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LİSTAG HAKKINDA
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Aileleri ve
Yakınları Grubu
LİSTAG 2008 yılında kurulan, eşcinsel, biseksüel, trans, interseks
ailelerinden – ağırlıklı olarak anne babalarından – ve yakınlarından
oluşan bir destek ve dayanışma grubudur. Bizler, LGBTİ+ (Lezbiyen,
Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks, +) çocukları ve yakınları olan aileler
olarak yaşadığımız deneyimleri paylaşarak birbirimize destek oluyoruz.
Herkesin cinsel yöneliminin, cinsiyet kimliğinin ve cinsiyet ifadesinin
tanındığı bir gelecek hayal ediyoruz. Önyargıları kırmak, ayrımcılığı
ortadan kaldırmak ve bu konudaki farkındalığı arttırmak için çalışıyoruz:
LGBTİ+ yakın ve ailelerine bilgi ve destek veriyoruz.
Üniversitelerde, sivil toplum örgütlerinde, özel sektörde LGBTİ+lerin
uğradıkları ayrımcılıklar ve sahip olmaları gereken eşit haklar ile ilgili
farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler, “Benim Çocuğum” belgesel
gösterimleri ve “Gökkuşağından Hikayeler” okuma etkinlikleri düzenliyoruz.
LGBTİ+lerin eşit haklara ulaşabilmesi için gerekli kanun ve politikaların yaratılması ve toplumda tutum ve davranış değişikliği sağlanması
için savunuculuk yapıyoruz.
Kimimiz çocuğumuzun, kimimiz kardeşimizin cinsel yöneliminin
ve/veya cinsiyet kimliğinin bildiğimizden farklı olduğunu öğrendik.
Çocuklarımız ya da yakınlarımız bize açıldıklarında çoğumuz önce
şoke olduk, inkar ettik, ardından bu durumun sebebini merak ettik:
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Hormonal, genetik ya da ruhsal bir bozukluk mu?
Geçici bir ergenlik problemi mi?
Hastalık mı?
Tercih mi? Neden bunu tercih ediyor?
Arkadaşlarının/çevresinin etkisiyle mi böyle oldu?
Çocuklarımızı ihmal mi ettik?
Küçükken tacize mi maruz kaldı/başına kötü bir şey mi geldi?
Onu büyütürken bir hata mı yaptık?
Bunlar gibi sayısız soruyu ister istemez kendimize sorduk ama bu sorularımıza kendi kendimize cevap bulmamız kolay değildi. Doğru bilgiye
ulaşmanın ne kadar güç olduğunu görmeye işte o zaman başladık. Bir
araya gelip konuşarak, birbirimizden ve uzmanlardan destek alarak
bilgilendikçe, sorularımızın cevaplarını bulduk. Öğrendik ve güçlendik. El alem ne der korkusunu ve endişesini zamanla aşıp çocuklarımızı
koşulsuz sevmeyi başardık.
Aile içinde ve toplumda mutlu ve saygı gören insanlar olabilmeleri için
çocuklarımızdan beklediklerimizin çoğunun, onların iyiliği için değil;
bazen bizim, çoğu zaman ise akrabalar, komşular veya toplumsal çevremizin beklentilerini karşılama çabasından kaynaklandığını anlamaya
başladık. Ancak en önemlisi, onların üzerindeki baskıları fark ettikçe,
kendi üzerimizdeki baskıları da fark ettik ve gördük ki mücadelemiz
sadece çocuklarımız için değil aynı zamanda kendi özgürlüğümüz ve
mutluluğumuz için de olmalı.
Günseli (anne) :
Evet biz başka bir aileyiz. Çocuklarını anlamaya çalışan ve onları koşulsuz seven bir grubuz, bunu öğrendik ve paylaşıyoruz. Her çocuğun farklı
özelliklerle doğduğuna ve her birini olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Katkıda bulunmak ve benzer durumdaki ailelere destek
olmak isteyenler bize danışma hattımızdan ulaşabilirler.
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SUNUŞ
Öncelikle LGBTİ+ yakınları ve aileleri için hazırlanmış olan bu kitapçıkta, değişik illerden aile grupları, yıllardır destek verdikleri lezbiyen,
gey, biseksüel ve trans aileleriyle paylaştıkları tecrübeden gelen bilgi ve
birikimi, aralarına yeni katılan ailelerle yakınlarına aktarmayı amaçlıyor.
Bizler farklı illerdeki LGBTİ+ yakınları aile grupları olarak, aramıza
yeni katılacak olan ailelerle dayanışmayı, birbirimizden öğrenmeyi ve
deneyim paylaşımını önemsiyoruz.
Bu kitapçığı incelemeye başladığınıza göre LGBTİ+ hakkında bilgi
sahibi olmak ve konu ile ilgili farkındalığınızı arttırmak istiyorsunuz.
Bir yakınınız ya da çocuğunuz size LGBTİ+ olduğunu açıklamış olabilir
ya da siz onun LGBTİ+ olduğunu tahmin ediyor olabilirsiniz.
Kitapçık boyunca kullanılan LGBTİ+ kısaltması, “lezbiyen, gey, biseksüel, interseks ve diğer”in yerine kullanılmıştır. Karşılaşacağınız alıntılar,
ebeveyn ve yakınların açılma hikayelerinden derlenen “Gökkuşağından
Hikayeler” kitabımızdan yapılmıştır.
Her aile birbirinden farklıdır, bununla birlikte çocuğunun LGBTİ+
olduğunu öğrenen çoğu ebeveyn benzer durumdaki ailelerin nasıl
davrandığını ve neler hissettiğini bilmek ister. Duygularınızın ve düşüncelerinizin diğer LGBTİ+ ebeveynleri tarafından paylaşıldığını, yalnız
olmadığınızı bilmenin sizi rahatlatan bir yönü vardır.
Bazı bilgiler sizin için diğerlerinden daha önemli ve gerekli olacaktır. Konu başlıklarını inceleyip okumaya size en çok yardımcı olacak
bölümden başlayabilirsiniz.
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CETAD
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
CETAD, İstanbul, Ankara ve İzmir’de, çocuğunun ya da herhangi
bir yakınının lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transseksüel veya interseks
olduğunu öğrenen ve bu konu hakkında konuşmak, bilgi almak isteyen
aile gruplarına, ayda bir düzenlediği ücretsiz gönüllü bilgilendirme
toplantılarıyla destek veriyor.
Yıllardır LİSTAG’a, Ankara ve İzmir Aile Gruplarına ve aramıza yeni
katılan LGBTİ+ ailelerine, paylaşım ortamı sunarak ve bilgi aktarımı
yaparak destek veren CETAD eğitimi almış ruh sağlığı uzmanlarına
teşekkürlerimizle…
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CİNSİYET, CİNSİYET KİMLİĞİ, CİNSEL YÖNELİM
Cinsiyet
Bir çocuk dünyaya geldiği zaman doktor cinsel organlarına bakarak
onun kadın veya erkek olduğuna dair bilgi verir. Cinsiyeti doğum
belgesine “kız” ya da “erkek” olarak yazılır, buna cinsiyet ataması adı
verilir. Biyolojik/anatomik özellikler üzerinden kolaylıkla tanımlanabileceği genel kabul görüyor olsa da, cinsiyet kavramının sınırları
göründüğünden daha karmaşıktır.
Örneğin, interseksler* tipik kadın veya erkek tanımına uymayan,
yaygın olandan farklı anatomik cinsiyet özelliklerine (kromozomlar,
salgı bezleri, genital ve/veya üreme organları) sahip bireylerdir. İnterseksüalitenin birçok şekli vardır ve tek bir biçimde tanımlamak mümkün
değildir. İntersekslerin varlığı yalnızca iki cinsiyet kategorisinin olmadığını ve cinsiyet konusundaki düşüncelerimizin (herkesi kadın ya da
erkek kalıplarının içine sokmaya çalışmamızın) toplumsal olarak inşa
edilmiş olduğunu gösterir. İnterseks politikalarının da önerdiği gibi
interseks bedenlere bireylerin iradeleri dışında müdahale edilmemelidir. İnterseks birey kendini kadın, erkek, cinsiyetler arası, cinsiyetsiz
veya başka bir kimlikte tanımlayabilir, buna kendisi karar vermelidir.
İnterseks bedenlerin deneyimleri kadın ve erkek ayrımına dayalı ikili
cinsiyet sistemini sorgulamamız gerektiğini göstermektedir.

* İnterseks ile ilgili bölüm, Uluslararası Af Örgütü’nün 2014 tarihli LGBTİ
Bireylere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadeleye Yönelik İnsan Hakları Eğitimi
Programı Eğitici El Kitabı’ndan alınmıştır.
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Cinsiyet Kimliği
Kişinin kendini hangi cinsiyette tanımladığını ve başkaları tarafından
da nasıl tanımlanmak istediğini anlatır. Çoğu aile çocuklarının dünyaya
geldiği zamanki biyolojik (bedensel) cinsiyeti ile cinsiyet kimliklerinin
- kendini kadın ya da erkek olarak hissetmek - birbiriyle aynı olacağını
varsayar ancak durum her zaman öyle olmayabilir.
• Bedensel cinsiyeti erkek olan birey (erkek cinsiyet kromozomlarına
ve erkek bedenine sahip), erkek olduğu gerçeğinden memnun ise
bu bireyin cinsiyet kimliği de erkektir.
• Bedensel cinsiyeti dişi olan birey (dişi cinsiyet kromozomlarına ve
dişi bedenine sahip), kadın olduğu gerçeğinden memnun ise bu
bireyin cinsiyet kimliği de kadındır.
• Transseksüalite
Bazı insanlar biyolojik bedenlerinden ve bedenlerine toplumsal olarak
yüklenmiş olan anlamdan hoşnutsuz olurlar. Kişi erkek bedeniyle
dünyaya gelmiştir ancak kendisini erkek değil kadın hissediyordur, cinsiyet kimliği kadındır veya kadın bedeniyle dünyaya gelmiştir, kendisini
kadın değil erkek hissediyordur, cinsiyet kimliği erkektir.
Transseksüel bireyin biyolojik cinsiyeti ile cinsiyet kimliği aynı değildir.
Transseksüellik cinsiyet değildir; bir geçiş durumudur, bir değişime /
dönüşüme işaret eder. Transseksüellerin cinsiyet kimliği vardır; trans
bireyin cinsiyet kimliği kadındır veya erkektir. Transseksüellerin cinsel
yönelimi, heteroseksüel, homoseksüel veya biseksüel olabilir.
Bazı çocuklar cinsiyet kimliklerinin biyolojik cinsiyetleriyle uyumlu
olmadığını çok erken yaşlarda keşfederler; kimi çocuklar ise erken
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yaşlarda buna dair belirgin bir davranış göstermeyebilirler. Pek çok trans
çocuk, hem karşı cinsiyetin kıyafetlerini giymeyi veya oyuncaklarıyla
oynamayı isteyecek hem de kendisini ısrarlı bir şekilde karşı cinsiyet
olarak tanımlayıp ifade edecektir. Kimi trans çocuklar ise nasıl hissettiklerini büyüdükleri zaman ortaya koyarlar, onlar yaşları daha büyük
olduğu için kendilerini daha net bir şekilde ifade edebilirler.
Kızınız ya da oğlunuz size trans olabileceğini ama bundan emin olmadığını açıklamış olabilir. Cinsiyet kimliğini ve trans olup olmadığını
sorguluyor olabilir, bunu sizinle paylaşmış olması size olan güveninin
ve aranızdaki ilişkinin iyi olduğunun göstergesidir. Sorgulamalarını
kabullenin ve cinsiyet kimliği ne olursa olsun onun yanında olacağınızı söyleyin.

Cinsel Yönelim
Cinsel yönelim, fiziksel ve duygusal olarak kime çekim duyduğumuz
ile ilgilidir. Kiminle romantik / cinsel ilişki kurmak istiyoruz, hangi
cinsiyete ilgi duyuyoruz sorularıyla ilgilidir. Kime çekim duyacağımızı
aynı cinsiyetimiz ve cinsiyet kimliğimiz gibi kendimiz seçemeyiz.
Cinsel yönelim söz konusu olduğunda üç başlık gündeme gelir:
• Homoseksüel (Eşcinsel)
Aynı cinsiyetten bireylere karşı cinsel ve duygusal çekim duyan
kişi -Lezbiyen, gey• Biseksüel
Hem aynı cinsiyetten hem de karşı cinsiyetten kişilere karşı
romantik ve cinsel ilgi duyan kişi
• Heteroseksüel (Düzcinsel)
Karşı cinsiyetten kişilere cinsel ve romantik ilgi duyan kişi
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TERCİH Mİ?
Trans, interseks ya da eşcinsel olmak bir tercih değildir, cinsel yönelim
ve/veya cinsiyet kimliğidir. Anlaşılması gereken en önemli noktalardan
biri, cinsiyet kimliğinin de, cinsel yönelimin de seçim olmadığıdır. Diğer
bir deyişle nasıl dünyaya hangi cinsiyet ile geleceğimiz bizim elimizde
olmadıysa kendimizi kadın olarak mı, erkek mi olarak hissedeceğimizi
ya da kime karşı cinsel çekim duyacağımızı da kendimiz seçemiyoruz.
Semiha (anne) :
Ben de pantolon giydim, şapka taktım, elime tesbih aldım, evde
provalarını yapıp çıktım dışarı ama bir türlü erkek olamadım, yapamadım.
Olmadı, yakışmıyor bana. Yani içimden gelerek erkek olamam ben, çok
komik oldu. Siz erkek ya da kadın olmayı bir deneyin bakalım, yapabiliyor
musunuz? Bu mümkün değil, yapamazsınız. Bir düşünün, bir hissedin.
Olmuyor, ben denedim.

Nedime (anne) :
İşte o noktada, farklılıklara, eşcinsel ya da transseksüel olduğunu söyleyen
insanlara saygılı ve hoşgörülü olduğunu zanneden Nedime’nin, çocuğunu
sıkıştırmaya çalışan, anlamakta zorlanan, onun durumunu bir tercih
olarak gören bir anne olduğu ortaya çıktı. Tüm çabam eşcinselliğin ne
olduğunu öğrendikten sonra hızlıca çocuğumu değiştirmek ve onu bu
tercihten kurtarmaktı.
“Tercih” kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü algımın temelini bu
oluşturuyordu. “Tercih” yanılgısından uzaklaşabilmek için uzun bir serüvene ihtiyacım vardı…
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Yönelimler ve kimlikler bizim parçamızdır, önemli parçalarımız olabilirler
ancak bizi tanımlamaya yetmezler çünkü bizler cinsel yönelimlerimizden
ve kimliklerimizden yani heteroseksüel veya LGBTİ+ olmaktan ibaret
değiliz; bizi biz yapan başka birçok özelliğimiz var.

Anne:
Benimle benzer durumda olan anneler, unutmayın çocuklarımızın pek
çok özelliğinden biri de onların LGBTİ+ kimlikleri. Şimdi gözlerinizi
kapatın, gülen çocuğunuzu hayal edin, sadece mutlu, gülen çocuğunuzu.

Öte yandan bu bir seçim olsaydı da, LGBTİ+ bireylerin maruz kaldıkları
ayrımcılık, ötekileştirme (homofobi, transfobi, bifobi, geyfobi, lezbofobi
vs) ve dışlanma göz önüne alındığında, LGBTİ+ olmaktan yana tercih
yapmak pek kolay olmazdı.
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NEDEN?
Beklenmedik bir durumla karşılaştığımızda aklımıza gelen ilk sorudur:
Neden?
Çocuklarının cinsel yönelimini ve cinsel kimliğini en başından itibaren
kabullenmiş olan aileler bile zaman zaman yoğun bir suçluluk duygusuna kapılabilir, “Neden, nasıl böyle oldu?” türü sorular üzerine kafa
yorabilirler.
Eşcinselliğin, heteroseksüelliğin ya da transseksüelliğin nedenine ilişkin yapılan araştırmalar bunun nedenini açıklayamamaktadır. Pozitif
bilimler, açıklayamadıkları olgular için “çoklu neden” kuramı ile hareket
etmektedirler. Yani eşcinselliğin, biseksüelliğin, heteroseksüelliğin nedeni
genetik, çevresel, psikolojik vs. olabilir ya da bunların hiçbiri olmayabilir. Ancak burada bizim sorgulamamız gereken nokta, eşcinselliğin
nedeni değil, eşcinselliği bir nedene bağlama ihtiyacımız olmalıdır.*
Her ailenin LGBTİ+ çocuğu olabilir. Farklı coğrafyalarda yaşayan,
inançlıdan inançsıza, muhafazakardan liberale, farklı ekonomik
sınıflardan, değişik fiziksel ve davranışsal özelliklere sahip ailelerin
LGBTİ+ çocuğu olabilir. Dünyanın her yerindeki farklı toplumlarda, evliliği ya da beraberliği devam eden / etmeyen, üvey ya da öz
ebeveynli, farklı etnik kökenlere ya da inançlara sahip farklı ailelerin
LGBTİ+ çocukları vardır.
Kimse kimseyi heteroseksüel ya da LGBTİ+ olmaya yönlendiremez.
Çocuğunuzun size karşı açık ve dürüst olmasının değerini bilerek bu
yolculuğu onunla birlikte sürdürün.
* Bu bölüm Kaos GL’nin yayınladığı Sık Sorulan Sorular broşüründen alıntılanmıştır. (Bağlantı: www.kaosgldernegi.org/kutuphanedetay.php?id=10)
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AKIŞKAN CİNSİYET (GENDER FLUID)
Kendini tek bir sabit cinsel yönelim ve / veya cinsiyet kimliği ile tanımlamayan kişiler için kullanılan bir terimdir.
Bazı insanlar kendilerini tek bir cinsiyete ve / veya cinsel yönelime ait
hissetmezler ve kendilerini kadın / erkek olarak tanımlamazlar; ikili
cinsiyet sisteminin bir parçası olmak yerine arada veya nötr olarak
tanımlanmayı tercih edebilirler ya da çoklu yönelim veya kimliklere
sahip olabilirler.
Kişi kendini bazen erkek, bazen kadın, bazen arada, kadın ile erkeğin
dinamik akışkan bir karışımı olarak hissediyor olabilir. Cinsel yönelimi
de değişken bir karakter gösterebilir. Cinsiyet kimlikleri gibi cinsel
yönelimlerin de akışkan bir yapısı olabilir. Bu durumu tanımlamak
için “akışkan cinsiyet” kavramı kullanılır.

TOPLUMSAL CİNSİYET*
“Kadınlık” ve “erkekliğe” dair toplum tarafından belirlenmiş ve cinsiyetlere yüklenmiş olan görüşler, davranış kuralları, inanç sistemleri, ifade
biçimleri ve beklentilerdir. Örneğin, “oğlan” çocukların araba ile “kız”
çocukların ise bebekle oynamayı tercih ettikleri varsayımı toplumsal
cinsiyetin kapsamına girer.
Doğduğumuz andan itibaren toplumsal cinsiyet hakkındaki tüm sosyal
yapılanmadan etkileniriz. Birçok kültürde erkeklerin deneyimleri ve
perspektifleri norm olarak kabul edilir, heteroseksüel “erkeksi” davranış
ise standart olarak tanımlanır.
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Erkeklerin üzerinde genç yaşlardan itibaren duygularını reddetmeye,
fiziksel açıdan güçlü olmaya, diğerlerini baskılayarak ya da onlarla
yarışarak üstünlüklerini ispat etmeye yönelik bir baskı vardır. Kadınlar
ise sıklıkla, zekalarını yok saymaya, düzgün, boyun eğen, iyi dinleyici
olmaya ve diğerlerinin ihtiyaçlarını kendilerininkinden üstün tutarak
değerli olduklarını kanıtlamaya dönük biçimde sosyalleşirler. Erkekler,
ailenin, grubun ve toplumun reisi sayılırken, kadınlar takipçi ve destekçi
olarak varsayılırlar.
Toplumsal cinsiyet kültürden kültüre farklılık gösterdiği gibi, bir
toplumda zaman içinde veya kriz dönemlerinde değişebilir ve sadece
kadın ile erkek arasındaki değil, her gruptaki güç ilişkilerini ağır biçimde
etkiler.
Toplumsal cinsiyet, insanların giyim tarzlarından, saç modellerinden,
konuşma şekillleri ve mimiklerinden görülebilse de “kadınsı” ya da
“erkeksi” olması kişinin trans, eşcinsel, interseks veya biseksüel olup
olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi vermez. İkili toplumsal cinsiyet
sistemi, bütün insanların ya kadın ya da erkek olduğunu tanımlayan
sistemdir sadece iki adet biyolojik cinsiyet ile uyumlu iki adet toplumsal
cinsiyet olabileceğini varsayar. Kuir** kimlikleri ve interseksleri de göz
ardı eden bu sistem beraberinde cinsiyetçiliği getirmektedir.

* Bu başlık hazırlanırken www.siddetsizlikmerkezi.org/kavramlar/toplumsalcinsiyet linkinden yararlanılmıştır.
** Kuir, yeni bir norm değil, sürekli akışkan ve belirsiz bir kimlik(sizlik) halidir.
En temelde cinsellik ve cinsiyet ile ilgili normatif olanı sorgulamasının yanı sıra
başka sayısız alana da girerek eleştiren şemsiye bir terimdir. Farklılığı ve çeşitliliği
benimser.
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TEPKİLERİMİZ
Çocuğunun LGBTİ+ olduğunu öğrenen ebeveynin duyguları geniş bir
yelpazede değişir. Bazıları ilk duyduklarında çocuklarını kaybetmiş gibi
hissedebilirler. Yoğun suçluluk duygusu da sık yaşanan duygulardan biridir. Kimileri çocuklarını suçlarken, bir kısmı eşlerini suçlar veya “Ben
nerede hata yaptım ?”, “Açılmadan önce neden çocuğumun durumunu
anlayamadım” gibi sorularla kendilerini suçlar. Bazı aileler ise inkar ederler, zamanında çocuklarının LGBTİ+ olduğundan şüphelenmiş olsalar
bile kendilerini böyle bir şeyin olmadığına inandırmaya çalışmışlardır;
başkalarının çocukları LGBTİ+ olabilir ama onlarınki olamaz!
Neval Zen (anne) :
Anlayamıyordum, her şey güllük gülistanlık giderken ne oldu da
böyle oldu? Ben nerede yanlış yaptım? Çalıştığım sürece çocuğuma annem
bakmıştı, annem mi bir yanlış yapmıştı? Yeterince ilgilenmemiş miydim?
Babası ile de arası iyiydi, o ne hata yapmış olabilirdi ki? Yoksa yanlış okula
mı verdim? Yanlış arkadaşlar mı edindi? Marjinal tiplere mi özendi? Fazla
mı özgür bıraktım gibi bitmez tükenmez sorularıma cevap bulamıyordum.
Üstelik korkuyordum da, ailemden, yakın çevremden, iş arkadaşlarımdan… Kendime bile açıklayamadığım bu olguyu kime nasıl anlatabilirdim?
Sanki cüzzamlı bir aileydik de tecrit edilecektik. Her şey buraya kadardı.

Çocuğunun güvenliği ve sağlığı konusunda endişe duyanlar, durum
kendisine daha önce açıklanmadığı için öfkeye kapılanlar, okulda ve
arkadaşları arasında dışlanmasından çekinenler olabildiği gibi, çocuğu
kendisine dair bir farkındalığa sahip olduğu için sevinenler de olabilir. Duyguların her biri bir diğerinden çok farklı olsa da anlaşılabilir,
olağan tepkilerdir. Aralarından birini, bazılarını, hatta tamamını aynı
anda hissetmeniz de mümkün!
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Günseli (anne) :
Ertesi gün okula gittim. İdarecilerden biriyle ve rehberlik öğretmeniyle
bir görüşme yaptım. Onlara okulda çocuğumla “top” diye alay ettiklerini öğrendiğimi ve bir daha kimsenin onu rahatsız ettiğini duymak
istemediğimi söyledim. Nasıl gözlüklü, fazla kilolu, lehçesi farklı arkadaşlarıyla alay etmemeleri gerektiğini öğretiyorlarsa bu konuyu da öğretmelerini
“Bazı arkadaşlarınız böyle olabilir, alay etmemelisiniz” diye uyarmaları
gerektiğini söyledim.
(…) Yaşadıklarımız aileler olarak çocuklarımızı kabul etmenin yetmediğini bize gösteriyordu. Toplumun da kabul etmesi gerekiyor ancak ilk
kabul ailede başlıyor. Önce aile, sonra okul, iş hayatı ve toplum. Hepsi
çocuklarımız için birer kabul edilme yeri.

Yalnız Değiliz
Farklı illerde örgütlenmiş dayanışma gruplarımıza danışma hatlarımızı
arayarak ulaşabilir, bizlerle tanışabilir, toplantılarımıza katılabilir, web
sitemizi inceleyerek hakkımızda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
Size en yakın ilde düzenlenen aylık ücretsiz CETAD toplantılarına
katılarak bu alanda uzman psikiyatristlerden aile gruplarımız ile birlikte
bilgi ve destek alabilirsiniz.
Ünsal (baba) :
İşte bu süreçte LİSTAG ve CETAD’ı bulduk ve yeni insanlarla tanışıp
onlarla iletişim kurduk. Öğrendiklerimin önemli bir kısmını bu dostlarımdan ve uzmanlardan öğrendim. Birlikte hem kendimiz, hem de toplum
için yararından emin olduğum çalışmalar yapıyoruz. En önemlisi de hem
kendi aramızda, hem de yeni katılan ailelerle yaptığımız bilgi paylaşımları.
Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu da hem bize, hem de çocuklarımızla iletişimimize katkıda bulunuyor.
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Bu Bir Yolculuk
Bu yoldan sizden önce birçok aile ve yakın geçti, şu anda da dünyanın
değişik yerlerinde bu yolu sizinle aynı anda kat eden binlerce kişi var.
Her yolculuk gibi bunun da inişleri ve çıkışları olacak. Sizin gibi birçok
ebeveynin şu anda bu yollardan geçmekte olduğunu hatırlayın.
Bu yolda, çocuğunuz ile ilişkinizi daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirmek ve başladığınızdan daha iyi bir noktaya varmak sizin elinizde.
Çocuğunuzla olduğu kadar ailenizle de eskisinden daha yakın bağlar
kurabilir, daha önce varlığından bile haberdar olmadığınız bir destek
grubundaki ebeveynler ile tanışabilir, dayanışmanın gücünü hissedebilirsiniz.

Önemliyiz
Kendinize dikkat etmeniz çok önemli. Çocuğunuzu anlamaya ve ona
destek olmaya çalışırken KENDİNİZİ unutmamanız ve ihmal etmemeniz gerekiyor. Sizin de desteğe ihtiyacınız var. Toplantılarımız ve
aylık CETAD buluşmaları size ihtiyaç duyduğunuz desteği sunacaktır.
Bazı aileler çocuklarını olduğu gibi kabul etme noktasına vardıkları halde
içlerinde hayalkırıklığı ve karmaşa hissettiklerini söylerler. Çocuğunuza,
açılmasının sizde yarattığı şaşkınlıktan ve şoktan bahsedebilirsiniz. Onu
sevdiğinizi ancak (belki de) hazırlıksız yakalandığınız bu bilgiye alışmak
için zamana ihtiyacınız olduğunu açıklayın. Lütfen kendinize karşı
anlayışlı ve şefkatli olun. Tepkinizi tartmak, çocuğunuzla konuşmak,
LGBTİ+ konuları üzerine bilgi edinmek, bu bilgiyi arkadaşlarınızla
ve ailenizle paylaşmak gibi adımların her biri için zamana ihtiyacınız
olacaktır. Ne hissettiğinizi anlamak ve duygularınız üzerinde düşünmek
için kendinize özel zaman ayırmayı ihmal etmeyin.
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Ümühan (anne) :
Şu anda çocuğunun LGBTİ+ olduğunu öğrenip LİSTAG danışma hattını
arayan ya da yüz yüze görüştüğüm ebeveynlere söylediğim bir şey var:
Çocuğunuz hasta değil, bu doğuştan gelen bir yönelim. Kabullenmek
için kendinize ve çocuğunuza zaman tanıyın.

LGBTİ+ konusunda önyargılara ve ayrımcı fikirlere sahip olmadığını
düşünen ebeveynler de çocukları açıldığı zaman neye uğradıklarını
şaşırabilirler.

Elif (anne) :
İş ortamımda çalışma arkadaşlarımdan biri eşcinseldi. Birlikte çalışınca
bunu çok fazla yadırgamıyorsunuz. ‘Güzel insanlar, komik insanlar’ diye
düşünüyorsunuz. Kendi çocuğunuz olduğunda, kendiniz yaşadığınızda
ise taşıması çok zor bir yük haline geliyor. Aslında o kadar anlayışlı,
geniş bakan insanlar değilmişiz onu anladım. Bir nevi homofobikmişiz.
Baskıladığımız, gizlediğimiz bu yönümüz de böylece ortaya çıkıyor tabii.
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AÇILMA
Ayşenur (anne) :
Bazen aklımıza gelmeyen durumlar karşımıza çıkabiliyor. Bilinçli olarak
yapmasak da bazı konularda konuşmak ya da bilgilenmek zamanında
aklımıza hiç gelmemiş olabiliyor. Ben bu durumu çocuğum bana biseksüel olduğunu söyleyerek açıldığı zaman yaşadım. Gerçekten hiç aklıma
gelmeyecek bir yerden dumura uğradım. Bu konuda bilgilenmek ihtiyacı
bile hissetmemiştim.
Çocuğum da zorlanmıştı benimle konuşmakta. Beni en çok bu durum
üzdü. Hatırlıyorum da çocukken duyguların şiddeti daha farklı yaşanıyordu. Sanki sevinçten çıldırmak, üzüntüden ölmek mümkündü o zamanlar. Bu yüzden çocuğumun açılmadan önce ve açılırken neler yaşadığını,
neler hissettiğini çok düşündüm.

Birçok LGBTİ+ birey, ailelerine açılmanın kendileri için çok zor bir süreç
olduğunu anlatır. En sevgi dolu ebeveyn evlat ilişkisinde bile, açılma
sırasında verilecek tepkilere dair endişeler bulunabilir. Çocuğunuz başka
ailelerin çocuklarını reddedişlerine ve verdikleri olumsuz tepkilere dair
hikayelerden haberdardır ve kolay olmayacağını bilmesine rağmen size
açılma kararı almıştır. Açılmadan evvel büyük ihtimalle yıllarca eşcinsel,
biseksüel veya trans olduğu gerçeğini anlamak ve kabullenmekle ilgili
zorlukları kendi kendine yaşamıştır. Bu arada belki de yönelimi veya
kimliği nedeniyle birtakım dışlanmalara, alaylara ve olumsuz önyargılara
maruz kalmış olabilir. Aşağılama ve dışlamalar belki doğrudan çocuğunuza yönelik değildi ancak heteroseksüel olmayanlara önyargıyla yaklaşan
bir toplumda yaşayan bir birey olarak heteroseksüalite dışında cinsel
yönelime/cinsel kimliğe sahip olmanın yükünü mutlaka hissetmiştir.
Çocuğunuzun / yakınınızın size açılma kararını vermiş olması, ilişkinizin bundan sonrası için attığı dürüst bir adımdır.
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Bahar Can (anne) :
Oğlum yirmili yaşlarının başında bir gün ‘Anne sana bir şey söyleyeceğim’
diyerek ablasıyla birlikte gelip karşıma oturduğunda aklıma gelen tek şey
artık ‘o anın’ geldiğiydi...
‘Anne benim bir sevgilim var ama erkek’ diye konuşurken ben sanırım
bir süre taş oldum. Evet o an bu andı. Ve ben hızla ‘Ne yapmalıyım, nasıl
davranmalıyım’ diye düşünürken öylece kalakalmıştım. Oğlum gelip bana
sarılarak ‘Anne ben erkek olmaktan memnunum, ben aynı oğlunum, sadece
bir erkeği seviyorum’ dedi. Konuşamadım, ağlayamadım, sımsıkı sarıldık
birbirimize... Sımsıkı... İçimde fırtınalar kopuyordu. Oğlum ise o sırada
bana ‘Annem’ diyordu ‘Biliyordum bana başka türlü davranmayacağını,
bana böyle sarılacağını.

Çocuğunuz size açılmadan önceki çocuğunuz ile aynı kişi; açılınca
değişmedi, başka birine dönüşmedi. Değişen, sizin onunla ilgili algınız
olabilir ancak bu algıyı yeni ve farklı bir perspektif ile değiştirmeniz her
zaman için mümkündür.
Neval Zen (anne) :
Kızım keyifli bir yemek sonrası damdan düşer gibi “Anne ben geyim”
dedi. Anlamadım. Cidden anlamadım çünkü bu kelimeyi ilk kez duyuyor,
ne anlama geldiğini de bilmiyordum. Şaşkın bakışlarım üzerine eşcinsel
olduğunu, kabul edemezsem hayatımdan çıkıp gidebileceğini söyledi.
Gerek ses tonu, gerekse vücut dili ile çok ciddi ve kararlıydı.
Vurgun yemiş gibi oldum, beynime bir uğultu yerleşti. Kabul edemiyordum
ama kabullenmediğim takdirde hayatımdan çıkıp gideceğini söylemişti.
Bu nasıl bir çıkmazdı? Konuşamadım. Hiçbir şey söyleyemedim, kabul
edemiyordum ama hayatımdan çıkıp gitmesine de katlanamazdım. Tam
bir kabus, tam bir şoktu yaşadığım. Kapana kısılmış gibiydim.
İki ay boyunca yarı deli vaziyette yaşadım ve gizli gizli en iyi psikiyatristleri
araştırdım. Derken kızım beni bir arkadaşının annesi ile tanıştırdı. Onun
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vasıtası ile de LİSTAG ailesiyle tanıştım. Bir nebze olsun rahatlamıştım.
En azından yalnız değildim ama hala kabul edemiyordum.
Ardından LİSTAG sayesinde CETAD toplantısına katıldım. Psikiyatristlerin açıkladıkları terimler ve kavramlar havada uçuşuyordu. Bunların çoğunu
ilk kez duyuyor ve anlayamıyordum. Kilitlenmiş vaziyetteydim. Psikiyatrist
anlatıyordu, “Yalnız değilsiniz, yanlış bir şey yapmadınız. Çocuğunuz da
yanlış yapmadı, hasta da değil. Dünya Sağlık Örgütü bunun bir hastalık olmadığını açıkladı. Bu çocuklar böyle doğarlar. Bu bir tercih değil,
varoluş biçimidir. Çocuklarınız ‘Ben neden diğer insanlar gibi değilim?’
düşüncesi ile yalnız başlarına yıllarca mücadele verirler. Ebeveynlerine
açıkladıklarında ise rahatlayıp dolaplarından çıkarlar. Bu kez sizler dolaba
girersiniz” cümlelerini duyduğumda beynimde şimşekler çaktı.
Evet aynen öyleydi. Dolaptaydım. Üstelik dolap üzerimden kilitlenmişti,
dışarı çıkamıyordum. Çocuğum böyle doğduysa onun hiçbir suçu, günahı
yoktu. O halde neydi beni böylesine kahreden?
Toplantı süresince tüm sorularımın yanıtlarını aldım. Öncesinde konu ile
ilgili hiçbir bilgim yoktu, beynim doğru bildiğimiz yanlışlarla doluydu.
Korkum ise el alem korkusuydu, toplumun geneli benim gibi düşünüyordu
çünkü. Çok rahatlamıştım. Çıkmıştım dolaptan. Sevinç çığlıkları atmak,
hoplayıp zıplamak ve orada bulunan herkese sarılmak geliyordu içimden.

Sizin için kolay değil ancak bunun açılan çocuğunuz için de kolay bir
süreç olmadığını akıldan çıkarmamak gerekiyor.
Çocuklarının LGBTİ+ olduğunu öğrenen ailelerde ortaya çıkan kaygıların altında yatan sebepler çeşitlidir: Çocuklarının diğer aile fertleri
veya arkadaşları tarafından dışlanacağı ve okulda alaylara/aşağılanmaya
maruz kalacağı korkusu; çocuğunun hayal ettiği gibi sevgi dolu bir
ilişkiye sahip olamayacağı endişesi, başta HIV olmak üzere sağlık ile
ilgili kaygılar… Kimi ebeveyn ise büyükanne/büyükbaba olamayacağı
düşüncesiyle mutsuz olabilir.
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NE YAPABİLİRİM?
Açılma sorasında da gösterilecek tek bir doğru tepki yoktur ancak sizin
yaklaşımınız, çocuğunuzun ruh halini, kendisi ile ilgili algısını ve onunla
olan ilişkinizi şekillendirmede önemli rol oynayacaktır.
İlk duyguları ve tepkileri kontrol etmek kolay değildir; eğer ilk
tepkilerinizden dolayı pişmansanız veya utanç duyuyorsanız özür dilemekten, yeniden denemekten ve daha iyisini yapmaya çalışmaktan
kaçınmayın. İlişkinizi her zaman daha iyiye götürecek pozitif çıkış
yolları bulabilirsiniz, vazgeçmeyin.
Sevgiyle yaklaşmaya özen gösterin. Kimisi için bu içten gelen doğal bir
tepki olabilir; bazı aileler için ise ilk etapta, uzun yıllar boyunca doğru
olduğuna inanılan yanlış düşünceler yüzünden, destekleyici bir yaklaşım
sergilemek neredeyse imkansız olacaktır.
Çocuğunuzun cinsel yönelimini/kimliğini öğrenmek size, kolay ya da zor,
nasıl hissettirmiş olursa olsun, bu süreç onun için de zor olmuştur, bunu
mutlaka hatırlayın. Sevginizi kaybedeceğini düşünerek endişelenmiş;
reddedilmekten, yargılanmaktan, gelecek tepkilerden ve cevabınızdan
ötürü korkuya kapılmış olabilir. Bunlar maalesef pek çok ailede yaşanıyor.
Kendinize şunu hatırlatın: LGBTİ+ bireylerin mutlu ve sağlıklı bir
yaşam sürebilmeleri için ailelerinin olumlu ve destekleyici yaklaşımlarına ihtiyaçları vardır. Sizi zorlayan duygularınızla başa çıkmaya çalışırken bu desteği çocuğunuza verebilecek durumda olmadığınızı, o anki
tepkilerinizin çocuğunuza faydadan çok zarar getireceğini görüyorsanız
kendinize LGBTİ+ çocuğunuzdan/yakınınızdan ayrı zaman ayırmaya
ihtiyacınız olabilir. Kendi duygularınızı ve ruh halinizi göz önünde
bulundurarak ihtiyaç duyduğunuz yardımı alabileceğiniz kaynaklara
(LİSTAG; CETAD; web siteleri, filmler, kitaplar…) yönelebilirsiniz.
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• Dinleyin. Duygularını ve düşüncelerini yargılamadan anlamaya
çalışarak onu dinlemeye odaklanın. Gelecek için umutlarından
veya o gün okulda yaşadığı bir olaydan bahsediyor olabilir, dinleyin. Konuşmak istediğini, ancak konuşmayı bir türlü başlatamadığını hissediyorsanız açık uçlu sorularla onu nazikçe konuşmaya
yönlendirmeye çalışabilirsiniz. Zorlamayın ancak konuştuğu zaman
gerçekten dinleyin.
• Hoşunuza gitmese de, kabullenmekte zorlandığınızı görseniz de
çocuğunuzun / yakınınızın LGBTİ+ kimliğini ve kendini ifade
etmesini desteklemeyi sürdürün çünkü onun buna ihtiyacı var.
Yapabileceğiniz birçok şeyden bazıları: LGBTİ+ arkadaşlarını
evinize davet etmek, kendilerini rahat hissettikleri kıyafetleri almak
için birlikte alışverişe çıkmak, yaşına uygun film ve kitaplar gibi
kaynaklara ulaşımını sağlamak… Televizyonda gördüğünüz ünlü bir
LGBTİ+ hakkında söyleyeceğiniz olumlu bir cümlenin bile çocuğunuzun/yakınınızın mutluluğuna katkısı olabilir. Hayatına içten bir
ilgi göstermeniz, onu düşündüğünüzü ve sevdiğinizi çocuğunuza
gösterecektir.
• Koşulsuz sevginizi ifade edin.
Ömer (baba) :
Günün birinde oğlum gelip ‘Ben eşcinselim’ dediğinde ona hiç düşünmeden ‘Oğlum bu senin hayatın, nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Zor bir
hayatın olacak ama biz daima senin yanında olacağız’ diye cevap verdim.
Bundan sonraki süreçte oğlum benimle konuşmak istediyse de ben konuşmaktan hep kaçındım çünkü konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve
oğlumu hassas olduğunu fark ettiğim bir konuda yanlış şeyler söyleyerek
incitmek istemiyordum. Bu sebeplerle suskun kalmayı seçtim. O dönemde
oğlum LGBTİ+ konusunda bilgilenmem için bana çok yardımcı oldu.
Okumam için değişik makale ve dergiler bırakıp gidiyordu. Okuyordum
sonra oturup konuşuyorduk. Zamanla derneklerine gidip arkadaşlarıyla
da tanıştım.
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Dikkat ettiğiniz zaman hayatın her alanında mutlu ve doyumlu hayatlara sahip LGBTİ+ insanların olduğunu görürsünüz. Sağlık çalışanları,
öğretmenler, müzisyenler, avukatlar, oyuncular, sporcular, bilim insanları, siyasetçiler arasında, kısacası bütün meslek gruplarında LGBTİ+ler
vardır; her zaman olacaktır. Çocuğunuzun cinsel yönelimi ya da cinsiyet
kimliği onun hayatta gerçekleştirmek istediklerine engel değildir.
Çocuğunuzun güvenli hissedebilmesi için yapabileceğiniz en önemli
şey onun kimliğini/yönelimini tanımanızdır. Cinsel yönelimin, cinsiyet kimliğinin ya da ifadesinin, oldukça tehlikeli ve zararlı olabilen
“onarıcı” ya da “dönüştürücü” terapiler gibi dışardan yapılacak müdahalerle değiştirilmesi mümkün değildir. Güvenilir tıbbi kurumlar ve
ruh sağlığı uzmanları, bireyin cinsel yönelimini ve cinsiyet kimliğini
değiştirmeye çalışmanın işe yaramadığını ve bu girişimlerin bireyler
için yıkıcı etkileri olduğu konusunda hemfikirdir.
Aile gruplarının danışma hatlarını arayın. Yaşadığınız ilde bir aile
dayanışma grubu varsa aralarına katılıp duygularınızı onlarla paylaşabilirsiniz. Belki siz anlatmak istemeyeceksiniz ancak diğer ebeveynlerin
deneyimlerini dinlemek iyi gelebilir. Aile gruplarına katılmak size çok
yardımcı olabilir. Endişelerinizi paylaşır, sizinle benzer durumdaki
ailelerin deneyimlerini dinler, en azından nasıl bir süreçten geçtiğiniz
konusunda bilgisi olan kişilerle bir arada olduğunuzu bilirsiniz. Aile
dışından sizi anlayabilecek birileriyle birlikte olmak ve onlara duygularınızı ifade edebilmek gerçekten yardımcı olacaktır.
Sizinle aynı süreçten geçmiş yakınlarla ve ebeveynlerle buluşup konuşmanın mümkün olmadığı zaman ise anında ulaşabileceğiniz bilgi
kaynaklarına ihtiyacınız olabilir. Özellikle kendinizi iyi hissetmediğiniz,
olumsuz duygularınızın üstesinden gelmeye çalıştığınız böyle zamanlarda
LİSTAG sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, Instagram) ve
info@listag.com adresimiz aracılığıyla bize ulaşabilir, web sitemiz
listag.org gibi bilgilendirici web sitelerinden, internetten de izleyebi-
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leceğiniz Benim Çocuğum belgeselimizden, danışma hatlarımızdan ve
bu kitapçık gibi bilgi kaynaklarından yararlanabilirsiniz.
Yaşadığınız ilde bir aile grubu yoksa hislerinizi bir e-mail yoluyla paylaşmak bile fark yaratacaktır.
info@listag.org

BAŞKALARINA AÇILMAK
Diğer insanlara açılmak, çocuğunuzun ve sizin hazır hissedişinize göre
karar vereceğiniz bir konudur. Göz önünde bulundurulması gereken
noktalar hem sizin ve hem de çocuğunuzun durumuna bağlıdır:
1. Çocuğunuz da siz de açılmaya hazırsınız. Çocuğunuz cinsel yönelimini kendisi açıklamak istiyor. Harika! Bu demek oluyor ki çocuğunuz diğer insanlara açılma sürecini sahipleniyor. Çok kişisel bir durum
olduğu için, kendi sözcükleriyle açılmak istiyor. Bu senaryoda sizin
yapabileceğiniz en güzel şey bu tecrübe için ona zaman ve yer açmanız, sormak ya da konuşmak istediği konular için yanında olduğunuzu
hissettirmeniz olacaktır. Bazı yakınlarınızın diğerlerinden daha zorlayıcı
bir yaklaşımı olacağına inanıyorsanız açılma öncesinde çocuğunuza bu
konudaki düşüncenizi söyleyebilirsiniz. İnsanlar beklediğiniz tepkileri
vermeyerek genellikle sizi şaşırtırlar ancak diyelim ki teyzesinin konuya
yargılayıcı bir açıdan yaklaşacağını tahmin ediyorsanız bunu önceden
çocuğunuzla konuşmanızda fayda olabilir. Bu durumda o da bazı aile
üyelerine ve yakınlarına açılırken daha hazırlıklı olmayı veya belki de
birtakım referans ve dokümanlarla gitmeyi tercih edebilir.
2. İkiniz de açılmak istiyorsunuz, çocuğunuz sizin açıklamanızı
istiyor. Bu da çok anlaşılır bir seçenek. Çocuğunuz açılmaya hazır olsa
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da, akraba ve yakınlara açılma konusunda kendisini hazır hissetmiyor
olabilir. Bu senaryoda size düşen, çocuğunuzun iletmek istediği mesajı
iyi anlamak olmalıdır. Kendisini nasıl tanımlıyor, özellikle kullanmak
istediği sözcikler hangileri, açılma önceliği ve sıralamasını nasıl yapmak
ister, bunları bilmenizde fayda var.
3. Çocuğunuz herkesin bilmesini istiyor ancak siz henüz hazır
değilsiniz. Çocuğunuzun açılmasının ardından duruma adapte olmaya
çalışıyorsunuz, haberi çevrenizle paylaşmaya hazır değilsiniz. Tamamen
geçerli ve anlaşılabilir bir tepki. Çocuğunuzun kendisini anlamak ve
tanımlamak için yeteri kadar vakti olmuştur ancak bu sizin için yepyeni
bir durumdur; ne hissettiğinizin farkına varmak ve alışmak için zamana
ihtiyacınız vardır. Sonuç olarak bu çocuğunuza ait bir karar olsa bile
konuyu paylaşmak için biraz vakit istemek en doğal hakkınız. “Bunu
ailemizle ve yakınlarınla paylaşmak istemene saygı duyuyorum. Açılmak
için kendini rahat ve hazır hissetmenden dolayı mutluyum. Benim için
çok yeni bir bilgi olduğu için sindirmek ve soru sorup daha iyi anlamak
için biraz zamana ihtiyacım var. Açıldığımız kişiler konuşmak ya da
soru sormak isterlerse onlarla konuşabilecek durumda olmak isterim.
Birkaç hafta geçtikten sonra oturup konuşsak ve açılma sürecini ondan
sonrabaşlatsak nasıl olur?” gibi bir öneride bulunabilirsiniz. Eğer onun
için de uygunsa bu geçiş sürecinin kabul edilebilir uzunlukta olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun istediğinden daha uzun süre “dolapta
kalmasına”* sebep olmanız, onu yakın çevresine kendisiyle ilgili yalan
söylemek zorunda bırakmanız anlamına gelebilir.
4. Siz açılmak istiyorsunuz ancak çocuğunuz kendisini hazır hissetmiyor. Bu senaryoda çocuğunuz sizden başka kişilere açılmaya henüz
hazır değildir. Açılmak, açılan kişi için çok önemli ve büyük bir adımdır.
Kimlerin bileceği üzerinde karar sahibi olması da aynı şekilde önemlidir.
Çocuğunuz sizden başka kişilere açılmaya hazır değilse onun bu isteğine
saygı duymalısınız. Bu ikiniz için de bir yolculuk fakat şu anda onun
sürecini ön plana almanız iyi olur. Başkalarına açılma konusunda aceleci

36

davranmayın, şimdilik sadece kendisine ve size açık olmak konusunda
nasıl hissettiğine dair kendisini dinlemesi ve yolunu bulması için ona
zaman tanıyın. Birkaç ay sonra konuyu yeniden gündeme getirerek
nasıl hissettiği hakkında konuşabilirsiniz.
5. Diğerlerine açılmak konusunda ikiniz de istekli değilsiniz. Bu
durumda hatırlamanız gereken nokta kimseye açılma mecburiyetinizin
olmadığıdır. LGBTİ+lerin kimlikleri konusunda açık olma mecburiyeti yoktur; bu kişisel bir seçimdir, kişiden kişiye değişebilir. Şu anda
konu sizin aranızda, ilişkiniz çok önemli. Çocuğunuzun yanında olun
ve açılma konusundaki tereddütleriniz hakkında konuşun. Birbirinizle
konuşurken rahatladığınızı görürseniz belki gelecekte başkalarına açılma
konusunda da kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

Nedime (anne) :
Zorlukları aşma konusunda benim de strateji diyebileceğim yöntemlerim
olmuştu. Algımın en düşük olduğu zamanlarda konuyu hiç kimseyle
paylaşmamıştım. Algım yükseldikçe paylaşmam ve başkalarından gelen
tepkileri ölçmem gerektiğini anladım. Sonra arkadaşlarıma açılmaya
başladım. Açılırken stratejik seçimler yaptım. İlk açıldığım arkadaşlarım
bu meseleye daha pozitif bakan, oğlumu yargılamayacak, onunla aralarına
mesafe koymayacak insanlardı. İyi ki öyle yapmışım. Oğlumun eşcinsel
olduğunu açıklamamın ilişkilerimi zedelemesinden korkmadığımı söyleyemem. Sonuçta kendimizi dostlarımızla, çevremizle ve ilişkilerimizle var
ediyoruz ama korktuğum gibi olmadığını görmek beni giderek rahatlattı
ve başkalarıyla paylaşım konusunda daha güvenli kıldı.
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SEVGİLİSİYLE TANIŞMAK
Bahar Can (anne) :
Oğlum benimle konuşarak rahatlamıştı. Heyecanla sevgilisinden söz etti.
Farklı kültürden yabancı biriymiş. Beni onunla tanıştırmayı çok istedi fakat
ben dört beş ay boyunca bunu reddettim. Önce oğlumun eşcinsel olduğu
gerçeğini kabullenmem gerekiyordu. Aylar sonra onunla tanıştım. Oğluma
bize açılma cesaretini veren oymuş. Kendi ailesinden, deneyimlerinden
söz ederek olabileceklere, tepkilere, birçok şeye hazırlamış oğlumu. Onun
annesi ile hissettiklerimiz aynıydı; anladım ki dünyanın neresinde olursa
olsun, anne aynı anne, evlat aynı evlat, duygular hep aynı duygular…

Eğer çocuğunuz sizi sevgilisiyle veya partneriyle tanıştırmak istiyorsa,
bu onun sizin düşüncenize değer verdiği ve onayınızı almak istediği
anlamına geliyordur. Bunun gerçekleşmesi biraz zaman alabilir ama
gerçekleştiğinde ikiniz için de oldukça önemli bir adım olacaktır.
Çocuğunuz sizden bu konuda da ailedeki diğer bireylere gösterdiğiniz
yakınlığı ve anlayışı beklemektedir. Anlayışınızın sıcaklığı ve samimiyeti,
aile bağlarınızı güçlendirecektir.
Aklınızı, kulaklarınızı ve kalbinizi açın. Çocuklarınız size güveniyor ve
kim olduğunu göstermekten çekinmiyorsa, bu güvenin tadını çıkarın!
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TRANS ÇOCUĞUMUZ / YAKINIMIZ
Bu bölüm özellikle trans çocuğu ve yakını olanlar için hazırlanmıştır.
Transların çoğu için aileye açılmak gerçekten korkutucudur. En sevgi
dolu ebeveyn çocuk ilişkisinde bile açılma sonrasında gelecek tepkilere
dair kuşkular bulunur. Çocuklarınız çevrelerinden, açılma sonrası ailelerin şiddetine, reddine, olumsuz tepkilerine veya ebeveynin bir sağlık
sorunu yaşamalarına yol açabileceklerine dair birçok hikaye duymuşlardır. Size açılmadan evvel büyük ihtimalle transseksüel oldukları gerçeğini
kendilerine sakladılar belki dışlanmaya, akran zorbalığına, önyargı ve
alaylara maruz kaldılar. Tüm bunlar kendilerine yönelik olarak yapılmamış olsa bile toplumun LGBTİ+lere uyguladığı ayrımcılığı biliyor
ve hissediyorlardır.
Yakınınızın / çocuğunuzun size açılmış olması çok büyük ve önemli
bir adımdır.
Nermin (anne) :
Ne olmuştu da böyle her şey birdenbire değişmişti? Hayatımıza hiç beklemediğimiz ve bizi alt üst eden bir bomba düşmüştü. 22 yıldır gururla
kızımız dediğimiz çocuğumuz aslında bir erkek olduğunu söylüyordu.
Nasıl olurdu? Hadi canım, bunda bir yanlışlık vardı. Böyle bir şey olabilir
miydi?

Züleyha (anne) :
Çok büyük bir acıydı benim için o an. Kayıptı çünkü benim bir oğlum
vardı ama artık yok. Sanki bir erkek çocuğunuz ölüyor ve bir kız çocuğunuz doğuyor. Ona nasıl davranacağınızı da bilmiyorsunuz, hiçbir şey
bilmiyorsunuz. Hem şok, hem üzüntü.
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Çocuklarının trans olduğunu öğrenen ailelerde ortaya çıkan kaygıların
altında yatan sebepler çeşitlidir: Çocuklarının diğer aile fertleri veya
arkadaşları tarafından dışlanıp okulda alaylara /aşağılanmaya maruz
kalacağı korkusu, çocuğunun hayal ettiği gibi sevgi dolu bir ilişkiye
sahip olamayacağı endişesi, iş bulma konusunda yaşayabileceği sorunlar, dış görünüşünde oluşacak değişiklikler, geçirilecek operasyonlar…
Kimi ebeveyn ise büyükanne / büyükbaba olamayacağını düşünerek
mutsuz olabilir. Trans çocuğunuz, sevgi dolu, mutlu ve uzun süren
ilişkiler kurabilir: Sevgi aynıdır.
Birçok ebeveyn çocuklarının transseksüel olduğunu duyduğu zaman
kendisini yapayalnız hisseder. Durumu kabulleniyor olsalar bile başkalarıyla paylaşmak konusunda çekinceleri vardır.
Nermin (anne) :
Evet, çocuğumuzu anlıyorduk, mutlu olmasını da istiyorduk ama çevre
bizi nasıl anlayacaktı? Nasıl derdik ‘Bizim artık bir oğlumuz var’ diye.

Aileler çocukları transseksüel olduğu için çevreleri tarafından suçlanacakları korkusuna sahip olabilirler. Hiç kimse, aile içinden veya
dışından, bir başkasının trans olmasına sebep olamaz. Ailelerin suçlu
hissetmelerinin bir sebebi de, çocuklarının trans kimliğini önceden
fark etmemiş olmaları olabilir. Çocuklarını çok seven ebeveynler olarak
“Onun hayatına dair bu kadar büyük ve önemli bir bilgiyi nasıl olup
da önceden fark edemedik” diye düşünen aileler bu sebeple kendilerini
suçlayabilir.
Hidayet (anne) :
Lise sonda konuyu bize açtığında ilk hissettiğimiz şey suçluluk duygusu
oldu. ‘Nerede hata yaptık, yetiştirirken bir yerlerde hata yapmış olmalı-
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yız’ diye düşündük. 15 aylıkken babasından ayrılmıştım, ayrılmamam
mı gerekirdi? Çalışırken onunla yeterince ilgilenememiş olabilir miydim?
Çocuğum bana böyle bir konuyla geldiğinde çok yadırgadım, ‘Nasıl olur’
dedim, ‘Saçmalık bu’ dedim, onunla mücadele ettim. Kendimi kimseyi
yargılamayan, ayrımcılık yapmayan, empati kurabilen biri olarak görüyordum ama değilmişim, ben öyle zannediyormuşum.

Bütün bu endişelerin yarattığı baskının, çocuğunuzun trans olduğu
gerçeğini kabullendiğiniz zaman hafiflediğini göreceksiniz. Eğer siz
pozitif ve destekleyen bir tutum içinde olursanız, aileniz ve arkadaşlarınız da etkilenip sizin gibi davranacaklardır.
Bazı aileler ise çocuklarının transseksüel olduğunu açıklamasının ardından çocuklarının yaşadığı sıkıntının nedenini anlarlar. Belki içine
kapanmıştı, kimseyle görüşmek istemiyordu ve / veya kaygılı ve depresif bir ruh halinin içindeydi. Anne baba olarak onu böyle sıkıntıya
sokan nedenleri düşünüp içinden çıkamamıştınız, çocuğunuzun trans
olduğunu öğrendiğinizde bunların nedenini de anlamaya başladınız.
Nilgül (anne) :
Ona gey, lezbiyen, transseksüel gibi kavramları anlatıyor, kendinde bir
farklılık görecek olursa kötü hissetmesin, bu durumların normal olduğunu
bilsin istiyordum. Tüm çabalarıma karşın ergenliğin başlarında kendini
tanımlamakta çok zorlandı.
…
Erkek olduğunu 15 yaşındayken keşfetti ve İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki
Şahika Hoca’ya gitmek istediğini söyledi. Karı koca o kadar rahatladık
ki anlatmama imkan yok. Teşhis konulmuştu. Çocuğumuz trans erkekti.
…
Bize erkek olduğunu söylediğinde sonunda kendisini keşfettiği ve anladığı için şükrettim. Önemli olan onun ruh ve beden sağlığıydı, biz bunu
çözebilirdik.
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TRANS AÇILMA
Çocuğunuzun transseksüelliği ile ilgili olarak çevrenize açılmanın tek bir
doğru yolu yoktur. Onu dinleyin, yaşına uygun sorular sorarak anlamaya
çalışın ve bu değişiklikleri ailenizle ve arkadaşlarınızla nasıl paylaşabileceğiniz konusunu kendisiyle konuşun. Durumu herkese aynı anda
duyurmak zorunda değilsiniz, dilerseniz daha geniş çevreye duyurmak
için sonra sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. Çocuğunuz arkadaş ve
aile çevresine açılırken sizden yardım istiyor olabilir, bu konuda adım
atmadan önce ne istediğini bildiğinizden mutlaka emin olun.
Kimileri, isim, cinsiyet ve hitap değişikliklerini ve yakınların bir dahaki
buluşmada karşılaşacakları farklılıkları önceden yazılı şekilde, belki bir
mektup aracılığıyla paylaşmayı tercih ederler. Bazıları da açılmayı teke
tek görüşmeler ile veya arkadaş/akraba gruplarına toplu halde açıklamayı seçebilirler.
Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, size yardımcı olabilecek birkaç
püf noktası vermek istiyoruz:
Bilgilendirici olun: Transseksüellik gözle görülür bir değişikliği beraberinde getiriyor olsa da bu çevrenizdekilerin konu hakkında bilgi sahibi
oldukları anlamına gelmiyor. Duyarsız ve incitici gelebilecek birtakım
temel soruları cevaplamaya hazırlıklı ve hangi soruların sınırları zorladığı
konusunda net olun; arkadaşlarınıza ve ailenize sorularını ne zaman ve
nerede cevaplayabileceğiniz konusundaki kararınızı bildirin.
Feride (anne) :
CETAD ve LİSTAG sayesinde bilgilendikten sonra önce aileme sonra
komşularıma kızımın aslında erkek olduğunu, beden olarak kadın ama
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beyin olarak erkek olduğunu anlattım. Tüm bu bildiklerimi psikiyatristlerden öğrendiğimi, bunun doğuştan gelen bir durum olduğunu söyledim. “Artık kızım yok, oğlum var” dediğimde “Bunu tavırlarından zaten
anlamıştık” dediler. Ama tabii onlar da bu konuda bilgisizdi.

Hazırlıklı olun: Kimsenin öğretmeni olmanız beklenmiyor ve çok
sevdiğiniz kişinin en büyük desteği olmak da kolay değil ancak birkaç
basit cevap için hazırlıklı olmanız ve bu kitapçık gibi bazı kaynakları
okumuş olmanız size bu yolda yardımcı olacaktır. Çevrenizdekileri
birdenbire çok fazla bilgiye boğmadığınızdan emin olun. Birkaç kısa
açıklayıcı makale, web sitesi ve video linki işe yarayacaktır. Siz bu kaynakları onlarla paylaştıktan sonra isterlerse size daha fazlasını sorabilirler.
Net olun: İnsanlardan ne beklediğiniz konusunda açık olun. Cinsiyeti
ile ilgili hitap şekli (kadın/erkek, kızım/oğlum…), yeni ismi, yeni saçı
ve kıyafetleri ile ilgili yorumlar ya da bu konularda hiç yorum yapılmaması hakkında yakınlarınızdan ne bekliyorsanız söyleyin. Bu “Anlamak
zorunda değilsin ancak kişisel fikrin ne olursa olsun, saygı duymak
zorundasın” cümlesi kadar basit bir cümle bile olabilir. Bu tür bir açıklama, insanların sorulmadan ya da siz istemeden vermek isteyecekleri
tavsiye ve fikirlerine karşı kibar bir sınır çizmenize de yardımcı olacaktır.
Kendinize güvenin: Güçlü durun ve nasıl davranmalarını istiyorsanız
çevrenize o şekilde örnek olun. Bu sizin için de yeni bir durum olabilir
ancak çocuğunuzun trans olmasında yanlış olan hiçbir şey yok. Aslında,
çoğunluk tarafından anlaşılmayan bir yolculukta, sevdiğinizin yanında
yer almanızın gurur verici bir yanı vardır. Çevrenizdeki insanlar sizi
takip edeceklerdir, siz ne kadar rahat olursanız (veya öyle görünür olursanız) onların yaklaşımları üzerindeki etkiniz de o kadar etkili olacaktır.
Sözcükleriniz ve güvenli ses tonunuz önemli, savunduğunuz değerlerin
arkasında durun; sevdiğiniz kişi için, çocuğunuz için oradasınız; durumu
anlamakta zorlanan diğer kişiler için değil.
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Nermin (anne) :
Tam bir kabullenme sonucunda çocuğumuzun yanında kararlı, dik ve güçlü
idik. Çevreye anlatmak hiç de zor olmamıştı, anlayan anlamıştı, anlamayan da susmuştu. Anne baba çocuğunun yanında olduğunu, hem çocuğa
hem de çevreye hissettirdiğinde bu durumun aşılabileceğini görmüştük.
Evet, şu an biz çocuğumuzdan güç alıyoruz, çocuğumuz da bizden güç
alıyor. El ele verirsek aşamayacağımız zorluk yok. Yeter ki anlamak için
çaba gösterelim. Çocuklarımızı bu zorlu yolda yalnız bırakmayalım.

İLETİŞİM
Çocuğunuz geçiş sürecine girmeye karar verdiğinde ona artık
seçtiği yeni ismiyle ve istediği şekilde (kızım/oğlum) hitap etmenizi
isteyecektir. İstediği şekilde hitap edin, başlarda diliniz sürçebilir, yanlışlıkla eski ismiyle hitap edebilirsiniz, özür dileyip düzeltin. Seçtiği isme
saygı duyup ona bu isimle hitap etmek çocuğunuza verebileceğiniz en
yapıcı desteklerden biri olacaktır.
Birçok anne baba bebeklerine isim seçmek için uzun zaman harcar. Bazı
ailelerde nesilden nesile geçen isimler vardır. Birçok kültürde bebeklere
isim koyarken başvurulan köklü gelenekler vardır. Bu nedenle çocuğunuz
ya da yakınınız ismini değiştirmek istediğinde hayalkırıklığına uğramanız son derece anlaşılabilir bir durumdur. Aileler çocuklarının isminde
eski ismini hatırlatan ufak bir değişiklik olsun isteyebilirler ama bazı
trans bireyler eski isimlerinden tamamen farklı bir isim seçmeyi tercih
ederler. İsim değişikliği sosyal geçişin çok önemli bir parçası olduğu
için bu konuda kendi kişisel hislerimizi bir kenara bırakmamızda fayda
vardır. Dilerseniz ve çocuğunuzun rızası var ise yeni isim seçimine siz
de dahil olabilirsiniz.
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Nurcan (anne):
Bizim desteğimiz onu mutlu ediyor. Ona kendisine seçtiği isim ile hitap
edilmesinden hoşlanıyor; “Ben buyum, ailem beni ne güzel kendi halimle
kabul edebiliyor” diye seviniyor. Kabul görmediği zamanlarda çok tepkisel
davranışlar sergiliyor. “Ben buyum, beni bu şekilde kabul edeceksiniz”
diyor. Bazen baba şaşırıp ona kız ismiyle sesleniyor, o zaman babasına
“O kim” diye çıkışıyor.
Çevresindekilerden kabul görmediği zamanlarda ona ‘Sadece bizim çevremizde değil ki, Türkiye’de translara normal gözle bakılmıyor. Biz de
bilmiyorduk, birçok şeyi araştırdıktan sonra öğrendik. Durumu herkese
açıkladık buna rağmen arada sana hala eski isminle hitap edenler çıkabilir. Önemli olan önce ailenin seni anlayıp kabullenmesi. Toplum henüz
eşcinselliği, transseksüelliği, hatta aradaki farkı bile bilmiyor’ diyorum.

Kim ne derse desin, transseksüel çocuğun özsaygısı, ruh sağlığı ve genel
sağlığı, büyük ölçüde ailesinin kabulüne, en yakınlarından aldığı şefkate,
desteğe ve sevgiye bağlıdır.

GEÇİŞ SÜRECİ
Çocuğunuz size açıldıktan sonra geçiş sürecini planlamak ve bunun
kendisi için ne anlama geleceğini keşfetmek isteyebilir. Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak bu sürece az ya da çok dahil olacaksınız. Geçiş
sürecinde izlenecek tek bir yol, net bir zaman dilimi veya belirlenmiş
bir süre yoktur. İlk yapmak isteyeceğiniz iş, çocuğunuzun sürecinde
danışacağınız uzmanı araştırıp bulmak olacaktır.

45

Geçiş kademeli bir süreçtir ve yol boyunca yapılması gereken tercihler
olacaktır. Hem yöntem hem de sınırlar konusunda, hukuki süreçlerde,
tıbbi müdahalede ve sosyal geçişte verilmesi gereken kararlar vardır; bu
noktada her bireye özgü ve ayrı bir yol olduğunu göreceksiniz.
Sosyal geçiş, isim seçiminden, yeni giyim ve saç tarzına farklı konu
başlıklarını içeriyor. Yaşları küçük olan çocuklarınız için bu sürece,
çocuğunuzun isteğine bağlı olarak okula, velilere ve arkadaşlarına bilgi
vererek dahil olabilirsiniz.
Tıbbi geçiş sürecine başlamak, ergenlik öncesi dönemdeki çocuklar için
tavsiye edilmez. Ergenlik döneminde hormon baskılayıcı ilaçlarla ergenlik süreci durdurulabilir. Yetişkinlikte hormon terapisi ve operasyonel
müdahaleler söz konusu olabilr. Bunlar kademeli süreçlerdir. Klinik
randevularında uzun bekleme süreleri olabilir; tıbbi ve operasyonel
müdahalelere ancak belli değerlendirme ve tetkiklerin sonucunda başlanır. Konu hakkında daha kapsamlı bilgiyi “EK” kısmında bulabilirsiniz.
Anne baba olmak kolay değil, trans ebeveyni olmak belki daha zor
ancak çok zenginleştiricidir. Zorlukları farklı olsa da ebeveyn - çocuk
arasındaki sevgi ve bağ aynı kalır.
Semiha (anne) :
Lütfen öğrenin. Bilgi her şeymiş ve ben bunu çocuğumla öğrendim. İyi ki
doğmuş, iyi ki var, onunla büyüdüm, onunla geliştim, onunla akıllandım,
onunla her şey oldum. İyi ki trans kızım var.
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EK:
Cinsiyet Geçiş Kılavuzu*
Bu bölüm, SPOD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) tarafından hazırlanan 2017 tarihli Cinsiyet
Geçiş Kılavuzu’ndan alınmıştır.

Cinsiyet Geçiş Sürecinde Medikal ve Hukuki Adımlar
Trans kadın ve erkeklerin, cinsiyet kimliğine yönelik bedenlerinde
arzu ettikleri dönüşümü sağlayabilmeleri için, hukuk ve tıp alanlarının
belirlediği yol doğrultusunda, eşgüdümlü bir dizi adımların izlendiği
bir sürece girmeleri gerekiyor. Trans geçiş süreci olarak ifade edebileceğimiz bu sürecin, ne kadar zaman alacağı konusu oldukça kişiseldir.
Geçiş Süreci; kişisel gelişim sürecinin öznel bir noktasında ortaya konan
beyana dayanmakla birlikte; medikal, psikolojik, toplumsal, ekonomik
ve hukuksal olarak, çok geniş bir alana yansıyan, bu alanların birbirleriyle ilişkisinden doğan, hukuki süreç haricinde, başı sonu çok belirgin
olmayan bir süreçtir.
“Geçiş süreci” diye adlandırdığımız bu dönemi, doğum sürecine benzetecek olursak; nasıl ki biyolojik bir doğum eylemi, belirli sırayı takip eden
aşamalar halinde meydana geliyorsa, trans bir birey de, belirli aşamalardan geçerek kendi doğumunu gerçekleştiriyor. Bu doğum sürecinin en
büyük farkı; 9 aylık gibi belirli bir zaman dilimine sahip olmayışıdır.
Tüm bu zorlu süreç boyunca, aile üyelerinin desteği, transların bu süreçte
karşılaşabileceği zorlukları bertaraf etmekte son derece önemli. Ailesi
olarak sizin, onun yanında olduğunuzu hissetmesi, tüm bu sürecin her
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iki taraf için de, daha kolay ilerlemesini sağlayacaktır. En basitinden,
kendisine hitap edilmesini istediği şekilde hitap etmeye gayret göstererek, çocuğunuzun bu zorlu sürecine destekte bulunabilirsiniz.

Geçiş Sürecinde İzlenmesi Gereken Hukuki Adımlar
Çocuğunuzun, nüfus kaydındaki cinsiyet hanesini, cinsiyet kimliği
beyanına uygun bir şekilde, değiştirebilmesi yasal olarak mümkün.
Medeni Kanun’un 40. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
“Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak
mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin
verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması
ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve (*) bir eğitim ve araştırma
hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.
Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet
değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla
doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin
yapılmasına karar verilir.”
(*) “...ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu...”
ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 20.3.2018 tarih ve 30366 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan kararı ile iptal edilmiştir.

* Kılavuzun tamamı için bkz. www.spod.org.tr/TR/sayfa/3/yayinlar
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Birinci Adım
Hukuki sürecin ilk adımı olarak; “Cinsiyet Değişikliğine İzin Davası”nı,
çocuğunuzun ikametgah kaydının bulunduğu yerdeki adliyede, asliye
hukuk mahkemesine açabilirsiniz.
En geç 3 hafta içinde size duruşma için gün verilir ve çocuğunuz hastaneye sevk edilir. Mahkeme, çocuğunuzun “transseksüel yapıda olup,
cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu”, sevk edildiği hastaneden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesini
talep eder. Bu belgenin hazırlanıp, mahkemeye sunulmasıyla birlikte,
rapor istenen kriterleri de taşıyorsa, mahkemece çocuğunuzun ameliyatına izin kararı verilir.

İkinci Adım
Çocuğunuzun, genital dönüşüm ameliyatını olduktan sonra açması
gereken ikinci dava; “ Cinsiyet Değişikliği Nedeniyle Nüfus Kaydı
Düzeltilmesi Davası” dır. Bu dava, nüfus kaydında, çocuğunuzun cinsiyetinin kadın ya da erkek olarak görünmesiyle ilgilidir. “amaç ve tıbbi
yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı” gerçekleştirildiğinin
resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde mahkemece nüfus
sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

İsim Değişikliği Davası
İsim değişikliği davası, “Cinsiyet Değişikliği Nedeniyle Nüfus Kaydı
Düzeltilmesi Davası”yla aynı anda açılabileceği gibi yukarıdaki adım
sıralamasından bağımsız, istenen zamanda da açılabilir.
Çocuğunuzun, özellikle hormon kullanmaya başlamasıyla birlikte
gelişen ikincil cinsiyet özellikleri; devlet dairelerinde, hastanelerde ya
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da eğitim aldığı okuldaki sosyal ilişkilerinde, yasal ismi nedeniyle ona
bazı zorluklar yaşatıyorsa, isim değişikliği davasını, daha öne çekerek,
ayrı bir dava olarak açabilirsiniz.

Geçiş Sürecinde İzlenmesi Gereken Medikal Adımlar
Gerek mahkeme sevkiyle gerekse doğrudan başvurularda, hastane sürecinin ilk ve en önemli aşamalarından biri, psikiyatrik tanı koyulması
aşamasıdır. Psikiyatri birimi, öncelikle; çocuğunuzun “transseksüel
yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu”
tespit etmek için, çocuğunuzu psikiyatrik gözlem sürecine ve değerlendirmeye tabi tutar.
Psikiyatrik gözlem sürecinin belirli bir aşamasında, hormon kullanımı
için hazır olduğuna dair çocuğunuz, ruh sağlığı uzmanıyla ortak bir
karara vardığında, çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu bedensel dönüşümü
sağlayabilmesi için, hormon desteğine başvurulur. Çocuğunuza gerekli
tetkik ve değerlendirmenin yapılması için endokrinoloji bölümüne
yönlendirilir.

Hormon Terapisi
Trans kişilerde hormon kullanımının amacı, kişinin doğumsal (atanmış) cinsiyetine ait özelliklerin ortadan kaldırılması ve kişinin kendini
ait hissettiği cinsiyet özelliklerinin ona kazandırılmasıdır. Hormon
kullanmaya başlamasıyla birlikte çocuğunuz, bedensel ve ruhsal bazı
değişiklikler yaşayacaktır.
Hormon kullanımının güvenilir bir şekilde seyretmesi için; çocuğunuzun, hormon kullanımına uzman doktor kontrolünde başlaması ve
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tıbbi kontrolleri düzenli olarak yaptırması önemli. Hormon kullanım
süresince, yoğun alkol ve sigara kullanımı, ilaçlarının yan etkilerinin
daha kolay açığa çıkmasına neden olur. Hormonların alkol ile kullanımı, karaciğerin hasar görmesine neden olabilir. Sigara kullanımı,
özellikle trans kadınlarda kalp damar hastalıkları riskini arttırır. Cerrahi
operasyonlardan önce sigaranın bırakılması, ameliyat yaralarının daha
kolay iyileşmesini sağlayacağı gibi ameliyatların başarısını da olumlu
yönde etkiler.
Hormon kullanımı, çocuğunuzun üreme işlevini zayıflatabilir ancak
bütünüyle yok etmez. Yapay döllenme yöntemi ve taşıyıcı annelik gibi
yöntemlerle ileride çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa,hormon kullanmaya başlamadan önce yumurta/sperm dondurması gerekmektedir.
2019 itibariyle Türkiye’de yasal olmadığı için bu merkezler bulunmuyor ancak Kıbrıs ve Yunanistan’da bu konuda hizmet veren merkezler
bulunmaktadır.

Hormon Kullanımının Trans Erkeklerde Etkileri
Yüzde ve vücutta kıllanma, sesin kalınlaşması, kas kütlesinde artış ve
ikincil erkek cinsiyet özelliklerinin gelişimi. Yan etkiler; erkek tipi saç
dökülmesi, yüzde akne-sivilce çıkması, üreme işlevinin ve aylık kanamaların azalması/kesilmesi. Trans erkeklerde, hormon kullanımı sürecinde
düzenli jinekolojik muayene ihmal edilmemelidir .

Hormon Kullanımının Trans Kadınlarda Etkileri
Göğüs gelişimi, daha yumuşak bir cilt dokusu, erkeklik hormonlarının
baskılanması ve kadın tipi ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimi.Yan
etkiler; cinsel isteğin ve üreme işlevinin azalması.
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Geçiş Süreci Cerrahi Adımları
Trans kadın ve erkekler, bedensel cinsiyet özelliklerini dönüştürmek
için, bir dizi cerrahi operasyona başvurabilir. Genital ameliyat giderleri,
genel sağlık sigortası kapsamında, değerlendirilmektedir. Ancak; özellikle
trans erkeklerin genital dönüşüm ameliyatlarını, devlet hastanelerinde
başarıyla gerçekleştirebilecek yetkinlikte uzman doktor bulunmamaktadır. Çocuğunuzun bu ameliyatları özel bir hastanede olabilmesi için,
yüksek miktarda ekonomik desteğe ihtiyaç duyacaktır.
Trans erkeklerin genital dönüşüm ameliyatlarının çok aşamalı, zorlu ve
daha masraflı olmasından dolayı; Türkiye’deki trans erkeklerin çoğunluğu, tüm bu sebeplerle, bu ameliyatları olmamakta/olamamaktadır. Bu
nedenle, Medeni Kanun’da belirtilen “amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir
cinsiyet değiştirme ameliyatı” şartının, trans erkeklerin dava sürecinde,
hakimlerin takdirine göre ne yöne yorumlanacağı kestirilemediğinden,
farklı kararlarla sonuçlanabilmektedir. Duruşma salonunda aile desteği,
hakimin takdir yorumunu, çocuğunuzun lehine döndürebilmektedir.
Bu sayede çocuğunuzun,bu ameliyatları olmadan da, davayı kazanıp,
nüfus sicilinde cinsiyet hanesi değişikliğini sağlayabilirsiniz. Bu kazanım,
çocuğunuzun hayatındaki büyük sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırabilecek önemde, çocuğunuz için son derece yaşamsal öneme sahiptir.
Trans kadınların genital dönüşüm ameliyatları, trans erkeklerin ameliyatlarına oranla, daha kolay ve daha ucuzdur. Türkiye’deki trans kadınların
çoğunluğu vajinoplasti ameliyatlarını, özel hastanelerde olabilmektedir.
Hatta, son dönemlerde, devlet hastanelerinde bu ameliyatları olup,
sonucundan memnun kalan trans kadınlar vardır.
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Trans Erkekler İçin Cerrahi Adımlar
1. Meme Ameliyatı: Meme büyüklüğü ve derinin gevşekliğine göre
Mastektomi ve Jinekomasti olmak üzere, iki farklı cerrahi yöntemle
uygulanabilen, memelerin alınması işlemi. Yaklaşık 2-3 saat süren bir
cerrahi işlemdir. Mahkeme izni gerekmez.
2. Vajinanın Alınması ve Penisin Oluşturulması Ameliyatı: Metoidioplasti ve Falloplasti olmak üzere, iki farklı cerrahi yöntemle uygulanabiliyor. Çok aşamalı, zorlu olması ve Türkiye’de bu alanda yetkin
cerrahi ekip bulunmamasından dolayı, pek çok trans erkek bu adıma
başvurmuyor.
3. Protezin Eklenmesi: Penis ucuna his geldikten sonra (genelde 1 yıl
sonra) uygulanır.
Not: Bazı trans erkekler penis oluşturma ameliyatı yerine yurtdışından
çok işlevli protezler getirtmeyi tercih etmektedir.

Trans Kadınlar İçin Cerrahi Adımlar
1. Meme Oluşturma Ameliyatı: Koltuk altından ve meme altından
olmak üzere iki farklı yöntemle uygulanabiliyor. Ameliyattan bir gün
sonra çocuğunuz hastaneden taburcu olabilir. Koltuk altından yapılan
ameliyatlarda istirahat süresi daha fazla.
2. Penisin Alınması ve Vajinanın Oluşturulması: Penis derisi ya da
bağırsak kullanılmak üzere, iki farklı yöntemle uygulanıyor. Ameliyattan
sonra yaklaşık bir hafta içinde çocuğunuz hastaneden taburcu olabilir.
Yaklaşık bir aylık istirahat gerektiriyor.
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SONSÖZ

Elif (anne) :
Diğer ailelere söylemek istediğim şey şu: Korkulardan kaçmakla hiçbir şey
elde edemeyiz. Yüzleşmek gerekir. Bunu da sadece çocuklarımızla birlikte
yapabiliriz. Ayrıca bizim dışımızda başka yaşamlar da var, onların içine girebiliriz ve girmeliyiz. Bunun farkına varmalıyız ki çevremizdeki insanların
farkındalığını arttırabilelim. Normal diye bir şey yok. Belki biz de normal
değiliz. Bu nitelendirmeyi de sevmiyorum. Başka hayatlara, başka kalplere
dokunabilmeliyiz ve bunu kimseyi incitmeden ve yormadan yapmalıyız.

Çocuğunuzun cinsel yönelimini ister kabullenmiş, ister kabullenmekte
zorlanıyor olun veya ikisinin arasında bir noktada bulunun, aile destek
grupları olarak yıllar boyu edindiğimiz tecrübenin bize gösterdiği en
önemli şey, çocuğunuza karşı duyduğunuz koşulsuz sevginin ilişkinizdeki en önemli anahtar olduğudur.
Çocuğunuzun cinsel yönelimine ve kimliğine dair yaptığı açıklamaya
karşı yaklaşımınız onunla ilişkinize yön verecektir. Bugün kendinizi
rahatlıkla LGBTİ+ ebeveyni/yakını olarak dile getirecek bir noktada
hissetmiyor olabilirsiniz ama gelecekte bir gün bunu rahat ve özgür bir
şekilde ifade edebilirsiniz.
Kendinize ve sevdiğiniz LGBTİ+ yakınınıza zaman tanıyın ve her zaman
hatırlayın: LİSTAG’da ve diğer illerdeki aile gruplarımızda sizin için
her zaman yer var.
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Belgeselimizi internetten, www.benimcocugumbelgeseli.com
web sitesindeki linkten izleyebilirsiniz.

Gökkuşağından Hikayeler adlı kitabımızda LGBTİ+ aileleri
hikayelerini anlatıyorlar. Ücretsiz olarak temin etmek için
info@listag.org adresine mail atabilirsiniz.

Kendimi Bildim Bileli adlı kitabımızda LGBTİ+lar çocukluk ve gençlik hikayelerini anlatıyorlar. Ücretsiz olarak temin
etmek için info@listag.org adresine mail atabilirsiniz.

Kabulleniş sürecindeki aileler ve yakınlari için hazırladığımız
İLK ADIM kitabımızı ücretiz olarak temin etmek için
info@listag.org adresine mail atabilirsiniz.

www.listag.org

