-transgender 

Transgender:  is an umbrella term for persons whose gender 
identity. Gender expression or behavior does not conform to 
that typically associated with the sex to which they were 
assigned at birth.  

Gender identity : refers to a person’s internal sense of being 
male, female or something else; 
Gender expression : refers to the way of a person  
communicates gender identity to others through behavior, 
clothing, hairstyles, voice or body characteristics. 



Sexual Orientation  

Sexual orientation refers to an enduring 
pattern of emotional, romantic and/or sexual 
attractions to men, women or both sexes.  
Research over several decades has 
demonstrated that sexual orientation ranges 
along a continuum, from exclusive attraction 
to the other sex to exclusive attraction to the 
same sex.  
Sexual orientation categories:  
• Heterosexual (having emotional, romantic 

or sexual attractions to members of the 
other sex),  

• Gay/lesbian (having emotional, romantic 
or sexual attractions to members of one's 
own sex)   

• bisexual (having emotional, romantic or 
sexual attractions to both men and 
women). 



•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 



Kadının ve erkeğin rollerini, sorumluluklarını, 
güç ilişkilerini ve toplumsal konumlarını 

belirler. 

Toplumsal Cinsiyet 



 
Toplumsal cinsiyet eşitliği 

(Gender equality) 
 

Fırsatları kullanmada, 

kaynakların ayrılması 

ve kullanımında, 

hizmetlere ulaşmada 

bireyin cinsiyeti nedeni 

ile ayrımcılığa maruz 

kalmaması, ayrımcılık 

yapılmamasıdır. 

 

 



 
Toplumsal cinsiyette hakkaniyet  

(gender equity) 
 

Kadın ve erkek arasında 

sorumlulukların ve gelirin 

dağılımında adalet ve 

hakkaniyet olmasıdır. 

Bu kavram çerçevesinde 

kadın ve erkeğin farklı 

gereksinimlerinin ve 

gücünün olduğu kabul 

edilmektedir. Bu farklılığın 

belirlenerek, iki cinsiyet 

arasındaki dengeyi 

düzeltecek şekilde, 

gerekenlerin yapılması 

benimsenmektedir. 

 



Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet arasındaki fark 



Pozitif ayrımcılık 

Bir gruba 
koşullarındaki 
olumsuzluklar 

nedeniyle 
diğerlerinden özel 

yaklaşımlar 
geliştirilmesidir. 



Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı 

(Gender discrimination) 

Toplumsal olarak 
kurgulanan toplumsal 

cinsiyet rolleri ve 
normlarından 

kaynaklanan, kişinin 
insan haklarını ihlal 

eden her türlü 
ayrımcılık, dışlanma ve 

engellenme 
durumudur. 





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





Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
sağlanması için neler yapılmalı? 

 

Toplumsal cinsiyete duyarlı 
gözlüklerle bakmak gerekli 



•End all forms of discrimination against all women and girls 
everywhere 
•Eliminate all forms of violence against all women and girls in 
the public and private spheres, including trafficking and sexual 
and other types of exploitation 
•Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced 
marriage and female genital mutilation 
•Recognize and value unpaid care and domestic work through 
the provision of public services, infrastructure and social 
protection policies and the promotion of shared responsibility 
within the household and the family as nationally appropriate 
 

2015-2030 



2015-2030 

•Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision making in political, economic and public 
life 
•Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive 
rights as agreed in accordance with the Program of Action of the 
International Conference on Population and Development and the Beijing 
Platform for Action and the outcome documents of their review 
conferences 
•Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as 
well as access to ownership and control over land and other forms of 
property, financial services, inheritance and natural resources, in 
accordance with national laws 
•Enhance the use of enabling technology, in particular information and 
communications technology, to promote the empowerment of women 
•Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the 
promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls 
at all levels. 



UNDP Gender Inequality Index, 2016 

Countries Country rankings 

Switzerland 1 

Denmark 2 

Netherland 3 

Greece 23 

Turkey 71 (69 in 2015)  









“Kadınlar kazanamaz çünkü bizatihi 
kadın bedeninin kendisi ikinci 

sınıftır.” 



Olgu 2. Durumdan vazife çıkarmak 



Durumdan vazife çıkarmak 

24 yaşındaki A.K, yaklaşık 5 ay önce G. A. ile yaşamaya başladı. İlişkileri başladıktan bir süre sonra iddiaya göre, 
eve gelen mahkeme kağıtlarından sevgilisinin silah kaçakçılığı, yaralama ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçları 
olduğunu öğrenen A.K. Sevgilisine ayrılmak istediğini ifade etti. Sonrasında sevgilisinden sürekli şiddet görmeye 
başlayan A.K. bu arada  iki aylık hamile olduğunu öğrendi. Ayrılma isteğini ve  gebeliğini sonlandırma isteğini 
ifade etmesi ile G. A. tarafından ölümle tehdit edildi. 9 Şubat günü annesiyle birlikte kalan A.K. nın yanına giden 
G.A., tartışma sonrası pompalı tüfekle A.K. ve annesi Ş.C.’yi (40) vurdu. Olayda anne hayatını kaybetti. A.K. İzmir 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. G.A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
"KOLUM KESİLİRSE ÇOCUKLARIMA BAKAMAM" 
 
Yaklaşık iki haftadır hastanede yatan A.K. kolunun kesilmemesi için yardım istedi. 
 
"İki haftadır burada çaresiz yatıyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. GA, evde iki tane çocuk olmasına rağmen 
önce beni sonra da annemi vurdu. Kolumdan enfeksiyon kaptım. Hamile olduğum için enfeksiyona karşı ilaç 
veremiyorlar. Bebeği de babanın izni olmadan almıyorlar. Bir sürü ilaç aldım. Bu çocuğun doğması da sakıncalı. 
Özürlü doğabilir. Şu anda kolumu kesme ihtimalleri var. Ben kestirmek istemiyorum. Bebeği aldırmak istiyorum. 
Kolum kesilirse çocuklarıma bakamam. Gökhan'la imam nikahı veya resmi nikah yok aramızda. Sadece ayrılmak 
ve çocuğu aldırmak istediğim için bu hale getirdi bizi. " 

Muğla’da birlikte yaşadığı sevgilisinden ayrılmak isteyince sevgilisi G.A. tarafından kolundan vurulan iki aylık 
hamile A.K, karnında bebeği olduğu için enfeksiyona karşı ilaç verilmediğinden kolunu kaybetme riskiyle karşı 
karşıya kaldı. İlaç vermeyen, kürtaj talebini de bananın rızası olmadan yapmayacaklarını ifade ederek geri 
çeviren İzmir Tepecik Araştırma ve Eğitim Hastanesi; avukatlar, sağlıkçılar ve kadın platformundan bir heyetin 
hastaneye giderek yönetime baskı yapması karşısında geri adım attı. Sağlık Bakanlığı’ndan genç kadınla ilgili 
beklenen karar akşam saatlerinde geldi. 
 



TEŞEKKÜRLER! 


