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ﬁekil 31.4. Dr. Safiye Ali (1891-1952).

Meclis-i Umumisi kad›nlar›n hekimlik yapmalar›nda
bir sak›nca yoktur karar› al›r. 1921 y›l›nda, Dr. Safiye
Ali (1891-1952) Almanya’da t›p e¤itimini tamamlar
ve ilk kad›n hekim olarak tarihimizdeki yerini al›r
(ﬁekil 31.4). Nihayet, uzun mücadelelerden sonra,
1922 y›l›nda yani t›p mektebinin kuruluﬂundan yüzy›l kadar sonra, kad›nlar›n Darülfünun T›p Mektebi’ne ö¤renci olarak kabul edilmelerine izin verilir ve
on genç kad›n t›p fakültesine kaydolarak e¤itimlerine
baﬂlar. Mücadeleyi kazanan alt› kad›n 1928’de mezun
olmuﬂtur. Bu dirençli kad›nlar Dr. Kamile ﬁevki
(Mutlu), Dr. Müfide Kaz›m (Küley), Dr Suat Rasim
(Giz), Dr. F›tnat Celal (Taygun), Dr. ‹ffet Naim ve Dr.
Hamdiye Abdürrahim (Maral)’dir. Günümüzde akademik ortamda kad›n hekimlerimizin say›s› Bat› standartlar›n›n üstündedir ve ülkenin her köﬂesinde, her
uzmanl›k alan›nda mesleklerini yapmaktad›rlar.
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T›p ve Feminizm
‹talya’da Ostia’da Dell Sacra adas›nda bulunan MÖ I. yüzy›la ait bir taﬂ röliyefte tarihteki ilk feminist hareketin kahraman› yer almakt›r. Röliyefte bir ebe do¤umu yapt›r›rken, yard›mc›s› hastan›n arkas›nda iki eli ile hastay› kavram›ﬂ, hasta do¤um koltu¤una oturmuﬂ olarak görülüyor. Buradaki ebe
Agdonice’dir. Bazen Andogike veya Adgonice olarak isimlendirilen bu kiﬂinin esas ad› Scrionia Attice’dir. Agdonice bir Grek kad›n›d›r ancak t›p kad›nlara yasak oldu¤u için saçlar›n› kestirir erkek giysileri giyer ve Kalkedonlu (Kad›köy) hekim Herophilus’un ö¤rencisi olur t›bb› ö¤renir.

ﬁekil 31.5. Agdonice’e ait taﬂ rölyef (MÖ I. yüzy›l; Ostia’da Dell Sacra adas›, ‹talya).

Hyginius’un aktard›¤› anekdota göre, bir gün do¤um yapmakta olan bir kad›n›n ç›¤l›¤›n› duyup
ona yard›ma koﬂar ama onun erkek oldu¤unu düﬂünen kad›nlar yard›m› reddeder, bunun üzerine
Agnodice ete¤ini kald›r›r ve kad›n oldu¤unu göstererek hastay› ikna eder ve bu zor do¤umu gerçekleﬂtirir. Ancak erkekler Agdonis’i suçlar ve kad›nlar› kand›rd›¤›n› söylerler, onu mahkemeye ç›kar›rlar, mahkeme onu mahkum edecek iken, Agdonice’i mahkemeye veren erkek doktorlar›n eﬂleri mahkemeyi basarak “siz bizim eﬂimiz de¤il düﬂmanlar›m›zs›n›z, çünkü bizim sa¤l›¤›m›z› düﬂünen
bu kad›n› lanetliyorsunuz” derler. Ageorapus’taki mahkeme, bu karﬂ› duruﬂ karﬂ›s›nda Agdonis’i
suçsuz bulur. Bu olay bir kad›n dayan›ﬂmas› hareketidir ve tarihteki ilk feminist baﬂkald›r› olarak
yer al›rken, “Agdonice” kelimesi literatüre “namustan önce adalet” olarak geçer (ﬁekil 31.5).



