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İnsanlığın	 toprağa	 yerleşme	 ve	 tarım	 devrimini	 gerçekleştirmesi	 aşamasından	 itibaren	 bitkilerle	
uğraşan,	 ilaç	 hazırlayan,	 hasta	 bakımı	 yapan,	 doğum	 yaptıran	 hep	 kadınlardır.	 Buna	 karşın,	 tıp	
alanında	 profesyonel	 olarak	 yer	 almaları	 çağlar	 boyunca	 kısıtlanmıştır.	 Tıbbın	 babası	 kabul	 edilen	
Hipokrat’ın	okulu	kadınlara	kapalıdır.	Yunan	uygarlığının	ilk	kadın	hekimi	Agnodice,	İskenderiye	
tıp	 okulundan	 hekim	 olarak	 yetişmesine	 rağmen	 yasalar	 sadece	 erkeklere	 bu	 hakkı	 tanıdığından	
erkek	kılığında	hekimlik	yapar	ve	bu	sebeple	yargılanır.		

Batı	dünyasında	Hristiyanlığın	yayılmasıyla	tıp	rasyonellikten	uzaklaşıp	mistisizme	doğru	yol	alırken,	
tıp	 uğraşı	 da	 kilisenin	 denetimi	 altına	 girer	 ve	Rönesansa	 kadar	 sürecek	 olan	Galen	 (MS	129-201)	
hakimiyetinde		 geleneksel	 tıp	 kocakarı	 masalları	 ve	 şarlatanlık	 olarak	 nitelenir.		 Avrupa’da	 9.	
yüzyılda	kurulan		Salerno	tıp	okulu	düzenli	eğitim		veren	ilk	tıp	okuludur	ve	eğitim		Hipokrat,	Galen	
ve	İbn-i	Sina’nın	kitaplarına	dayanır.	Salerno	 tıp	okulunun	 jinekoloji-obstetrik	kitabının	yazarı	
ise	 bir	 kadın	 hekim	 olan	 Trotula’dır.	 Ortaçağ	 Avrupa’sında	 geleneksel	 tedavi	 yöntemlerini	
sürdüren	kadınlar	büyücülükle	suçlanır;	12.	yüzyıldan	17.	yüzyıla	kadar	süren	cadı	avında	binlerce	
kadın	 kurban	 edilir.	 Rönesans’la	 birlikte	 Batı’da	 bilimsel	 çalışmalar	 yeniden	 başlar;	 modern	
anatominin	 temelleri	 atılır	 ve	 16.	 yüzyıldan	 itibaren	 tıptaki	 gelişmeler	 ivme	 kazanır.	 19.	 yüzyılda	
hastalıkların	 nedenlerinin	 anlaşılması	 ve	 bilimsel	 metodolojinin	 ortaya	 konması	 bugünkü	modern	
tıbbı	oluşturmuştur.		

1849	yılında	New	York’ta	tıp	fakültesini	bitiren	Dr.	Elizabeth	Blackwell	(1821-1910)	ilk	resmi	
kadın	 hekim	 olarak	 bilinmektedir.	 20.	 yüzyılın	 1970’e	 kadar	 olan	 döneminde	 ABD	 ve	 Avrupa	
ülkelerinde	 doktorların	 ortalama	 %6’sını	 kadınlar	 oluşturuyordu;	 70’li	 yıllardan	 itibaren	 tıp	
fakültelerine	giren	kız	öğrenci	sayısı	hızla	artmaya	başladı.	

Osmanlı	İmparatorluğu’nda	tabibe	ya	da	hekime	olarak	bilinen	kadın	hekimlere	dair	en	eski	bilgi	15.	

yüzyılda	 Amasya	 Darüşşifası	 baştabibi	 olan	 Şerafettin	 Sabuncuoğlu’nun	 Cerrahiyet’ül	 Haniye	 adlı	

eserinde	 olup,	 cerrahi	 müdahale	 yapan	 kadınlar	 minyatürlerle	 resmedilmiştir.	 Osmanlı	 sarayında	

ücretle	 çalışan	 kadın	 hekimler	 olduğu	 bilinmektedir.	 1872	 yılında	 Yıldız	 Sarayında	 görev	 yapan	

Tabibe	 Gülbeyaz	 Hatun	 bunlardan	 biridir.	 Osmanlı	 İmparatorluğunda	 çağdaş	 tıp	 eğitiminin	

başlamasından	 sonra	 bu	 okullara	 yalnızca	 erkek	 öğrenciler	 kabul	 edilmiştir.	 Balkan	 Savaşından	

dönen	yaralılardan	etkilenerek	hekim	olmak	isteyen	Safiye	Ali	(1891-1952)	Darülfünun’a	başvurur	

ancak	Tıbbiye	kız	öğrenci	 kabul	 etmez	ve	maarif	 vekili	 Şükrü	Bey’in	desteğiyle	 gittiği	Almanya’da	

Würzburg	Tıp	Fakültesi’ni	bitirerek	1922	yılında	kadın	ve	çocuk	hastalıkları	uzmanı	olarak	

yurda	 döner.	 Dr.	 Adnan	 Adıvar’ın	 1917’de	 Sadaret’e	 başvurusundan	 1	 yıl	 sonra	 kadınların	 tıp,	

dişçilik	ve	eczacılık	yapmalarına	izin	verilmiş;	ilk	kez	Eylül	1922’de	Tıp	Fakültesi’ne	kabul	edilen	

kız	öğrenciler	1928	yılında	mezun	olmuştur.		

	



Tablo	1:	2006	yılında	Tıp	Fakültesi	öğrencileri	ve	çalışan	hekimlerin	cinsiyetlerine	göre	dağılımları.	

	 Kadın	(%)	 Erkek	(%)	

Tıp	Fakültesi	öğrencileri		 41.3	 58.7		

Çalışan	hekimler	 33.63	 65.37		

	

Uzmanlıklara	göre	kadın	hekim	oranları	(%):	
Patoloji:	66.0	 	 	 Dermatoloji:	64.5	 	 Fizik	tedavi:	61.8		
Biyokimya:	55.6	 	 Mikrobiyoloji:	55.6	 	 Anestezi:	55.2	
Halk	sağlığı:	54.1	 	 Enfeksiyon:	53.1		 Göğüs	hst:	52.9	
Nöroloji:	51.6	 	 Psikiyatri:	46.7	 	 Pediatri:	46.1	
Aile	hekimliği:	45.7	 	 Radyoloji:	39.9		 	 Kadın-doğum:	37.0	
Göz:	32.2	 	 	 İç	hastalıkları:	29.6	 	 Çocuk	cerrahisi:	21.5	
Kardiyoloji:	17.1		 Plastik	cerrahi:	17.0	 	 KBB:	16.9	
Göğüs	cerrahisi:	13.2	 Kalp-damar	cerrahisi:	8.7	 Genel	cerrahi:	6.8	
Nöroşirürji:	5.4	 	 Ortopedi:	1.6	 	 	 Üroloji:	0.7	
Genel	toplam:	34.5		
	

Tablo	 2:	 2006	 yılında	 üniversite	 hastanelerindeki	 akademik	 kadroda	 bulunan	 kadın	 hekimlerin	
bölümlere	göre	dağılımları	(%):	

	 Prof.	
	 		

Doç.	 	 Yrd.	Doç.		 Öğretim	gör.	 Araştırma	gör.		

Cerrahi	
bilimler	

13.7	 14	 17.6	 29.4	 27.4	

Dahili	bilimler	 39	 37	 37.2	 51.4	 42.9	

Temel	bilimler	 46.4	 42	 41.5	 58.7	 49.5	

	

Temel	tıp	bilimlerinde	cinsiyet	farkı	en	aza	inmektedir.	1987’den	beri	uygulanan	TUS	uzmanlığa	giriş	
aşamasında	 fırsat	 eşitliği	 sunmakla	 beraber	 uzmanlık	 dallarının	 seçiminde	 ve	 kariyer	
basamaklarında	 cinsiyet	 olgusuna	 bağlı	 bir	 tercih	 farklılığı	 yaşanmaktadır.	 Kadınlar	 ev,	 aile,	 çocuk	
gibi	 sorumlulukları	 nedeniyle	 daha	 çok	 mesai	 saatleri	 düzenli	 olan,	 nöbeti	 az	 ya	 da	 olmayan,	
akademik	 ilerlemelerinde	 engel	 bulunmayan,	 kendilerinin	 dışlanmayacaklarını	 düşündükleri	
uzmanlık	alanlarına	yönelmekte;	cerrahi	uzmanlık	alanları	gibi	“erkeklerin	dünyası”	olarak	nitelenen	
alanları	tercih	etmemektedirler.	Yasalar	önünde	ayrımcılık	olmamasına	karşın,	gündelik	yaşama	tam	



anlamıyla	yansımamaktadır.	Kadınların	çalışma	yaşamında	en	büyük	engellerden	biri	ev	ve	iş	yaşamı	
arasında	yaşanan	bölünme	ve	çalışan	kadından	evde	de	beklenen	toplumsal-geleneksel	rollerdir.	Tıp	
eğitimi	ve	uzmanlık	 sınavı	 için	 söz	konusu	olan	eşit	 şartların	profesyonel	hayatta	geçerli	olduğunu	
söylemek	zordur.		
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