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Koma Stenbolê ya Malbatên LGBT’yan
LİSTAG

Koma Stenbolê ya Malbatên LGBT’yan di destpêkê de 
bi tenê bi beşdarîya dayîkên şandilxwaz û şandilxwazên 
Lambdaistanbulê ve civînên hefteyî saz kirin û di meha 
Rêbendanê ya sala 2008’an de, bi armanca ku toreke 
malbatî çêke, ya ku bide ber xwe wekî piştevanîyê li 
malbatên takekesên LGBTT (Lezbîyen Gey Bîseksuel 
Travestî Transseksuel) bike, hat damezirandin.

Kom bi awayekî bi lez fireh bû, dîdarîya xwe ya 
malbatan a pêşîn di Avrêla 2008’an de pêk anî û piştî vê 
dîdarîyê jî, bi şêweyekî ku mehê carekê be, dîdarîyên 
malbatan anî ser rewşeke birêkûpêk.

Van dîdarîyên ku tê de takekesên (dayîk, bav, xwîşk û 
bira hwd.) ku pê hisîyabin wekî yek ji endamên malbata 
wî/ê hevzayendbaz, bîseksuel û trans e û di vê derheqê 
de bervekirî bin ku biaxivin li hev hatin civandin, ji 
aliyekî ve ku delîve dabîn kirin ku yên hatî bikaribin der 
barê mijarê de biaxivin û ezmûnên xwe parî hev bikin, ji 
aliyekî ve jî pê re bûn alîkar da ku di navbera malbatan 
de peywendîyên germ û nêzîk li gel hev bên danîn. Ji 
milê din ve jî, gelek şandilxwazên Lambdaistanbulê yên 
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ku hê nû rewşa xwe ji malbatên xwe re gotibin yan jî 
hizir dikin ku bibêjin jî bi xêra van dîdarîyan ji wan re li 
hev hat ku bikaribin bi dayîk û/yan jî bavên hinekên din 
re bipeyivin.

Dayîk û bavên ku bi şandilxwazî beşdarî xebatên 
Koma Stenbolê ya Malbatên LGBT bûn, piştî van 
gihînekan, bi armanca ku xwe bigihînin dê û bavên 
ku di rewşa hevreng de ne, bi çapemenîyê re têkilî 
danîn, gelek çavpêketin û nivîs belav kirin, ezmûnên 
xwe û zanyarîyên bi xwe re heyî veguhestin bo xeta 
rawêjkarîyê yan jî bangên bo piştgirî û alîkarîyê yên yên 
hatî qûtîya posteyê.

Heke zarokê/a we, xwîşk û birayê we yan jî 
nêzemirovekî/e we hevzayendbaz, bîseksuel yan jî 
trans be û bi armanca ku hûn bersivan ji pirsên xwe re 
peyda bikin we dil hebe ku em hev bibînin, hûn dikarin 
serdana malpera koma me bikin, pirsên xwe ragihînin 
me, der barê me de xwe bigihînin zêdetir zanyariyan, 
beşdarîyê li dîdarîyên me bikin û tevkarîyê li xebatên 
me bikin.

Em çaverê dikin ku we jî li gel xwe bibînin…

LİSTAG
Koma Stenbolê ya Malbatên LGBT’yan                
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Ez çawa dikarim xwe bigihînim LİSTAG’ê?

bi rêya bloga me:
http://listag.wordpress.com

bi rêya xeta me ya rawêjkarîyê:
Hûn dikarin têlefonî Xeta Rawêjkarîyê ya LİSTAG’ê (0531 
467 77 53) bikin, cî û saeta me ya hevdîtinê hîn bibin 
yan jî

bi rêya navnîşana me ya e-posteyê:
Hûn dikarin e-posteyekê bişînin ser navnîşana 
contactlistag@gmail.com û bi awayekî rasterê li gel me 
peywendîyê çêkin.
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serê pêşîn…
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Ev namîlkeya di destê we 
de bi lêxebitîn û fedakarîya 
komeke biçûk hatîye pêkanîn, 
a ku ji serê sala 2008’an û pê 
de dest pê kir di binê banê 
Lambdaistanbulê de li hev civîya 
û xebatên arasteyî endamên 
malbatên takekesên LGBTT 
bi rê ve birin. Ev deqa ku bi 
saya serê enerjîya çalakîyên 
Malbata Ku Dizane yên ku di 
sala 2003 yan de li jêr navê 
Güztanbulê hatin lidarxistin û 
bi rêberîya namîlkeya komeleya 
li Brîtanyayê damezirandî 
ya bi navê FFLAG (Families 
and Friends of Lesbians Gay 
Bisexual) hat pêkanîn, hewil 
dide ku jê behs bike bê ka 
qonax û kêşeyên bi çi rengî 
diqewimin dema ku hin kes pê 
dihisin yek ji endamên malbatê 
yan jî ji nêzemirovan kesek 
hevzayendbaz yan jî bîseksuel 
e; lêbelê ev ji deqeke pêşîn û pê 
ve ne tiştekî din e. Bê guman 
dê kêmasîyên me yan jî xalên 
ku em tê de kêm mabin hebin û 
bes, heke hûn bawerîyê bi hêza 
têkilîyên xwe yên malbatî bînin, 
wisa jî dilsozîya xwe nîşan bidin, 
ya herî girîng jî, bi saya serê 
hezkirina we em ê bikaribin van 
kêmasîyan bibihêrin.
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Destpêka Têgihiştinê
Der barê hevzayendbazî û bîseksueliyê de gelek pirtûk 
hatin nivîsîn, birrek tişt hatin gotin û gelek teorî hatin 
perisandin, ên ku zanyar dibêjin zanistî ne, lêbelê 
pirrî caran li gel teorîyên din nakok in. Yekane bîr û 
bawerîya ku îro tê pejirandin ew e ku her wekî ya 
heteroseksuelîyê (di nava deqê de ji vir û pê ve dê wekî 
dijzayendbaz û dijzayendbazî bê bikaranîn) sedema 
hevzayendbazî û bîseksuelîyê jî nayê zanîn. Tevî vê yekê 
jî, cîyê heyf û mixabinê ye, hevzayendbaz û bîseksuel bi 
awayekî neheq ji civakê tên heramoyîkirin û ev yek her 
berdewam e.

Dîsa jî, dema ku mirov, nemaze dê û bav hîn dibin 
wekî mirovekî/e ku ew jê hez dikin lezbîyen, gey yan 
jî bîseksuel e, ev xebat giş wisa zêde jî bi kêrî wan 
nayên. Ne karekî hêsan e ku mirov bi peyvên sivik qala 
hevzayendbazî û bîseksueliyê bike. A rast, ev yeka 
navhatî sercemeke nexşeyên dilînî ye, ya ku ji temenekî 
zû û pê ve bi kamilbûna wî/ê zarokî/ê re diperise. 
Takekes bidilûcantirîn û geştirîn peywendîyên xwe bi 
kesên ji zayenda xwe re dijî û ji vê yekê û pê ve pêwîst 
nake ku kartêka tiştekî din li ser vê rewşê hebe. Wek her 
kesî, ew jî dixwazin hez bikin û bên hezkirin. Zayendîtî 
ne tê de, ew bi gelek awayan peywendîyê li gel mirovên 
dijzayendbaz jî datînin.

Bijartin Nîn e
Îro zanist dipejirîne ku beralîbûna zayendî ne bijartinek 
e, dijraberî vê yekê, dipejirîne ku sercemeke hestan 
e, ya ku ji serê sêrî de heye û bi mezinbûna zarok/ê 
re diperise. Bîrbirîya zayendî bi hemû zarokan re bi 
perisîna bedenê re peyda dibe. Di vê xalê de hewce ye 



Untitled-1   16 4/3/09   2:13:39 PM

ku mirov cudatîya di navbera ezmûneke 
li gel hevzayendekî/ê di temenekî zû de 
qewimî û beralîbûna lezbîyen, gey yan jî 
bîseksuel de dayne rastê.

Reftar yan jî nêzîkîtêdanên bi naveroka 
xwe ve zayendî yên ku di temenekî 
biçûk de li gel hevzayendan yan jî 
dijzayendbazan diqewimin nîşan nadin ku 
zarokê/a we hevzayendbaz e, bîseksuel 
e yan jî dijzayendbaz e, ev yek bêtir wek 

lîstikekê ye; ezmûneke ji binî ve fizîkî ye, ku pê re alîyekî 
dilînî nîne û zarok pêwîstîyê pê dibînin ji bo ku pê bedena 
xwe nas bikin.

Lêbelê beralîbûna zayendî sercemekê derdibirre, ya ku 
cîhana wan a hestan jî bi xwe ve digire, ya ku bi tenê 
li ser ezmûnên zayendî yên takekesên dijzayendbaz, 
hevzayendbaz yan jî bîseksuel danamezire. Çawa ku 
hûn najibêrin ku kêfa we ji yekî/e ji zayenda dij re bê, 
ew jî di vê mijarê de bijartinekê nakin.

Nexweşî Nîn e
Pirsa “Gelo nojdarî dikare vê rewşê pak bike?” gelek 
caran tê pirsîn. Bersiva vê ew e ku hevzayendbazî 
yan jî bîseksuelî ne nexweşiyek e û ev yek ji bo 
mirovên lezbîyen, gey yan jî bîseksuel rewşeke 
xwezayî ya peywendîdanînê ye. Beralîbûna 
zayendî (hevzayendbazbûn, bîseksuelbûn yan jî 
dijzayendbazbûn) ne tiştek e, ku di destê me de be, û 
em ne berpirs in ji sedemên afirînê yan jî bê ka çawa ew 
yek diperise.
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Hevzayendbazî di sala 1973’yan de ji alîyê APA’yê 
(Yekîtîya Psîkîyatriyê ya Emerîkan) ve û di 1990’î de ji 
alîyê WHO’yê (Rêkxistina Tenduristîyê ya Cîhanê) ve 
ji nava dabeşandinên psîkîyatrîk hatîye derxistin û 
hevzayendbazî nema wekî nexweşîyekê hatiye dîtin. 
Ji salên 70’yî û pê ve heta dema ku ev bîr û bawerî 
berbelav bûye, gelek takekesên hevzayendbaz û 
bîseksuel bi navê tîmarkirinê tûşî şikenceyên fizîkî û 
derûnî bûne, ku elektroşok jî hatîye bikaranîn. Îro roj 
jî hin psîkîyatrîst îdia dikin çêdibe ku hevzayendbazî 
were tîmarkirin û rêbazine wisa disepînin ku takekesên 
hevzayendbaz û bîseksuel ji alûdetîya dermanan heta 
xwekuştinê dikevine rewşine nepak. Reng e sedema vê 
yekê ew be ku ew kes geşedanên zanistî naşopînin yan 
jî homofobîya wan be. Ev sepanên çewt ên li jêr navê 
pakkirinê dersincî tên pejirandin û rêkxistinên pîşeyan 
(wek Komeleya Psîkîyatriyê ya Tirkiyeyê yan jî Yekîtîya 
Bijîşkên Tirk) hin cezayan li pêkhêneran disepînin.

Hevzayendbaz û Bîseksuel Mirîyên  
Seksê û Raşehitî Nîn in

Hevsenga hormonal a lezbîyen, gey û 
bîseksuelan jî ji ya mirovên 

din cudatir nîn e; hin ji 
wan pirr bi seksê ve 
ne, hin ji wan hindik. 
Pirranîya hevzayendbaz 
û bîseksuelan jî wek 
pirranîya dijzayendbazan 
li cîyekî di navbera her 
du xalan de ne. Sedema 
ku wisa tê têgihiştin wekî 
hevzayendbaz û bîseksuel 
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pirr seks dikin ew e yên ku wan raçav 
dikin bi tenê bala xwe li zayendîtîya wan 
kom dikin û guh nadin beşa mayî ya jîyana 
wan.

Rewşeke dîtir a ku hin dê û bav şaş tê 
digihîjin ew e ku kesên lezbîyen, gey yan 
jî bîseksuel dixwazin bi zarokên pirr biçûk 

re bikevin têkilîya zayendî. Ev raman ji binî ve şaş e û ji 
efsaneyên ji ber nezanîya civakê ya der barê xwezaya 
hevzayendbazîyê de peyda bûyî pêk tê. Zarokên biçûk 
ji kesekî/e dijzayendbaz ê/a asayî û hiştemam zêdetir 
bala kesekî/e lezbîyen, gey yan jî bîseksuel ê/a asayî û 
hiştemam nakişînin. A rast, bi awayekî statîstîkî hatîye 
çespandin ku beşeke mezin ji destdirêjîyên zayendî yên 
arasteyî zarokan ji aliyê kesên dijzayendbaz ve tên kirin. 
Sed mixabin, çêdibe ku ev rewş di nava malbatê de jî 
biqewime û pirrî caran jî gelek rûdanên destdirêjî û 
sivirandinê tên bincilkirin.

Qet Jî Kêm Caran Nayê Dîtin
Pirseke din a belave jî ev e: “Gelo ji berê bêtir 
hevzayendbaz yan jî bîseksuel hene?” Di rastîya xwe de, 
ne ku hejmara kesên hevzayendbaz yan jî bîseksuel zêde 
bûye, lê xuyanîtîya mirovên xwedîyên vê beralîbûnê zêde 
bûye. Kesên hevzayendbaz û bîseksuel ên ku berê bi dizî 
û veşartî dijîyan, piştî ku rewşa wan nema wekî nexweşî 
hat pênasekirin û hin geşedanên di warê mafên mirovan 
de, êdî hatin ser asteke ku bikaribin bi awayekî hê 
eşkeretir û duristtir xwe derbibirrin. Çawa ku gelek caran 
dibêjine me, malbat xîmê civakê ye. Li malê, li karxaneyê 
yan jî di jîyana xwe ya civakî de, dibe ku jî bêyî ku qet em 
pê bihisin, çêdibe ku em bi takekesî bi lezbîyen, gey yan 
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jî bîseksuelan re bibin heval û hogir. Li kû dibe bila bibe, 
pêdivîya van kesan bi bîrbirî, piştevanî, rêz û hezkirina 
me heye. Ji ber ku hin gotinên ku em bi pêşdarazîyên 
xwe yên bêbinî bibêjin çêdibe ku bi rastî jî şûşeya dilê 
wan bişikênin û hûrhûrî bikin. Rêya ku em pê xwe ji vê 
yekê dûr bidin jî di zanyarîyê re derbas dibe û divê neyê 
jibîrkirin ku cudakerî ji nezanîyê dizê.

HIV/AIDS Nexweşîya Hevzayendbazan Nîn e
Hewce dike ku em girîngîyê bidin tirsa ji HIV/AIDS’ê ya dê 
û bavan, xizm û lêziman, hevalan û kesên peywendîdar 
ên din. Lêbelê heke em berê xwe bidin statîstîkên li ser 
mirovên ku bi vîrûsa HIV’ê ketine, em ê bibînin çêdibe ku 
ji her zayend û beralîbûnê mirov bi vê nexweşîyê dikevin. 
Rêjeya kesên hevzayendbaz î HIV+ li gorî hemû kesên 
HIV+ zêdetir nîn e ji rêjeya hevzayendbazên di civakê 
de. Bi gotineke mayîn, rêjeya takekesên HIV+ ya di nava 
hevzayendbazan de jî ne zêdetir e ji takekesên HIV+ yên 
di nava dijzayendbazan de. 

Girîngtirîn û erênîtirîn gava ku dê û 
bav bikaribin bavêjin jî ew e, 

we divê hevzayendbaz/
bîseksuel bin, we divê 
dijzayendbaz bin, ku 
bi cî bizanibin wekî 
zarokên wan der 
heqê vê mijarê de 
bê kêmasî hatibin 
agahdarkirin û 
dabîn bikin ku 
haya zarokên 
wan di hemû 
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têkilîyên zayendî de (vajînal, oral yan jî 
anal) ji sepana “seksa ewle” hebe. Ev 
jî bi bikaranîna prezervatîfê ve dest pê 
dike. Divê ji hemûyan girîngtir ew be ku 
were dabînkirin wekî ew xwe bigihînin 
zanyarîyên di vê mijarê de. Divê mijar 
neyê pirolekirin, lew re nexweşî bi tenê bi 
rêya têkilîya zayendî ya bêparastin yan jî 

bi rêya xwînê tê girtin. Çawa di hemû mijarên zayendî de, 
zanyarî metirsî û tirsê ji navê hiltîne. Çawa gotî, wisa rast 
e, nezanî û pêşdarazî çêdibe ku bibe kujer. Bi cî bizanibin 
ku hûn di vê mijarê de agahdar in û agahdar dikin.

Zarokên Hevzayendbaz û Bîseksuel Berhemên Malbatên 
Nexweş Nîn in
Yek ji pêşdarazîyên di civakê de jî ew bawerîya belave ye, 
ya ku dibêje wekî kesên hevzayendbaz yan jî bîseksuel di 
nava malbatên nexweş de mezin bûne. Ev bawerî ji binî 
ve çewt e. Bo nimûne, heke hûn werin serdana navenda 
çandê ya Komeleya Piştevanîyê ya Lambdaistanbul 
LGBTT’yê (Lezbîyen, Gey, Bîseksuel, Trans), hûn ê 
bikaribin bi gelek kesên li nava malbatên û li jêr seqayên 
pirr cihêreng mezin bûyî re nasîya xwe bidin hev. Tew 
hûn ê bikaribin bibînin ku xwîşk yan jî birayên wan ên li 
jêr heman seqayê û di nava heman malbatê de mezin 
bûyî dijzayendbaz in. Bi kurtasîya gotinê, ku mirov 
li sedema hevzayendbazbûn yan jî bîseksuelbûna 
yekî/ê bigere, ev ew e ku mirov di ber dide vê yekê 
wekî nexweşîyekê bibîne. Lêbelê zanista nûjen eşkere 
derdibirre ku ev ne nexweşîyek e.

Gelek kes dema ku hîn dibin zarokê/a wan hevzayendbaz 
e, pêşî mêla wan ew e ku xwe tawanbar bikin, paşê 
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jî endamên din ên malbatê. Wekî ne tawan e ku yek 
hevzayendbaz yan jî bîseksuel be, nexwe tiştekî bê wate 
ye ku ew kes li tawanbaran bigerin jî.

Bîrbirîya Pêşîn û Peydakirina Pênasa Xwe
Bi pêkhatina bîrewerîya zayendî re (ku bi gelemperî 
destpêka heyama balixîyê ye, lê çêdibe ku zûtir jî be) 
zarokê/a hevzayendbaz yan jî bîseksuel dest pê dike hest 
bi cîyawazîyên bi xwe re dike. Bîr dibe ku bi awayekî 
hestyarî û zayendî bala wî/ê li ser kesên ji zayenda xwe 
ye yan jî li ser her du zayendan e jî. Ji ber ku di sêrî de 
bi xwe jî nikare başebaş ji vê yekê beşer bike, bi pirranî 
beralîbûna xwe ya zayendî red dike.

Jixwe heyama balixîyê bi serê xwe 
arîşeyeke mezin e, îcar zarokê/a 

we bi vê yekê re jî bê gav dibe ku 
bi cudakerî, pêşdarazî, tajang û 

henekpêkirinan re serederîyê 
bike. Ji ber ku nikare ji kesî 

re qala rewşa xwe bike, 
tenê dimîne, çêdibe ku 
heyama balixîyê li gorî 
zarokên din bi awayekî 
hê dijwartir derbas bike, 
di kîjanê de piştevanîya 
malbatê pirr girîng e. 
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Takekesê/a hevzayendbaz berîya 
hevzayendbazîyê homofobîyê kifş dike. Ew 
çi qasî tûşî tajang û tundûtûjîyê bê, bi wî 
qasî li mêjîyê xwe dikole ku hestên wî/ê 
şaş in, ên ku ew tê dernaxe bê ka çi ne. 
Lewma jî, ji ber tiştên ku ew di temenekî 

biçûk de dibîne, rastgotîya wî ya li gel xwe û lihevbûna 
wî ya li gel xwe dibe qonaxeke pirr demdirêj û jandar. 
Hin takekesên lezbîyen û gey dema ku hestên xwe yên 
li hemberî hevzayendên xwe bi wate dikin, çêdibe ku 
pênasa xwe ya zayendê bidin ber pirsan û bi ser de jî 
hizir bikin ku bi rêya emelîyatê guherandina zayendê 
çareserî be. Tiştê ku pêwîst e di vê xalê de bê kirin ew e 
piştevanîya ku kesê/a di vê qonaxê de divê bê dabînkirin, 
alîkarî pê re bê kirin ku ew xwe bigihîne zanyarîyên rast 
û durist ên peywendîdarê babetê û molet bê dayîn. 
Digel ku her gey û lezbîyen di vê qonaxê re 
derbas nabe, takekesên ku li van herênayan 
diqewimin, a rast, heta ku nebin trans, 
qonaxên wan ên ku tê de pênasa xwe ya 
zayendê bidin ber pirsan dê demborî bin. 
Li hêla ku kesê/a hevzayendbaz yan jî 
bîseksuel xwe bi rêya zayenda kesê/a 
ku ew arezû dike pênase dike, li 
hêla din kesê/a trans xwe bi 
rêya zayenda ew li 
gel wekehevî bûyî 
pênase dike. 

Zarokê/a we, 
heyama ku 
cara pêşîn bi 
hevzayendbazî 
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yan jî bîseksuelîya xwe dihise, hizir dike ku tiştekî çewt 
dike. Ji ber ku wisa tê digihîje ku hevzayendbazî tiştek e, 
ku bi wateya xwe ve di çêr û dijûnan de tê bikaranîn û 
kirêtkirin e. Dema ku zora van hemû yekan dibe, îcar dê 
pirseke wek “ez çi me” lê derkeve.

Zarokên kurîn ên di nava civakekê de mezin bûyî, ku 
tê de dab û nerîtên civakî yên wek sinetê, serbazîyê û 
şeva zavatîyê dibin taca seriyan, heyama ku xwe kifş 
dikin, ji ber qereqterên kuşirandî yên di çapemenîyê de 
çêdibe ku nasîya wan li gel hevzayendbazîya yekşêwe û 
tewişandî çêbe û nikaribin xwe ji vê hêmaya pêşkêş kirî 

bihesibînin, cî ye mirov bibêje, çêdibe ku nikaribin 
xwe babetî vê pênasê bibînin, pê de pê de 

ku kifş bikin wate ji hevzayendbazbûnê ne 
yekşêwebûn e, dê hêsantir bibe ku ew xwe ji 
van fikarên xwe xelas bikin.

Ji bo jinan jî rewş zêde cuda nîn e. Pirranîya 
jinan bi destê civakê bi berdewamî tûşî 
çewisandinê tên ku bibin dayîk, bûk, jin 
û hevser, reng e ku jinên hevzayendbaz 
di binê nîrê van çewisandinan de 
zehmetîyan bikişînin ku xwe li cîyekî 

bihêwirînin. Hindikbûna jinên 
hevzayendbaz ên xuya jî bi têra xwe 

zehmettir dike ku jinên lezbîyen/
bîseksuel xwe nas bikin û bi xwe re 
li hev bin.

Li gel van yekan, takekesên 
bîseksuel divê bi tengasîyên 
cuda re jî serederîyê bikin. Ji ber 
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ku kêfa wan ji her du zayendan re jî 
tê û ji ber pêkutîyên civakî xwe didin 
zorê da ku kêfa wan bi tenê ji hinekên 
ji zayenda dij re bê. Lêbelê ev yek ne 
tiştek e, ku bi zordanê çêbe, pêwîst e ku 
dê û bavên kesên bîseksuel jî vê yekê 
fam bikin.

Şayîş, Tawanbarî û Tenêtî
Dibe ku takekesên hevzayendbaz yan jî bîseksuel 
hewil bidin ku veşêrin, ji ber ku gava ku hinek di 
rewşê derxin, qet jî ne dûr e ku ew ê biçûk bên xistin, 
bên heramoyîkirin û tûşî tundûtûjîyê bên. Ev veşarîtî 
bi salan pê ve li ser zarokê/a we çewisandinekê 
pêk tîne. Heke ew bi xwe re li hev bê jî, tê heye ku 
şopên vê çewisandinê bo demeke dirêj li ser jiyana 
wî/ê ya civakî kartêker bin. Bi ser de jî sazîyên civakî 
yên wek malbat, dîn, exlaq û gerdîş vê çewisandinê 
zêdetir dikin û çêdibe ku ev yek bibin maka hesteke 
tawanbarîyê ya kûr.

Çendî jî di wê heyamê de hûn bibêjin jî, ez bi zarokê/a 
xwe re me û şirîkê her derdekî wî/ê me, ya rast ew wê 
heyamê pirr tenê diborîne. Ji ber ku zarok hest bi xwe 
dike wekî “anormal” e, bê gav dibe ku gelek tiştên di 
dilê xwe de ji derdora xwe veşêre. Ev yek cureyekî ji 
cureyên xwekerrkirinê bi xwe re tîne. Ji bîr nekin, şok 
û taswasên ku vê gavê hatine serê we hê di temenekî 
hê biçûktir de hatine serê zarokê/a we, ku wê hingê 
ew li hemberî jîyanê gelekî kêmtir ezmûndar bûye. 
Dema ku îcar gelşên ji ber cihêrengîya wî/ê hatî sêrî 
jî li gelemşeyên wî/ê yên heyî yên balixîyê zêde dibin, 
tenêtîya wî/ê car bi car zêde dibe.
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Dê zarokê/a we xweşhal bibe ku bibîne wekî hûn guh lê 
dikin û hûn ê wî/ê bi her rewşa wî/ê ve bipejirînin, lêbelê 
heke hûn zêde desttêwerdar bin, dibe ku ew helwesteke 
ku hûn ne li bendê bin nîşan bide û hê bêtir xwe kerr 
bike.

Çendî dê alîkarîyê bi perisîna wî/ê re bike ku zarokê/a 
we li gel takekesên ku mîna wî/ê di heman qonaxê de 
ne biaxive û bi wan re bide û bistîne, dê bi wî çendî jî 
alîkar bibe ku hûn jî li gel malbatên di heman qonaxê de 
çavpêketinan bikin.

Sedemên Helwesta Dê û Bavan
Ji dê û bavan we ye ku ji çêbûna zarokên xwe û wir ve 
zehf baş ji zarokên xwe fam dikin. Tew ew bi vê yekê 
bawer in. Helwesta gelemperî ya bi wan re, yên ku li 
hemberî vê perisîna bi zarokên xwe re ji binî ve bêhazirî 
ne, şok, matmayîn û tirs e.

Hin endamên malbatê xwe tawanbar dikin û diponijin, 
“Gelo min di kû de şaşî kir?” We tiştekî şaş nekir. 

We tiştekî taybet nekir ji bo ku zarokê/a 
we bibe hevzayendbaz, bîseksuel yan 

jî dijzayendbaz. Ev rewş ne berhema 
serketin yan jî 

binketineke we 
ye. 



Untitled-1   30 4/3/09   2:13:54 PM

Hin dê û bav zarokên xwe ji ewledîyê 
davêjin. Hin ji wan jî dixwazin alîkarîyê pê 
re bikin, lê nizanin bê ka çawa ew ê bi ser 
bikevin. Gelek ji wan bê hemdê xwe hest pê 
dikin ku ji zarokên xwe havî bûne. Hezkirina 
we ya beramber peywendîya di navberê de 
biparêze jî, ev rewş şok û sergêjîya bi dê û 
bavan re peyda bûyî sivik nake.

Em ji we fam dikin, hûn hest pê dikin ku hemû tiştên ku 
hûn bi salan e der barê zarokê/a xwe de dizanin têk çûne. 
Bi têra xwe fambar e ku hûn ji bo dahatû û tenduristîya 
zarokê/a xwe xeman dixwin, lê ev rewşa xemxwarîyê 
rewşeke demborî ye û bêagahî qet jî alîkarîyê bi we re 
nake ku hûn ji vê qonaxê bifilitin.

Tirs û Bêagahî
Li derdora me pirr hindik çavkanîyên zanyarîyan peyda 
dibin, ên ku bi dê û bavê zarokekî/e hevzayendbaz yan jî 
bîseksuel re alîkarîyê bikin. Hal û hewal wiha be, jixwe dê 
û bav jî didin ser şopa beşa mayî 
ya civakê û hemû efsane 
û şaştêgihiştinên der 
barê hevzayendbazîyê 
de bi têra xwe nadin 
ber pirsan. Çî qasî jî 
di nava malbatê de 
carinan der barê 
hevzayendbazî 
yan jî 
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bîseksuelîyê de serê gilîyê vebe jî, ji ber pêşkêşkirinên 
tewş ên di çapemenîyê de ev yek bi giştî bi awayekî 
berteng, berevajî kirî û layengir pêk tê. Ev pêşdarazî, 
têgihiştin û bawerîyên şaş di civaka me de berbelav in.

Bêagahî zêya mezintirîn tirsê ye. Berîya ku we ev rastî seh 
kiribû, zarokê/a we çi bû, niha jî ew e. Li şûna ku malbat 
vê qonaxa ji nû ve naskirin û famkirinê wekî nebihêrbar 
bibînin, wan divê hin rêyan peyda bikin da ku pê bi 
zarokên xwe re bibihêrin.

Wek tawanbaran hest bi xwe nekin. Di perisîna wî/ê de 
hûn di ti xalekê de têk neçûn. Ji berêkê ve ku hûn bêtir 
agahîyan werbigirin û zarokê/a xwe nas bikin, dê ev şok 
sivik bibe û hûn ê seh bikin bê ka ew xemên we yên di 
gavên pêşîn de çendî pirole bûne. Bi vê sehkirinê re hûn 
ê her wisa bibînin ku ferzkirina dewr û dilqên serdest ên 
jin û mêran serekanîya cudakerîya li dijî hevzayendbaz û 
bîseksuelan e. Çawa ku gotûbêjên ku hûn li ser mijarên 
zayenda civakî û dijzayendîtîyê (heteroseksîzm) bi 
zarokê/a xwe re bikin dê rê xweş bikin ku hûn ji zarokê/a 
xwe fam bikin, dê ev yek tevkarîyê bike ku pênasa wî/ê 
ya zayendî jî bi tenduristî biperise.

Pêşdarazîyên Dînî û Nexweşbînî
Heke dê û bavan hin bawerîyên dînî hebin, yek ji 
dijwarîyên ku ew lê tûş bên jî dê ew be ku van doktrînên 
dînî li gel beralîbûnên zarokên xwe lêk bînin. Lêbelê 
di hemû pirtûkên pîroz de şîret û pend tên kirin ku 
divê mirov li bûnewerê bi navê mirov bi reftara xwe 
ve xweşbîn û nefsbiçûk be. Behsa çewtîya havîkirin û 
darizandinê tê kirin. Tê qalkirin ku ya rast ew e ku mirov 
pêkhêner û yekpareker be.
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Hemû dîn û ol xweşbînî û hezkirinê 
berz û bilind dizanin. Hezkirin tê 
digihîje… Hezkirin her tiştî digire nava 
xwe, fireh dike…

Di nava kesên lezbîyen, gey yan jî 
bîseksuel de jî gelek mirovên bawermend hene. Ne ji 
mafê me ye jî ku em bidarizînin bê ka bawerîya kê ji ya 
kê xurttir yan jî qelstir e.

Hilbijartin
Bi giştî dê û bav ji xwe dipirsin, “Çima zarokê/a 
min hilbijart ku wiha bijî?” Kêrhatî ye em dubare 
jê behs bikin ku hevzayendbazî, bîseksuelî yan jî 
dijzayendbazî ne rewşek e, ya ku tê hilbijartin, lê 
beralîbûneke xwezayî ye.

Gava ku hizra gelek dijwarîyan bê kirin, ên ku 
hevzayendbaz û bîseksuel dê bê gav bin ku ji heq 
derkevin, (digel vî qasî, mirovên ku ew nas dikin û hez 
dikin jî dikarin van dijwarîyan derxin pêşîya wan) dê bi 
rihetî bê famkirin ku dê ti kes rêyeke wiha hilnebijêre, 
di kîjanê de ew ê rastî birrek pêkutîyan bên. Çawa ku 
hûn mafê xwe yê hilbijartinê bi kar naynin ji bo ku kêfa 
we ji kesine ji zayenda dij re bê, heman rewş li zarokên 
we jî tê. Ev yek bi tenê alîyekî hebûna wan e.

Zarokên we jî dixwazin wek we tevî civatan bibin, 
aydî civakê bin û bi azadî bijîn, wek bo her mirovî, ev 
yek mafê wan ê herî siruştî ye. Ji bîr nekin, ev rewşa 
ku ji bo we mijareke pirr nû û nenas e, ji bo zarokê/a 
we qet jî ne nû ye, lewma jî gengaz e ku ji we bêtir 
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xwe amade kiribû da ku berhingarîyê li helwestên civakî 
bike. Hema bi tenê ji bo parastina wî/ê be jî, li şûna 
ku hûn zarokê/a xwe neçarî tenêtîyê bikin, divê hûn 
piştevanîyê lê bikin ku ew beşdarî civakê bibe. 

Bila Pişta We Ji Peywendîyên Malbatî Qewî Be
Berê pêşîn, hûn hewil bidin ku bipejirînin wekî şokek bi 
we de hatîye, ku li cîhanê pirr hindik dê û bavan xwe jê re 
amade kirine. Ji alîyê din ve, ji bîr nekin ku zarokê/a we 
jî, di nava salan re, derece bi derece bê gav bû ku heman 
şokê bijî. Niha di demên qeyranê de hûn bawerîya xwe 
bêtir bi hêza peywendîyên xwe yên malbatî bînin. Pê 
qayîl bibin ku ji bo çu kesî rêyeke herî “rast” û bi rêk 
û pêk tune da ku di rewşeke wiha de pê helwestekê 
werbigirin. Her wekî di hemû arîşeyên malbatî de, di 
vê yekê de jî dê zarokê/a we, çi dibe bila bibe, li benda 
nîşanekê bibe wekî hûn hê jî ji wî/ê hez dikin. Heke hûn 

bi devkî bibêjin ku hûn hê jî ji wî/ê 
hez dikin yan jî vê yekê bi reftarên 

xwe ve nîşan bidin, dê ev yek 
bibe destpêk ji bo ku îş xweş 
bimeşe.

Hestên Xwe Bidin Der
Hişê xwe bi kar 
neynin û pê hewil 
nedin ku hûn hestên 
xwe tepeser bikin. 
Digel ku bi dilînî 
serobino bûbin jî, wê 
hin dê û bav bibêjin 

ku bi xwe bi 
hêsanî bi 
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rûbarî vê rewşê ketine û bê zehmetî 
zarokên xwe pejirandine. Hûn hestên xwe 
tepeser nekin. Ji zarokê/a xwe re bibêjin, 
ez ji şokeke wiha re ne amade me, ti tiştek 
nehatîye guhestin, ez hê jî ji te hez dikim, 
lêbelê pêdivîya min bi dem û piştevanîyê 
heye ji bo ku ez ji vê şokê bifilitim.

Di vê navê de, hûn dikarin bi dezgehekî dê û bavan re 
têkilîyê daynin, ne ku bi tenê ji bo ku hûn zanyarîyan û 
piştevanîyê bigirin, lê pê re jî ji bo ku hûn hestên xwe 
bidin der. Bo nimûne, hûn dikarin ji Xeta Rawêjkarîyê ya 
LİSTAG’ê piştevanîyeke wisa bigirin.

Wek her kesî, dê û bav jî tûşî şokê tên, diêşin û 
tawanbarîyê radibihîzin. Hewil bidin ji yekî/ê re, ku li derî 
malbata we be, lê bikaribe ji we fam bike, hestên xwe 
derbibirrin. Wê ev rewş jana di dilê we de sivik bike û 
pêşî li berberîyê bigire, ya ku dibe di nava malbatê de rû 
bide.

Carinan Dê û Bav Berê Rewşê Seh Dikin û Derdibirrin…
Carinan, berîya ku zarokên wan biwêrin devê xwe li ba 
wan vekin, dê û bav seh dikin ku ew hevzayendbaz yan 
jî bîseksuel in. Carinan jî, ku zarok qala mijarê bikin, ev 
rewşê hêsantir dike. Bê guman heke dê yan jî bav xwe 
amade kiribe ku tiştekî wiha bibêje:

“Berîya niha niqutîbû dilê min ku dibe tu 
hevzayendbaz/bîseksuel bî. Heke tu wisa bî, ez 
dixwazim tu vê bizanibî ku ev rewş bi hezkirina min re, 
ya ku ez ji bo te xweyî dikim, ti guheranê peyda nake. 
Min divê der barê vê mijarê de gelek tiştên din hîn 
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bibim da ku ez bizanibim bê ka çawa ez ê bikaribim bi 
baştirîn awayî bi te re alîkar bibim ji bo ku tu bi jîyaneke 
bextewar berdewam bibî. Beralîbûna te çi dibe bila be, 
ez ji te hez dikim û heke ev ê bi te re bibe alîkar, em 
dikarin biaxivin.”

Dibe ciwanên ku eşkere dizanin bi xwe lezbîyen, gey yan 
jî bîseksuel in jî di pejirandina vî alîyê xwe de bikevin 
tengasîyê. Di vê rewşê de, tiştekî sûdewar e ku hûn pê re 
pê re, pile bi pile, bi dilnermî, bi berdewamî derbibirin 
wekî hûn çendî ji zarokê/a xwe hez dikin û ev peywendî 
çendî xurt e, bi vî awayî hûn ê hawirekê biafirînin, ku 
kurê we yan jî keça bikaribe tê de biaxive.

Wekî Koma Malbatan a Lambdaistanbulê em dibînin 
ku gelek takekesên hevzayendbaz û bîseksuel ne ku bi 
tenê rewşa xwe ya zayendî ji malbatên xwe vedişêrin, 
her wisa xwe jê dûr didin û beşeke 
mezin ji jîyana xwe 
jî bi malbatên 
xwe re 
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parî hev nakin. Lewma jî, heke malbat 
bikaribin di nava malbatê de qala 
mijarên hevzayendbazî û bîseksuelîyê 
bikin, ev yek ê bihêle ku ji bo dahatûyê 
peywendîyên tendurist bên danîn. 
Wekî din jî, heke ev yek wekî mijareke 
sihêl bê helsengandin, dê takekesên 

hevzayendbaz û bîseksuel hê bi hêsanîtir devê xwe li ba 
malbatên xwe vekin û dê ev yek peywendîyên dê-bav û 
zarokan hê jî xurttir bike.

Pejirandina Partnerê/a Wî/ê
Heke zarokê/a we bixwaze kesê/a ku pê re ye (partner) bi 
we bide naskirin, hal û hewalê we li hemberî hevalekî/e 
ji hevalên wî/ê çi be, divê li hemberî yê/a partner jî wisa 
be.

Çêdibe ku piçek wext bigire ji bo ku hûn bigihîjine vê 
gihanekê û ji bo ku ev yek çêbe, hezkirin û rêzgirtina 
beramber divê. Ji bîr nekin ku heke hûn hewil bidin ji 
pêşdarazîyan bifilitin, dê ev yek ji her kesî re kêrhatî be. 
Hezkirin û pîyarîya ku mafê her zarokekî/ê ye, heta ku 
hûn bi dilxwazî bidin, ew ê duçendî li we vegere. 

Rêkxistinên Malbatî
Li derveyê welêt, ji salên dirêj û vir ve ye rêkxistinên 
malbatî hene, yên ku piştevanîyê didin takekesên ku hîn 
bûne yek ji nasên wan hevzayendbaz yan jî bîseksuel e. 
Di nava van malbatan de kesên ji hemû komên civakî, 
aboriyî û nijadî hene. Bi qasî endamên malbatên fireh, 
dê û bavên ku bi tena serê xwe zarok mezin kirine jî ji vê 
piştevanîyê sûd wergirtine.
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Li dû van hemû ezmûnan eşkere hatîye dîtin ku 
hevzayendbazbûnê yan jî bîseksuelbûnê ti têkilîya xwe bi 
binyata malbatê re tune. 

Sedema hevzayendbazî yan jî bîseksuelîyê çi dibe bila 
be, qonax û kêşeyên ku di nava malbatan de rû didin 
zêde jî ji hev cuda nîn in. Di gihaneka xwepejirandinê de 
pêdivîya takekesekî/e hevzayendbaz yan jî bîseksuel çi 
qasî pê hebe ku bi takekesên wek xwe re bide û bistîne, 
pêdivîya malbatên ku leqayî vê rastîyê tên jî bi wî qasî pê 
heye ku bi malbatên din re hevdîtinan bikin û bipeyivin. 
Ji milê din ve, serketina rêkxistinên LGBTT’yê ya di 
şikandina qalibên westar ên homofobîyê de nabe ku ji 
piştevanîya malbatan û hevalan serbixwe bê dîtin.

LİSTAG’a ku ji çalakîyên Malbata Ku Dizane û vir ve, 
yên ku li jêr navê Güztanbul di sala 2003’yan de hat 
lidarxistin, girîngîya xebatên 
li ser malbatan ji bîr nake, 
hewil dide ku bi awayekî 
bi rêk û pêk takekesan 



Untitled-1   14 4/3/09   2:13:38 PM

bigihîne hev, ên ku hîn bûne yek ji endamên wan ên 
malbatê yan jî nasekî/e wan hevzayendbaz/bîseksuel/
trans e, û li benda beşdarîya we ye jî.

LİSTAG   
Koma Stenbolê
Ya Malbatên LGBT’yan
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kurê min
 mamosteyê
   min e!

govanîyek:
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“Ez dayîkeke pirr bi zarokên xwe ve 
bûm. Te digot qey min jîyana xwe gorî 
wan kiribû. Hizra min her ew bû wekî 
dinya li alîyekî, ew li alîyekî. Te digot qey 
heke tiştek bihata serê wan, jê û pê ve 
wê wisa tarî bûya, ku wê nehata gotinê.

Tolga/Kurê min zarokê min ê duduyan bû. Dilê min 
dixwest ku ez wî li gorî bergeha civakê, hêvîyên civakê 
bigihînim. Min xwe pê dabû bawerkirin ku ez dewra 
dayîktîya îdeal pirr baş digêrim. Çawa ku pirrî dayîk 
jî dikin, min timî zarokên xwe raçav dikirin, min dida 
xwe ku ez tengasîyên wan sivik bikim, min dida pêşîya 
wan û rê li ber wan xweş dikir, ez ji wan re dibûm per û 
bask û min alîkarî bi wan re dikir ku di jîyanê de bi rê ve 
biçin. Gava ku ez bi çavê xwe yê îro berê xwe didimê, 
ez dibînim bê çendî ez pêgirtîya wan im. Ez pê dihisim 
ku bêtirî ez alîkarîyê bidim wan ku ew bimeşin, ez wan 
kontrol dikim.

Bi balixbûnê re kurê min dilteng û bêhnteng bû. Ez pê 
hisîyabûm ku bi wî re tiştin guherîbûn. Ji ber axaftinên 
me yên dirêj ên bi hev re û reftarên wî şik û guman bi 
min re çêbûbû dibe ku ew hevzayendbaz be yan jî ji wî 
kirî bi xwe wisa ye. Ez jî bêhnteng û dilteng bûbûm. Çi 
qasî ez hizir dihatin hişê min, min digot, “Na lê, ma qey 
tiştekî wisa çêdibe? Em wî pirr baş mezin dikin,” û xwe 
wisa dixapand. Bê guman nedibû ku ev sergêjî wiha 
berdewam bûya. Rojekê min pirs li wî şidandin. Piştî pênc 
saetan wî gote min ku bi xwe hevzayendbaz e. Va ye min 
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rihetbûna wî ya di wê kêlîyê de di çavên wî de dît. Pirr 
fesîh tê bîra min bê çawa wî dev ji girî berda û rihet bû. 
Helbet, berevajî rihetbûna bi wî re, yê min jî dinya li serê 
min hatibû hev. Wexta ku berîya salan bavê min rehmet 
kiribû jî janeke wiha li dilê min hasil bûbû… Winda… Min 
kurê xwe winda kiribû, yê ku 17 sal bû min nas dikir. Min 
jî xwe winda kiribû, ya ku bi wî re xwe dikir heyî. Êdî min 
qet ew nas nedikir.

Ev hevzayendbazî dûr bû ji hemû nimûneyên ku min 
di hişê xwe de peywendîdarî wî pêk anîbûn… Ew 
hest bi çi dike? Hizra çi tiştan dike? Ya rasttir, çi ye ev 
hevzayendbazî? Êdî tunebû kurê min ê ku ji min we bû 
min pirr baş dikir. Heçko yekî bîyanî bû yê ku li pêşberî 
min sekinî bû. Bo maweyekê me ji psîkologekî alîkarî girt. 
Psîkolog berê min bi min ve kir. Di vê navê de min dest 
pê kir bend û pirtûkên peywendîdarî hevzayendbazîyê 
xwendin. Her ku ez jê agahdar bûm, dest pê bû tirsa min 
kêm bû. Min dest pê kir tê gihiştim bê ka çima civak ji 
hevzayendbazan ditirse. Bi min bêagahî û liberxwedana 
li hemberî agahîya nû nexweşîyên nepak in. Min dest pê 
kir ji nû ve ew nas kir û kifş kir. Di vê heyama geremolê 
de min her tim hizra vê kir: Ji hezkirina mirovekî û bi wê 
de min ê bikaribûya bi kû ve biçûma? Bi tenê debengî 
bû ku min ew bida zorê ji bo ku biguherîya, hewil bida 
ku wî tê xim qalibekî ku wî nedixwest. Ew zarokê min 
bû, kezeba min bû û min zehf ji wî hez dikir. Qey ez ji 
çi ditirsîyam? Qey ji wê yeka ku ew bibe yekî ku min 
nedixwest? Qey ji bo ku bûbû yekî dijberî xewn û xeyalên 
min? Ez pê hisiyam ku heta hingê min timî bi şert û 
merc ji wî hez kiribûye. Hezkirina bi şert û merc hêvîyê 
dihewîne. Dema ku ya dilan tê milan, mirov hizir dike ku 
hez dike… Min xwest hezkirina durist hîn bibim. Pêşî min 
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ji xwe hez kir û wisa dest pê kir. Bi saya serê vê yekê ez 
pê hisiyam ku ez hê bêtir ji zarokên xwe hez dikim.

Tu dibêjî qey bi wî re ez ji nû ve ji dayîk bûm. Min ji nû 
ve xwe nas kir. Jîyana min û bergeha min a li jîyanê ji 
binî ve guherî. Pê de pê de ku min hevalên wî, dildarên 
wî û civatên wî nas kirin, ez hînî tiştên nipînû bûm, 
kêfa min hat. Bi derengî be jî, bi xêra wî min karî ji 
xwe bipirsim wekî “Ez kî me?” Va ye ji ber vê yekê ew 
mamosteyê min e. Baş bûye ku kurê min beralîbûna xwe 
ya hevzayendbazî bi me re bi par ve kir. Bi serî vê yekê 
bergeha min a li cîhanê û li mirovan êdî cihêreng e.

Ji vir ez bang li dayîkên hevzayendbazan dikim. Ji 
kerema xwe re guh bidin zarokên xwe, nêzîkî wan bin. 
Bi pêşdarazîyên xwe ve wan netirsînin, hewil nedin ku 
wan biguherînin. Dibe ku li şûna wan, a rast, yên ku 
divê biguherin hûn bin. Bifikirin, dibe ku sazûmana ku 
em jê re dibêjin, derdor, em jê re dibêjin, civak, şaş be, 
ya ku em hewil didin li gel rê û rêzikên wê biguncin. Ji 
xwendinê nerevin û xwe agahdar bikin. Li ser navê ku 
ew bibin takekesên bextewar, bi redkirina rastîyeke ku 
êdî li hemû cîhanê hatîye pejirandin ku ne nexweşî ye, 
em ji wan re bi tenê dahatûya nebextewar amade dikin. 
Lêbelê hezkirina berra ew e, ya ku dipejirîne. Gava ku 
hûn li zarokên xwe dinihêrin, timî hewil bidin ku hûn 
wiha bifikirin: Heke niha, li vir ‘hezkirin’ hebûya, dê çi 
bikira?”

*Ji namîlkeya VI. Komcivîna Neteweyî ya Zayendîtîyê û Nojdarîya 
Zayendî, Stenbol, 2006.
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Ev namîlke bi alîkarîya 
namîlkeya bi navê “A Guide For 
Families & Friends of Lesbians 
and Gays” a ku li ser destê koma 
FFLAG’ê (Families and Friends 
of Lesbians and Gays) a ku li 
Brîtanyayê çalak e tê weşandin, 
berê pêşîn bi tevkarîya LİSTAG’ê, 
dê û bavan; takekesên LGBTT 
û Seroka Komeleya Nojdarî 
û Lêkolanê ya Perwerdehiya 
Zayendî (CETAD), Psîkîyatrîst 
Dr. Nesrin Yetkinê hatîye 
amadekirin.
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