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Tıp, yüzyıllar boyunca hastalığın ortadan kaldırılması ve hastaların tedavi edilmesi amacıyla 
varolmuştur. Ancak süreç içerisinde  hastalığa yüklenen anlamın değişmesi, tedavi edici tıp 
uygulamasının yalnızca klinik hekimliği kapsaması, tıp uğraşında araştırmaların önemini giderek 
artırması, insana ve hastaya yaklaşımda bütüncül bir anlayışın ortaya çıkması gibi birden çok 
neden, tıpta hastaya ve hastalığa yaklaşımda yeni ve bütüncül bir bakış açısının 
kazanılmasına yol açmıştır.  Özellikle bu yeni bakış açısı, sağlığı hastalığın olmayışı olarak 
tanımlayan yaklaşımın  değişmesine neden olmuştur. 1945’li yıllarla birlikte Dünya Sağlık 
Örgütü’nün  sağlığı, “fiziksel, ruhsal ve toplumsal tam bir iyilik durumu” olarak tanımlaması ile  
kavramın değerlendirilişinde önemli bir değişim yaşanmıştır. Bu yeni anlayışa göre sağlık ve 
sağlıklı olma durumu, yalnız biyolojik ve tıbbi ölçümlerin bir karşılığı olmaktan çıkarak, bireyin 
ruhsal olarak sağlıklı olması ve toplumsal durumların bireyin sağlıklı olabilmesi üzerindeki 
etkilerini de kapsayan bir içerik kazanmasına neden olmuştur.  
 
20. yüzyıl bir yandan tıp uğraşı içerisinde hasta ve hastalıkla ilgili temel çerçevenin ve 
kavramsal çözümlenmenin değişmesine neden olurken aynı zamanda değişen ve gelişen 
bilimsel çalışmalar, tıpta neredeyse her gün, yeni bir uygulamanın  yapılmasına da olanak 
sağlamıştır. Kuşkusuz temel amacı; hastaları, hastalıklardan “kurtarmak” olan hekim, bir 
yandan bu işlevini yaparken öte yandan uzayan yaşamın niteliğini sorgulamaya; yaşamın ne 
zaman başladığı ya da sonlandığı gibi kavramsal çözümü ve yanıtı çok da kolay olmayan 
ahlaki değer sorunlarını tartışmaya başlamıştır. Bu ise hekimin, yüzyıllardır öğrenmiş olduğu bir 
“gerçeği”; “insan yaşamının kutsal” olduğu savını yeniden düşünmesine ve yeniden 
değerlendirmesine neden olmuştur. Onun hekimlik felsefesini sorgulayan bu tartışmalarının 
yanı sıra araştırmalarda hastalar kadar denek olarak sağlıklı bireylerin kullanması, yeni 
teknolojilerin hastalar üzerinde kullanıp kullanamayacağı ve bunların neye göre belirleneceği 
gibi sorular da artan bir sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu ve benzeri ahlaki değer 
sorunlarının çözümünde hekime nasıl davranması gerektiğini, ahlaki açıdan neyin “iyi”/ 
“doğru”, neyin “kötü”/ “yanlış” olduğunu; tüm bunların belirli ahlaki ilkeler düzeyinde ele alınıp 
alınamayacağının ve bu ilkelerin neler olacağının tartışıldığı alan da tıbbi etiktir. 
 
Tıbbi etikte karşılaştığımız ahlaki değer sorunlarının hepsi, değişik insanlararası ilişkilere 
dayanmakta ya da bu tür ilişkiler sırasında ortaya  çıkmaktadır; örneğin, genel anestezi 
altındaki bir hasta ile cerrah, psikoterapi uygulayan bir kişiyle ruh hekimi, üzerinde ilaç 
araştırması yapılan denekle klinik araştırmacı, kanser için yapılan koruyucu hekimlik 
taramasında hasta olabilecek kişiyle hekim arasındaki ilişkilerden doğabilecek ahlaki değer 
sorunları gibi. Bu etik sorunlar arasında kesin sınırlar olmasa da onları birtakım kümeler altında 
ele alabiliriz. Kuşkusuz bu kümelendirme sırasında, benzerlikler bulunduğu ölçüde kişileri belli 
kümelere yerleştirmek, ayrılıklar söz konusu olduğunda onları farklı kümelerde ele almak 
gerekecektir (Örs, 1993).  
 
 
Tıp alanına baktığımızda sorun kümesini oluşturan grubun sıklıkla insan olduğunu söyleyebiliriz. 
Tıbbi Etik, alanın içindeki hekim-hasta, hekim-kurum, hekim-hekim gibi ilişkilerden doğan ahlaki 
değer sorunlarıyla ilgilenmekle birlikte, son  yıllarda bu kümenin insan merkezli sorunlar yerine 
canlı ve canlılığın temel alındığı ahlaki değer sorunlarına doğru bir  anlayışın ve yaklaşımın 
oluşmaya başladığını görüyoruz ( Örs, 1995). Yalnızca tıp çevreleri tarafından değil, başta 
biyoloji, çevre bilimleri gibi alanlar olmak üzere tüm canlı ve canlı sistemlerin karşılaştığı ahlaki 
değer sorunlarının incelendiği bu alan Biyoetik olarak adlandırılmaktadır. Doğal olarak canlılık 
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temelli bir anlayışta ele alınan ahlaki sorunların nitelik ve nicelik açısından daha kapsamlı 
olduğu söylenebilir.  
 
Tıpta deneysel araştırmaların artması, bunlarda deney hayvanlarının sıklıkla kullanılması, insan 
yaşamının çevresiyle bir bütün olduğu anlayışının yaygınlık kazanması ile olağan tıbbi etik 
yaklaşımının ahlaki değer sorunlarının çözümünde yetersiz kalmaya başladığını söyleyebiliriz.  
Bu açıdan araştırma etiği, tıp uğraşı içinde başlı başına yeni bir etik alanı olarak karşımızdadır.  
Böylece hekim ahlaki  sorunlarda bir yandan hastasını düşünürken öte yandan  araştırmalarda 
yeterli deney hayvanının kullanımı, bu hayvanların olabildiğince zarar görmemesi gibi konuları 
da düşünmek durumunda kalmaktadır. Artık hekim için tek özne,  hasta değildir. Çalışma alanı 
genişledikçe hekim, ahlaki sorunlar karşısında  hastaları kadar öteki canlıları da düşünmek 
durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu ahlaki değer sorunların ele alınışına ilk bakışta ‘biyoetik’ 
terimi, tıbbi etiğe göre daha uygun görünmekle birlikte, bu yeni terim tıp uğraşı için oldukça 
kapsamlı ve geniş bir kümeyi  temsil etmektedir. Bu nedenle tıpta karşılaştığımız ahlaki değer 
sorunlarının daha özgül olarak ele alındığı değerler felsefesi alanı için “Biyomedikal Etik” 
teriminin kullanılması daha uygun olacaktır. Kuşkusuz biyomedikal etikte karşılaştığımız ahlaki 
değer sorunları, tıbbi etiktekilerle karşılaştırıldığında daha kapsamlı bir sorunlar kümesi karşımıza 
gelmektedir.   
 
Biyomedikal etikte sorunların kümelendirilerek ele alınması, bize, karşılaştığımız konunun değişik 
açılarını görmemizi sağlayacağı gibi, benzer sorunların bir arada tartışılması da ayrıca kolaylık  
getirebilecektir. Bu yazı kapsamında, cinsiyet özelliği göz önüne alınmış,  kadınlar ve kadın 
hastalar bu kümenin merkezine konularak değerlendirilmiştir. Kuşkusuz bu kümelendirmenin ya 
da sınıflamanın tamamlayıcı öteki öğelerini, erkek hastaların karşılaştığı etik sorunlar ve her iki 
cinsiyette karşılaşılan, cinsiyetin ön planda olmadığı  ahlaki değer sorunlarının tartışıldığı 
kümeler oluşturmaktadır. 
 
 
 
Kadınların sağlık sorunlarını ayrıca ele almanın  gerekliliği 
 
Kadın ve erkeğin biyolojik farklılığı, onların farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşmasının da temelini 
oluşturmaktadır. Kadının fizyolojisine bağlı olarak ortaya çıkan gebelik ve doğum süreçleri ya 
da doğurganlığın sona ermesiyle kadında ortaya çıkan yeni dönem ya da menopoz  ve  bu 
doğal süreçlerin kendilerine özgü hastalıklarının bulunması bu farklılığın ilk bakışta 
sayabileceğimiz yönleri arasındadır. Ayrıca kadın fizyolojisinden kaynaklanan durumlarda 
ortaya çıkan ve üreme organlarının oldukça ciddi seyreden hastalıklarının olması; kadınlardaki 
bazı hastalıkların ve durumların yaşa göre değişen farklı risk grubunu oluşturması gibi 
nedenlerle, kadınlara özgü sağlık sorunlarının ayrıca ele alınması ve bu konuda özgün  
yaklaşımların bulunması gerektiği söylenebilir.  
 
Kadınlarla ilgili sorunları ayrıca ele alınması gerektiğinin bir başka önemli belirleyeni de, 
erkekler ile karşılaştırıldıklarında kadınların sağlık hizmetlerine ulaşmada  erkeklerden hayli geri 
planda kalmakta oldukları gerçeğidir. Kuşkusuz kadın ve erkek arasındaki bu eşitsizlik durumu 
yalnızca sağlık hizmetlerine ulaşma aşaması ile sınırlı kalmamakta, kadınlar, eğitim düzeyi, 
toplumsal konum, gelir düzeyi, kalkınma gibi konularda, karar verme sürecine katılmada ve 
aile içi konumlarında da erkeklerle eşit konumda bulunmamaktadırlar (Saçaklıoğlu, 1996).  
 
Kadınlarla erkekler arasındaki eşitlik konusu kaynaklı sorunlarının çözümü birçok toplantı ve 
yasal düzenlemede ele alınmaktadır. Örneğin sağlıkla ilgili olarak gündeme gelen çalışmaların 
içerisinde Birleşmiş Milletler tarafından 1994’de Kahire’de düzenlenen Uluslararası Nüfus ve 
Kalkınma Konferansı’nda, 1995’de Pekin’de yapılan 4. Dünya Kadın Konferansı’nda ve 2000 
yılında Birleşmiş Milletler tarafından New York’da yapılan toplantılarda bu konular sıkça ele 
alınıp tartışılmıştır. Bu toplantılar sırasında gerek Pekin gerekse New York’da gerçekleşen 
tartışmalarda ve toplantı başlıklarında dikkati çeken konuların başında ise, cinsiyet eşitsizliğinin 
nedenleri, bunların önlenmesi için neler yapılması gerektiği gibi sorunlar  yer almaktadır.   
 



Cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizliklerin temelinde ise kadın ve erkeğin toplumsal 
yapılanma içerisinde sonradan öğrendiği, toplumsal cinsiyet olarak adlandırılan kimliğinin 
oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet, doğumla birlikte kazanılmış olan 
biyolojik cinsiyetin üzerine eklenen, bireye ailesi ve onun  yaşadığı toplum tarafından öğretilen   
“kadın olmak” ya da “erkek olma”yı içeren durumların tümünü kapsamaktadır. Üstelik bu 
durum çoğu zaman eğitim ile de pekiştirmekte ve toplumsallaşma sürecinde  kişiler tarafından 
içselleştirilmektedir (Şahinoğlu, 2002). 
 
Kadınların toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma güçlükleri 
içerisinde oldukları ve bunların aşılmasında ise özellikle onların eğitimlerinde bu yapılanmanın 
düzeltilmesine yönelik bir programın yapılması gerektiği de birçok toplantıda gündeme 
gelmektedir (Hodoğlugil – Akın 2001). 
 
Burada özellikle kadının en başta sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamaması ve bu 
konudaki eşitsiz durumlara bağlı ortaya çıkan tıbbi sorunlar ve bunların ahlaki sonuçları 
bulunmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, kadınlar cinsiyetlerine bağlı 
olarak   erkeklere göre  daha fazla oranda üreme organlarının kanserlerine 
yakalanmaktadırlar. Örneğin,  Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bildirilen kanser vakalarının 
cinsiyete ve görüldükleri organa göre dağılımına baktığımızda, erkeklerde ilk sırada  akciğer 
kanseri (% 29.5) ve mide kanserlerini (% 8.3) görülürken; kadınlarda en sık görülen kanser türleri, 
meme kanseri (% 23.5) ve yumurtalık / rahim kanserleridir  (% 12.4). Bunun erkeklerdeki karşılığı 
olarak düşünülecek olan prostat kanserinin görülme sıklığı ise  % 4.8’dir ve bu oran erkeklerdeki 
öteki kanser türleri ile karşılaştırıldığında yedinci sırada yer almaktadır (Sağlık İstatistikleri 1997).  
 
Kadınlarda görülen kanserlerde ilk iki sırayı kadın cinsiyetine özgü kanserlerin alması kadın 
sağlığı / üreme sağlığı açısından da oldukça düşündürücüdür. Ayrıca kadınlarımızın 
yaşamlarında yalnızca gebelik ve doğum dönemlerinde değil, öteki dönemlerde de, (özellikle 
30 yaşından sonra) meme ve üreme organları için yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırmaları 
gerekmektedir. Bu konuda sağlık bilincinin yükseltilmesi bu tür sorunların önlenmesi  ve/veya 
erken tanı – tedavi sağlanması için oldukça yararlı olacaktır.  
 
“Kadın ve sağlık” ile ilgili konu başlıklarını ele aldığımızda, kadın sağlığının yalnızca  doğurgan 
yaştaki kadınları değil, bununla birlikte kadının, bebeklik, çocukluk, gençlik,  doğurganlık 
sonrası – menopoz ve yaşlılığını da kapsayarak, onun tüm bir yaşam alanı içine alacak 
biçimde düşünülerek planlanması gerektiği vurgulanabilir. Günümüzde kadın sağlığında 
ivedilikle çözülmesi gereken, üzerinde önemle durulması gereken ve daha fazla kaynak 
ayrılması istenen alanlar ise HIV/AIDS dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar; 
malarya, tüberküloz ve ishalli hastalıklar gibi öteki enfeksiyonlar; kardiyovasküler ile pulmoner 
hastalıklar gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklardır. Ayrıca ergenlik çağındaki kızların cinsel ve 
üreme sağlığı ile ilgili bilgilere, eğitime ve hizmetlere ulaşamaması da halen kadın sağlığının 
önündeki bir engel olarak tanımlanmaktadır (Hodoğlugil – Akın 2001). 
 
Kadın sağlığıyla ilgili konular arasında özellikle üreme fonksiyonu ve buna bağlı fizyolojik, 
psikolojik, patolojik, toplumsal sorunların ele alındığı alt alan üreme sağlığıdır. Ülkemizde 
oldukça yeni olan bu alan, üreme sağlığı  sorunların dile getirilişi, sorumluluğun kadın ve erkeği 
eşit biçimde kapsaması açısından oldukça eşitlikçi bir anlayışın yansımasını bize 
göstermektedir. Bununla birlikte, bu konuda kadınların yaşadığı sağlık sorunlarına  
konumlarından ötürü özel bir yaklaşım biçimiyle davranmak daha doğru bir anlayış olacaktır. 
Doğal olarak bu alanlarla ilgili ahlaki değer sorunlarını da ayrıca ele almak daha yararlı 
olacaktır (Şahinoğlu, 2002). 
 
 
 
 
 
Etik açısından kadın sağlığının  bir alanı: üreme sağlığı 
 



‘Üreme sağlığı’ kavramı, insanların doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamları; üreme 
yetenekleri; bu yeteneklerini ne zaman ve ne sıklıkla kullanıp kullanmayacakları konusunda 
karar verme özgürlükleri (Akın, 2001) olarak tanımlanabilir.  
 
“Üreme sağlığı”, 1994’de yılında Kahire’de düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı’nda, insan gelişimi ve kalkınması için cinselliği yaşamayı, doğurganlık ve 
doğurganlık ürününün sağlığı ile ilgili tüm işlevleri içeren ve üreme sağlığı olarak tanımlanan 
hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla önerilmiş bir terimdir. Bu terim, kadın üremesi, doğurganlık, 
ana-çocuk bakımı, aile planlaması gibi daha eski yaklaşım ve terimleri de kapsayan, dahası 
üremeyi ve onun sonuçlarını değerlendirmede kadın ve erkeği eşit konuma getirmeye çalışan 
anlayışın yansımasıdır.  
 
Bu kavram, hem kadının hem de erkeğin cinsellikle ilgili gereksinimlerini içermektedir. Ancak 
özellikle üreme eyleminin kadının bedeninde gerçekleşmesi, doğum, lohusalık ve emzirme 
işlerinden biyolojik olarak kadınların sorumlu olması gibi nedenler kadına üreme ile ilgili 
oldukça belirleyici bir sorumluluk yüklemektedir. Ayrıca üreme ve sonuçları, kadınların, 
toplumsal konumlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olduğu için de bu konu özel bir önem 
taşımaktadır.  
 
Ülkemizde üreme sağlığı anlayışı oldukça yenidir. Daha önceden onun yerine kullanılan (ya 
da bu konudaki yaklaşımı anlatan) başlıca terimler, “aile planlaması” ve “ana-çocuk  
sağlığı”dır.  Bu iki kavram çerçevesinde en çok tartışılan konular ise anne ve bebek ölümleridir. 
Ülkemizde bunlarla ilgili durum, gelişmiş ülkelerdeki durumlarla  karşılaştırıldığında sorunların 
çoğunlukla önlenebilir düzeydeki tıbbi sorunlar olmasına karşılık anne ölümlerinin hala dikkat 
çekici nitelikteki sayısal çokluğu düşündürücüdür (Akın ve ark., 2001). Bu nedenle, Türkiye’de 
bu konuda bir yandan “üreme sağlığı” kavramı gibi yeni bir anlayış benimsenmeye çalışılırken, 
öte yandan ülkemiz gerçeğinde bizim en çok ele almamız, tartışmamız ve çözmemiz gereken 
sorunlar arasında anne  ve çocuk ölümlerinin azaltılmasının gerektiği gerçeği de ahlaki açıdan 
üzerinde durulması gereken bir konudur.   
 
Üreme sağlığı kapsamında mutlaka ele alınması önerilen konular; kadının doğurma 
özgürlüğünden,  kürtaj hakkına; üreme konusunda zararlı geleneksel uygulamalardan, ergen 
cinselliğine; sağlıksız düşükler, annenin hastalıkları ve anne ölümlerine; HIV, AIDS ve frengi gibi 
cinsel yolla bulaşabilen  enfeksiyonlara; üreme organlarının kötücül urları, üreme organının 
başka hastalıkları, prolapsuslarına; üremeye yardımcı tedavi yöntemlerine, öte yandan  
cinsiyet temelli şiddet uygulamaları gibi oldukça geniş ve çeşitlilik gösteren bir yelpazedeki 
kapsamlı bir sorun kümesi olarak özetlenebilir.  
 
Üreme sağlığı alanı, birçok ahlaki tartışma konusunu da kapsamaktadır. Bu kapsamda ele 
alınan ve önemli etik yönleri de bulunan konular arasında; kadının doğurma hakkı, kürtaj, etkili 
doğum kontrol yöntemi araştırmaları, anne karnında cinsiyet belirlenmesi, kısırlık tedavilerinin 
gerekliliği, yardımcı üreme tekniklerinin ahlaki boyutu, sperm bankaları, taşıyıcı annelik,  
cinsiyet temelli şiddet uygulamaları gibi oldukça geniş, kapsamlı ve çeşitlilik gösteren sorunlar 
bulunmaktadır (Şahinoğlu, 2002). Bu nedenle üreme sağlığını ilgilendiren ve bunların ahlaki 
sorunlarının toplandığı kümeyi, ayrı bir başlık altında bir araya getirilerek tartışmak yararlı 
olacaktır.  
 
Ülkemizde üreme sağlığını ilgilendiren ahlaki değer sorunları içerisinde de, kadınları fiziksel, 
ruhsal ve psikolojik açılardan oldukça zedeleyen; özellikle cinsiyet temelli bir şiddet uygulaması 
olarak da değerlendirilen konu, kızlık zarı incelemesidir. Bu inceleme, kadın bedeni üzerindeki 
baskıcı ve denetimci düşüncelerin, tıp aracılığı ile karşımıza çıkan olumsuz bir yansıması olarak 
değerlendirilebilir. Bu uygulama sırasında hekim, kadının fiziksel ve ruhsal bir patolojisinin değil, 
toplum tarafından olması beklenen bir durumunun belirlenmesi  için, bilimsel bilgilerinden 
yararlanılan ve teknik düzeyde yararlı olması beklenen bir bilirkişi konumundadır.  
 
 
 



Kadın sağlığını tehdit eden örnek bir konu: kızlık zarı incelemesi 
 
“Kızlık zarı incelemesi” ya da “bekaret denetimi”, ülkemizde oldukça sık bir biçimde gündeme 
gelen, onunla ilgili haber ve yorumların neredeyse olağan olduğu toplumsal bir konu ve trajik 
bir sorundur. Bu inceleme ile,  hekimlere bilirkişilik  “görevi” yüklenmekte ve onlardan bilimsel - 
teknik donanımlarını bu toplumsal sorunun çözümünde bir çekince olmadan kullanmaları 
istenmekte; ya da bir başka deyişle kadınların ilk kez cinsel ilişkiye girip girmediğinin bir tür 
“bekçiliğini” yapması  beklenmektedir.  
 
Tıpta “himen” olarak adlandırılan bu zar, günlük dilde “kızlık zarı” adlandırılması ile cinsiyetçi bir 
anlam da kazanmış ve böylece içeriğinde toplumsal değer yargısını da yüklenmiştir. Himen, 
varlık ya da varolma nedeni açısından düşünüldüğünde, bedendeki öteki yapılara göre 
fizyolojik olarak oldukça az işlevi olan  bir oluşumdur. Bu zarın işlevinin,  genç kızları ergenliğe 
kadar dış dünyadan gelen enfeksiyonlara karşı korumak olduğu düşünülmektedir (Morris, 
1990). Ancak, kızlık zarı incelemesinin, “masum” bir beden parçasının var olup olmadığının 
belirlenmesi olduğu söylenemez. Bu durumu, kadının toplumsal değer yargıları içerisinde, onun 
ahlaklı olmasını cinsel yaşama indirgeyen bir tutumun Türkiye’deki olumsuz bir örneği olarak 
değerlendirmek daha gerçekçi olacaktır.  
 
Bu inceleme ile, kadının “namuslu olması” ya da “onurlu davranması” gibi onun ahlaki 
davranış ve tutumlarının, kızlık zarının var olup olmaması ile belirlenebileceği düşünülmekte ve 
böylece zar,  toplumun çok önem verdiği ve ahlaki değerler ile özdeş konuma getirdiği bir 
beden bölgesine dönüştürülmektedir. Eğer bu zar, ailenin, eşin ya da okul yöneticisinin izni 
dışında ortadan kalkmış ise, kadın toplumsal değer sistemine uymayan kişi olarak 
algılanmakta ve ahlaksal olarak namusuz, iffetsiz konumunda değerlendirilerek, onun çoğu 
zaman cezalandırılması düşünülmektedir  (Şahinoğlu-Pelin, 1999).  
 
Bu inceleme ile hekim, zarın var olup olmadığını saptarken, bu işleme maruz kalan kadın 
fiziksel ve psikolojik bir travma yaşamakta, hatta kendini öldürmeye kadar varan ciddi sorunlar 
yaşamaktadır (Salaçin, 1997; Örs ve Şahinoğlu-Pelin, 1998). İlk bakışta kadın bedenine yapılan 
ve yalnızca fiziksel bir şiddet gibi durmayan bu inceleme, bireyi bedensel, ruhsal, cinsel, dahası 
toplumsal yönlerden olumsuz etkileyen, üstelik, tüm bu olumsuz sonuçları kadının geri kalan 
yaşamı boyunca hissedeceği de düşünüldüğünde, kişinin bütünlüğüne yönelik geniş kapsamlı 
bir travma niteliği taşımaktadır.  
 
Bu inceleme sırasında kadın, kendisi için gizlilik taşıyan bir beden bölümünü, (bir hekim bile 
olsa) bir başka bireye göstermek zorunda kalmaktadır; onun, çoğu zaman böyle bir inceleme 
için hekime getirildiğini kadının yakın çevresinin bilmesi, kadın açısından onur kırıcı olarak 
algılanmakta ve kadında kendisini toplumun ona yüklediği  “namussuz”, “iffetsiz” konumunda 
görmekte ve bir değer yitimi yaşamaktadır. Bu inceleme her ne gerekçeyle yapılırsa yapılsın, 
hatta bunun yapılabilmesi için kadının onamı  alınmış dahi olsa, o, kadının psikolojik yapısında 
olumsuzluklara neden olabilecek, ilkece onu utandıracak ve üzecektir. İncelemenin kadın 
üzerindeki  bu ilk olumsuz etkilerinin yanı sıra uzun süredeki olası bir olumsuz  etkisi olarak, 
kadının sağlıklı bir cinsel yaşamının olamaması söz konusudur. 
 
Sorunu, incelenen bir kadın (“hasta”) ile  bir hekim arasındaki ilişkiye  indirgediğimizde, hekimin 
bu incelemeyi yapması ya da yapmaması bugün Türkiye’de bir “kültürel tıp etiği sorunu” 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir adlandırmaya karşılık, sorunun oldukça geniş boyutlu 
olduğunu; toplumsal, hukuki ve kadın bedeni üzerinde özellikle şiddete yönelik bir boyut 
taşıdığını da unutmamak gerekir.  Bugün gerek tıp etikçilerinin gerekse Türk Tabipleri Birliği’nin 
(1992) birçok genelgesinde tüm hekimlere yaptığı çağrı, kadının onamı (rızası) ve yasal 
gerekçeler olmaksızın bu incelemeyi yapmamaları yönündedir.  
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1992 yılında tüm hekimlere gönderdiği bildirinin, 
ardından Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulunun 1998 yılındaki raporunda, bu konu geniş olarak ele 
alınmış ve kadının cinsel kimliğine bir saldırı olarak tanımlanan “kızlık zarı incelemesinin”  hiç bir 
yasal dayanağının olmadığı ve bu işlem sırasında tıbbi etik  ilkelerinin de çiğnendiği dile 



getirilmiştir.  Böylece hekimler,  yasal bir gerekçe olmadığı sürece etik ve hukuk açısından bu 
incelemeyi yapmamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmişlerdir.  
 
Kuşkusuz bu noktada üzerinde durulması gereken temel bir konu, kızlık zarı incelemesinin 
tecavüz vakalarından sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından istenebileceği ve bu durumun  
yasal olduğudur. Ancak burada vurgulanması gereken temel ve can alıcı durum ise özellikle 
tecavüz vakalarında hekimin kadının yalnızca kızlık zarına bakmadığı, kadının tecavüze 
uğrayıp uğramadığı belirleyebilmek için onun tüm bedenine yönelik bir inceleme 
yapacağıdır.  
 
 
Sonuç: Etik tartışma temelinde kızlık zarı incelemesi 
 
Bugün ülkemizde birçok kadın, kızlık zarı incelemesi yaptırılması tehdidini yaşamakta ya da hiç 
de az olmayan bir sıklıkla bu incelemeye maruz kalmaktadır. Çoğu zaman istememesine 
karşın bu incelemeyi yapmak zorunda kalan hekimin, gerek tıp eğitimi gerek kadın doğum 
hekimliği ya da adli tıp hekimliği gibi konuyla daha yakından ilgili alanların eğitim süreçlerinde, 
bu konudaki yasal mevzuatla ilgili olarak bilgilendirilmesi yerinde olacaktır. Hekimin böylece 
yasal ve etik açıdan nasıl davranmasının daha doğru olacağı yönünde eğitilmesiyle, bu 
konudaki yanlış uygulamaların en aza indirileceği söylenebilir.  
 
Biyomedikal etik açısından bir insana herhangi bir incelemenin yapılabilmesi için o kişinin  bu 
konuda izin vermiş olması onun (bilgilendirilmiş) onamının alınması gerekir. Ancak bu inceleme 
için hekime getirilen kadının özerkliğinin olduğunu söylemek ve onun kendi tam ve özgür 
iradesi ile bunun yapılmasına karar verdiğini düşünmek gerçekçi olmayacaktır. Bu incelemeye 
getirilen çoğu kadın, yoğun bir toplum baskısı altındadır ya da aile zorlaması gibi nedenlerle, 
kendi isteği dışında hekime getirilmiştir. Bu nedenle, biyomedikal etik açısından kadın için 
çoğu zaman gerekli ve yeterli koşullar sağlanmamış olduğundan, kadın bu incelemenin 
yapılmasına izin vermiş bile olsa onun bu konudaki yeterliliği oldukça tartışmalıdır. Bu koşullar 
altında kadının yeterliliğinden söz etmek ve onun sağlıklı bir karar verebileceğini düşünmek 
yanlış olacaktır. Her ne gerekçeyle olursa olsun, kadının böyle bir ortama getirilmesinin onun 
özgür düşünebilmesini ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Bu nedenle hemen her durumda, 
ahlaki açıdan kadının böyle bir inceleme için gerçekten izin verdiğini düşünmek doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır.  
 
Bu konuda bir başka  tutarlı olunması gereken durum da kadının beden ve ruh bütünlüğünün 
bu inceleme ile bozulduğudur. Hekimin tıp uğraşı sırasında temel yaklaşımı, insan sağlığını 
korumak ya da düzeltmek yönündeki bir tutum biçimidir. Bu durum, bu inceleme ile tamamen 
ortadan kalkmaktadır. 
  
Her ne gerekçe ile yapılırsa yapılsın, hekimden beklenebilecek tutum biçimi hiçbir açıdan 
kabul görmeyen bu incelemeyi reddetmektir ki bu, ahlaki açıdan ve hekimlik felsefesiyle çok 
daha uygun düşmektedir. Ancak gerçekten yasal nedenlerle bu incelemenin yapılması 
gerekiyorsa, bu vakaların özellikle adli tıp hekimlerine sevk edilmeleri çok daha uygun 
olacaktır. Bunun bir tür toplumsal engellenme yaratması nedeniyle sorunun ele alınışında 
caydırıcı bir nitelik taşıyacağı da  düşünülebilir.   
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