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LİSTAG HAKKINDA
Lezbiyen,  Gey,  B iseksüel ,  Trans,  İn terseks A i le ler i  ve 
Yakın lar ı  Grubu

L$STAG 2008 yılında kurulan, e!c"nsel, b"seksüel, trans, "nterseks 
a"leler"nden – a#ırlıklı olarak anne babalarından – ve yakınlarından 
olu!an b"r destek ve dayanı!ma grubudur. B"zler, LGBT$+ (Lezb"yen, 
Gey, B"seksüel, Trans, $nterseks, +) çocukları ve yakınları olan a"leler 
olarak ya!adı#ımız deney"mler" payla!arak b"rb"r"m"ze destek oluyoruz. 
Herkes"n c"nsel yönel"m"n"n, c"ns"yet k"ml"#"n"n ve c"ns"yet "fades"n"n 
tanındı#ı b"r gelecek hayal ed"yoruz. Önyargıları kırmak, ayrımcılı#ı 
ortadan kaldırmak ve bu konudak" farkındalı#ı arttırmak "ç"n çalı!ıyoruz:

LGBT$+ yakın ve a"leler"ne b"lg" ve destek ver"yoruz.
Ün"vers"telerde, s"v"l toplum örgütler"nde, özel sektörde LGBT$+ler"n 
u#radıkları ayrımcılıklar ve sah"p olmaları gereken e!"t haklar "le "lg"l" 
farkındalık yaratmaya yönel"k e#"t"mler, “Ben"m Çocu#um” belgesel 
göster"mler" ve “Gökku!a#ından H"kayeler” okuma etk"nl"kler" düzen-
l"yoruz. 

LGBT$+ler"n e!"t haklara ula!ab"lmes" "ç"n gerekl" kanun ve pol"t"ka-
ların yaratılması ve toplumda tutum ve davranı! de#"!"kl"#" sa#lanması 
"ç"n savunuculuk yapıyoruz.

K"m"m"z çocu#umuzun, k"m"m"z karde!"m"z"n c"nsel yönel"m"n"n 
ve/veya c"ns"yet k"ml"#"n"n b"ld"#"m"zden farklı oldu#unu ö#rend"k. 
Çocuklarımız ya da yakınlarımız b"ze açıldıklarında ço#umuz önce 
!oke olduk, "nkar ett"k, ardından bu durumun sebeb"n" merak ett"k:
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Hormonal, genet"k ya da ruhsal b"r bozukluk mu?
Geç"c" b"r ergenl"k problem" m"?
Hastalık mı?
Terc"h m"? Neden bunu terc"h ed"yor?
Arkada!larının/çevres"n"n etk"s"yle m" böyle oldu?
Çocuklarımızı "hmal m" ett"k?
Küçükken tac"ze m" maruz kaldı/ba!ına kötü b"r !ey m" geld"?
Onu büyütürken b"r hata mı yaptık?

Bunlar g"b" sayısız soruyu "ster "stemez kend"m"ze sorduk ama bu soru-
larımıza kend" kend"m"ze cevap bulmamız kolay de#"ld". Do#ru b"lg"ye 
ula!manın ne kadar güç oldu#unu görmeye "!te o zaman ba!ladık. B"r 
araya gel"p konu!arak, b"rb"r"m"zden ve uzmanlardan destek alarak 
b"lg"lend"kçe, sorularımızın cevaplarını bulduk. Ö#rend"k ve güçlen-
d"k. El alem ne der korkusunu ve end"!es"n" zamanla a!ıp çocuklarımızı 
ko!ulsuz sevmey" ba!ardık. 

A"le "ç"nde ve toplumda mutlu ve saygı gören "nsanlar olab"lmeler" "ç"n 
çocuklarımızdan bekled"kler"m"z"n ço#unun, onların "y"l"#" "ç"n de#"l; 
bazen b"z"m, ço#u zaman "se akrabalar, kom!ular veya toplumsal çevre-
m"z"n beklent"ler"n" kar!ılama çabasından kaynaklandı#ını anlamaya 
ba!ladık. Ancak en öneml"s", onların üzer"ndek" baskıları fark ett"kçe, 
kend" üzer"m"zdek" baskıları da fark ett"k ve gördük k" mücadelem"z 
sadece çocuklarımız "ç"n de#"l aynı zamanda kend" özgürlü#ümüz ve 
mutlulu#umuz "ç"n de olmalı.

Günsel! (anne) :

Evet b"z ba!ka b"r a"ley"z. Çocuklarını anlamaya çalı!an ve onları ko!ul-
suz seven b"r grubuz, bunu ö#rend"k ve payla!ıyoruz. Her çocu#un farklı 
özell"klerle do#du#una ve her b"r"n" oldu#u g"b" kabul etmem"z gerekt"-
#"ne "nanıyoruz. Katkıda bulunmak ve benzer durumdak" a"lelere destek 
olmak "steyenler b"ze danı!ma hattımızdan ula!ab"l"rler.
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SUNUŞ

Öncel"kle LGBT$+ yakınları ve a"leler" "ç"n hazırlanmı! olan bu k"tap-
çıkta, de#"!"k "llerden a"le grupları, yıllardır destek verd"kler" lezb"yen, 
gey, b"seksüel ve trans a"leler"yle payla!tıkları tecrübeden gelen b"lg" ve 
b"r"k"m", aralarına yen" katılan a"lelerle yakınlarına aktarmayı amaçlıyor. 
B"zler farklı "llerdek" LGBT$+ yakınları a"le grupları olarak, aramıza 
yen" katılacak olan a"lelerle dayanı!mayı, b"rb"r"m"zden ö#renmey" ve 
deney"m payla!ımını önems"yoruz.

Bu k"tapçı#ı "ncelemeye ba!ladı#ınıza göre LGBT$+ hakkında b"lg" 
sah"b" olmak ve konu "le "lg"l" farkındalı#ınızı arttırmak "st"yorsunuz. 
B"r yakınınız ya da çocu#unuz s"ze LGBT$+ oldu#unu açıklamı! olab"l"r 
ya da s"z onun LGBT$+ oldu#unu tahm"n ed"yor olab"l"rs"n"z. 

K"tapçık boyunca kullanılan LGBT$+ kısaltması, “lezb"yen, gey, b"sek-
süel, "nterseks ve d"#er”"n yer"ne kullanılmı!tır. Kar!ıla!aca#ınız alıntılar, 
ebeveyn ve yakınların açılma h"kayeler"nden derlenen “Gökku!a#ından 
H"kayeler” k"tabımızdan yapılmı!tır.

Her a"le b"rb"r"nden farklıdır, bununla b"rl"kte çocu#unun LGBT$+ 
oldu#unu ö#renen ço#u ebeveyn benzer durumdak" a"leler"n nasıl 
davrandı#ını ve neler h"ssett"#"n" b"lmek "ster. Duygularınızın ve dü!ün-
celer"n"z"n d"#er LGBT$+ ebeveynler" tarafından payla!ıldı#ını, yalnız 
olmadı#ınızı b"lmen"n s"z" rahatlatan b"r yönü vardır. 

Bazı b"lg"ler s"z"n "ç"n d"#erler"nden daha öneml" ve gerekl" olacak-
tır. Konu ba!lıklarını "nceley"p okumaya s"ze en çok yardımcı olacak 
bölümden ba!layab"l"rs"n"z.
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CETAD
Cinsel  Eği t im Tedavi  ve  Araşt ı rma Derneği

CETAD, $stanbul, Ankara ve $zm"r’de, çocu#unun ya da herhang" 
b"r yakınının lezb"yen, e!c"nsel, b"seksüel, transseksüel veya "nterseks 
oldu#unu ö#renen ve bu konu hakkında konu!mak, b"lg" almak "steyen 
a"le gruplarına, ayda b"r düzenled"#" ücrets!z gönüllü b"lg"lend"rme 
toplantılarıyla destek ver"yor.

Yıllardır L$STAG’a, Ankara ve $zm"r A"le Gruplarına ve aramıza yen" 
katılan LGBT$+ a"leler"ne, payla!ım ortamı sunarak ve b"lg" aktarımı 
yaparak destek veren CETAD e#"t"m" almı! ruh sa#lı#ı uzmanlarına 
te!ekkürler"m"zle…
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CİNSİYET,  C İNSİYET KİMLİĞİ ,  C İNSEL YÖNELİM

Cinsiyet
B"r çocuk dünyaya geld"#" zaman doktor c"nsel organlarına bakarak 
onun kadın veya erkek oldu#una da"r b"lg" ver"r. C!ns!yet! do#um 
belges"ne “kız” ya da “erkek” olarak yazılır, buna c!ns!yet ataması adı 
ver"l"r. B"yoloj"k/anatom"k özell"kler üzer"nden kolaylıkla tanımla-
nab"lece#" genel kabul görüyor olsa da, c"ns"yet kavramının sınırları 
göründü#ünden daha karma!ıktır.

Örne#"n, !nterseksler* t"p"k kadın veya erkek tanımına uymayan, 
yaygın olandan farklı anatom"k c"ns"yet özell"kler"ne (kromozomlar, 
salgı bezler", gen"tal ve/veya üreme organları) sah"p b"reylerd"r. $ntersek-
süal"ten"n b"rçok !ekl" vardır ve tek b"r b"ç"mde tanımlamak mümkün 
de#"ld"r. $nterseksler"n varlı#ı yalnızca "k" c"ns"yet kategor"s"n"n olma-
dı#ını ve c"ns"yet konusundak" dü!ünceler"m"z"n (herkes" kadın ya da 
erkek kalıplarının "ç"ne sokmaya çalı!mamızın) toplumsal olarak "n!a 
ed"lm"! oldu#unu göster"r. $nterseks pol"t"kalarının da önerd"#" g"b" 
"nterseks bedenlere b"reyler"n "radeler" dı!ında müdahale ed"lmemel"-
d"r. $nterseks b"rey kend"n" kadın, erkek, c"ns"yetler arası, c"ns"yets"z 
veya ba!ka b"r k"ml"kte tanımlayab"l"r, buna kend"s" karar vermel"d"r. 
$nterseks bedenler"n deney"mler" kadın ve erkek ayrımına dayalı "k"l" 
c"ns"yet s"stem"n" sorgulamamız gerekt"#"n" göstermekted"r.

* $nterseks "le "lg"l" bölüm, Uluslararası Af Örgütü’nün 2014 tar"hl" LGBT$ 
B"reylere Yönel"k Ayrımcılıkla Mücadeleye Yönel"k $nsan Hakları E#"t"m"  
Programı E#"t"c" El K"tabı’ndan alınmı!tır.
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Cinsiyet  K iml iğ i

K"!"n"n kend"n" hang" c"ns"yette tanımladı#ını ve ba!kaları tarafından 
da nasıl tanımlanmak "sted"#"n" anlatır. Ço#u a"le çocuklarının dünyaya 
geld"#" zamank" b!yoloj!k (bedensel) c!ns!yet! "le c!ns!yet k!ml!kler!n"n 
- kend"n" kadın ya da erkek olarak h"ssetmek - b"rb"r"yle aynı olaca#ını 
varsayar ancak durum her zaman öyle olmayab"l"r.

• Bedensel c"ns"yet" erkek olan b"rey (erkek c"ns"yet kromozomlarına 
ve erkek beden"ne sah"p), erkek oldu#u gerçe#"nden memnun "se 
bu b"rey"n c"ns"yet k"ml"#" de erkekt"r.

• Bedensel c"ns"yet" d"!" olan b"rey (d"!" c"ns"yet kromozomlarına ve 
d"!" beden"ne sah"p), kadın oldu#u gerçe#"nden memnun "se bu 
b"rey"n c"ns"yet k"ml"#" de kadındır.

• Transseksüal"te

Bazı "nsanlar b"yoloj"k bedenler"nden ve bedenler"ne toplumsal olarak 
yüklenm"! olan anlamdan ho!nutsuz olurlar. K"!" erkek beden"yle 
dünyaya gelm"!t"r ancak kend"s"n" erkek de#"l kadın h"ssed"yordur, c"ns"-
yet k"ml"#" kadındır veya kadın beden"yle dünyaya gelm"!t"r, kend"s"n" 
kadın de#"l erkek h"ssed"yordur, c"ns"yet k"ml"#" erkekt"r. 

Transseksüel b"rey"n b"yoloj"k c"ns"yet" "le c"ns"yet k"ml"#" aynı de#"ld"r. 
Transseksüell"k c"ns"yet de#"ld"r; b"r geç"! durumudur, b"r de#"!"me /
dönü!üme "!aret eder. Transseksüeller"n c"ns"yet k"ml"#" vardır; trans 
b"rey"n c"ns"yet k"ml"#" kadındır veya erkekt"r. Transseksüeller"n c"nsel 
yönel"m", heteroseksüel, homoseksüel veya b"seksüel olab"l"r.

Bazı çocuklar c"ns"yet k"ml"kler"n"n b"yoloj"k c"ns"yetler"yle uyumlu 
olmadı#ını çok erken ya!larda ke!federler; k"m" çocuklar "se erken 
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ya!larda buna da"r bel"rg"n b"r davranı! göstermeyeb"l"rler. Pek çok trans 
çocuk, hem kar!ı c"ns"yet"n kıyafetler"n" g"ymey" veya oyuncaklarıyla 
oynamayı "steyecek hem de kend"s"n" ısrarlı b"r !ek"lde kar!ı c"ns"yet 
olarak tanımlayıp "fade edecekt"r. K"m" trans çocuklar "se nasıl h"sset-
t"kler"n" büyüdükler" zaman ortaya koyarlar, onlar ya!ları daha büyük 
oldu#u "ç"n kend"ler"n" daha net b"r !ek"lde "fade edeb"l"rler.

Kızınız ya da o#lunuz s"ze trans olab"lece#"n" ama bundan em"n olma-
dı#ını açıklamı! olab"l"r. C"ns"yet k"ml"#"n" ve trans olup olmadı#ını 
sorguluyor olab"l"r, bunu s"z"nle payla!mı! olması s"ze olan güven"n"n 
ve aranızdak" "l"!k"n"n "y" oldu#unun gösterges"d"r. Sorgulamalarını 
kabullen"n ve c"ns"yet k"ml"#" ne olursa olsun onun yanında olaca#ı-
nızı söyley"n. 

Cinsel  Yönel im
C"nsel yönel"m, f"z"ksel ve duygusal olarak k"me çek"m duydu#umuz 
"le "lg"l"d"r. K"m"nle romant"k / c"nsel "l"!k" kurmak "st"yoruz, hang" 
c"ns"yete "lg" duyuyoruz sorularıyla "lg"l"d"r. K"me çek"m duyaca#ımızı 
aynı c"ns"yet"m"z ve c"ns"yet k"ml"#"m"z g"b" kend"m"z seçemey"z.

C"nsel yönel"m söz konusu oldu#unda üç ba!lık gündeme gel"r: 

• Homoseksüel (E"c!nsel)  
Aynı c"ns"yetten b"reylere kar!ı c"nsel ve duygusal çek"m duyan 
k"!"  -Lezb"yen, gey-

• B!seksüel 
Hem aynı c"ns"yetten hem de kar!ı c"ns"yetten k"!"lere kar!ı 
romant"k ve c"nsel "lg" duyan k"!"

• Heteroseksüel (Düzc!nsel) 
Kar!ı c"ns"yetten k"!"lere c"nsel ve romant"k "lg" duyan k"!"
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TERCİH Mİ?

Trans, "nterseks ya da e!c"nsel olmak b"r terc"h de#"ld"r, c"nsel yönel"m 
ve/veya c"ns"yet k"ml"#"d"r. Anla!ılması gereken en öneml" noktalardan 
b"r", c"ns"yet k"ml"#"n"n de, c"nsel yönel"m"n de seç"m olmadı#ıdır. D"#er 
b"r dey"!le nasıl dünyaya hang" c"ns"yet "le gelece#"m"z b"z"m el"m"zde 
olmadıysa kend"m"z" kadın olarak mı, erkek m" olarak h"ssedece#"m"z" 
ya da k"me kar!ı c"nsel çek"m duyaca#ımızı da kend"m"z seçem"yoruz.

Sem!ha (anne) :

Ben de pantolon g"yd"m, !apka taktım, el"me tesb"h aldım, evde  
provalarını yapıp çıktım dı!arı ama b"r türlü erkek olamadım, yapamadım. 
Olmadı, yakı!mıyor bana. Yan" "ç"mden gelerek erkek olamam ben, çok 
kom"k oldu. S"z erkek ya da kadın olmayı b"r deney"n bakalım, yapab"l"yor 
musunuz? Bu mümkün de#"l, yapamazsınız. B"r dü!ünün, b"r h"ssed"n. 
Olmuyor, ben dened"m.

Ned!me (anne) :

$!te o noktada, farklılıklara, e!c"nsel ya da transseksüel oldu#unu söyleyen 
"nsanlara saygılı ve ho!görülü oldu#unu zanneden Ned"me’n"n, çocu#unu 
sıkı!tırmaya çalı!an, anlamakta zorlanan, onun durumunu b"r terc"h 
olarak gören b"r anne oldu#u ortaya çıktı. Tüm çabam e!c"nsell"#"n ne 
oldu#unu ö#rend"kten sonra hızlıca çocu#umu de#"!t"rmek ve onu bu 
terc"hten kurtarmaktı.

“Terc"h” kel"mes"n" özell"kle kullanıyorum çünkü algımın temel"n" bu 
olu!turuyordu. “Terc"h” yanılgısından uzakla!ab"lmek "ç"n uzun b"r serü-
vene "ht"yacım vardı…
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Yönel"mler ve k"ml"kler b"z"m parçamızdır, öneml" parçalarımız olab"l"rler 
ancak b"z" tanımlamaya yetmezler çünkü b"zler c"nsel yönel"mler"m"zden 
ve k"ml"kler"m"zden yan" heteroseksüel veya LGBT$+ olmaktan "baret 
de#"l"z; b"z" b"z yapan ba!ka b"rçok özell"#"m"z var.

Anne:

Ben"mle benzer durumda olan anneler, unutmayın çocuklarımızın pek 
çok özell"#"nden b"r" de onların LGBT$+ k"ml"kler". %"md" gözler"n"z" 
kapatın, gülen çocu#unuzu hayal ed"n, sadece mutlu, gülen çocu#unuzu.

Öte yandan bu b"r seç"m olsaydı da, LGBT$+ b"reyler"n maruz kaldıkları 
ayrımcılık, ötek"le!t"rme (homofob", transfob", b"fob", geyfob", lezbofob" 
vs) ve dı!lanma göz önüne alındı#ında, LGBT$+ olmaktan yana terc"h 
yapmak pek kolay olmazdı. 
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NEDEN?

Beklenmed"k b"r durumla kar!ıla!tı#ımızda aklımıza gelen "lk sorudur: 
Neden?

Çocuklarının c"nsel yönel"m"n" ve c"nsel k"ml"#"n" en ba!ından "t"baren 
kabullenm"! olan a"leler b"le zaman zaman yo#un b"r suçluluk duygu-
suna kapılab"l"r, “Neden, nasıl böyle oldu?” türü sorular üzer"ne kafa 
yorab"l"rler. 

E!c"nsell"#"n, heteroseksüell"#"n ya da transseksüell"#"n neden"ne "l"!-
k"n yapılan ara!tırmalar bunun neden"n" açıklayamamaktadır. Poz"t"f 
b"l"mler, açıklayamadıkları olgular "ç"n “çoklu neden” kuramı "le hareket 
etmekted"rler. Yan" e!c"nsell"#"n, b"seksüell"#"n, heteroseksüell"#"n neden" 
genet"k, çevresel, ps"koloj"k vs. olab"l"r ya da bunların h"çb"r" olmaya-
b"l"r. Ancak burada b"z"m sorgulamamız gereken nokta, e!c"nsell"#"n 
neden" de#"l, e!c"nsell"#" b"r nedene ba#lama "ht"yacımız olmalıdır.*

Her a"len"n LGBT$+ çocu#u olab"l"r. Farklı co#rafyalarda ya!ayan, 
"nançlıdan "nançsıza, muhafazakardan l"berale, farklı ekonom"k 
sını&ardan, de#"!"k f"z"ksel ve davranı!sal özell"klere sah"p a"leler"n 
LGBT$+ çocu#u olab"l"r. Dünyanın her yer"ndek" farklı toplum-
larda, evl"l"#" ya da beraberl"#" devam eden / etmeyen, üvey ya da öz  
ebeveynl", farklı etn"k kökenlere ya da "nançlara sah"p farklı a"leler"n 
LGBT$+ çocukları vardır.

K"mse k"msey" heteroseksüel ya da LGBT$+ olmaya yönlend"remez. 
Çocu#unuzun s"ze kar!ı açık ve dürüst olmasının de#er"n" b"lerek bu 
yolculu#u onunla b"rl"kte sürdürün.

* Bu bölüm Kaos GL’n"n yayınladı#ı Sık Sorulan Sorular bro!üründen alıntılan-
mı!tır. (Ba#lantı: www.kaosglderneg".org/kutuphanedetay.php?"d=10)
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AKIŞKAN CİNSİYET (GENDER FLUID)

Kend"n" tek b"r sab"t c"nsel yönel"m ve / veya c"ns"yet k"ml"#" "le tanım-
lamayan k"!"ler "ç"n kullanılan b"r ter"md"r.

Bazı "nsanlar kend"ler"n" tek b"r c"ns"yete ve / veya c"nsel yönel"me a"t 
h"ssetmezler ve kend"ler"n" kadın / erkek olarak tanımlamazlar; "k"l" 
c"ns"yet s"stem"n"n b"r parçası olmak yer"ne arada veya nötr olarak 
tanımlanmayı terc"h edeb"l"rler ya da çoklu yönel"m veya k"ml"klere 
sah"p olab"l"rler.

K"!" kend"n" bazen erkek, bazen kadın, bazen arada, kadın "le erke#"n 
d"nam"k akı!kan b"r karı!ımı olarak h"ssed"yor olab"l"r. C"nsel yönel"m" 
de de#"!ken b"r karakter göstereb"l"r. C"ns"yet k"ml"kler" g"b" c"nsel 
yönel"mler"n de akı!kan b"r yapısı olab"l"r. Bu durumu tanımlamak 
"ç"n “akı!kan c"ns"yet” kavramı kullanılır.

TOPLUMSAL CİNSİYET*

“Kadınlık” ve “erkekl"#e” da"r toplum tarafından bel"rlenm"! ve c"ns"yet-
lere yüklenm"! olan görü!ler, davranı! kuralları, "nanç s"stemler", "fade 
b"ç"mler" ve beklent"lerd"r. Örne#"n, “o#lan” çocukların araba "le “kız” 
çocukların "se bebekle oynamayı terc"h ett"kler" varsayımı toplumsal 
c"ns"yet"n kapsamına g"rer. 

Do#du#umuz andan "t"baren toplumsal c"ns"yet hakkındak" tüm sosyal 
yapılanmadan etk"len"r"z. B"rçok kültürde erkekler"n deney"mler" ve 
perspekt"&er" norm olarak kabul ed"l"r, heteroseksüel “erkeks"” davranı! 
"se standart olarak tanımlanır. 
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Erkekler"n üzer"nde genç ya!lardan "t"baren duygularını reddetmeye, 
f"z"ksel açıdan güçlü olmaya, d"#erler"n" baskılayarak ya da onlarla 
yarı!arak üstünlükler"n" "spat etmeye yönel"k b"r baskı vardır. Kadınlar 
"se sıklıkla, zekalarını yok saymaya, düzgün, boyun e#en, "y" d"nley"c" 
olmaya ve d"#erler"n"n "ht"yaçlarını kend"ler"n"nk"nden üstün tutarak 
de#erl" olduklarını kanıtlamaya dönük b"ç"mde sosyalle!"rler. Erkekler, 
a"len"n, grubun ve toplumun re"s" sayılırken, kadınlar tak"pç" ve destekç" 
olarak varsayılırlar.

Toplumsal c"ns"yet kültürden kültüre farklılık gösterd"#" g"b", b"r 
toplumda zaman "ç"nde veya kr"z dönemler"nde de#"!eb"l"r ve sadece 
kadın "le erkek arasındak" de#"l, her gruptak" güç "l"!k"ler"n" a#ır b"ç"mde 
etk"ler.

Toplumsal c!ns!yet, "nsanların g"y"m tarzlarından, saç modeller"nden, 
konu!ma !ek"lller" ve m"m"kler"nden görüleb"lse de “kadınsı” ya da 
“erkeks"” olması k"!"n"n trans, e!c"nsel, "nterseks veya b"seksüel olup 
olmadı#ı "le "lg"l" herhang" b"r b"lg" vermez. $k"l" toplumsal c"ns"yet 
s"stem", bütün "nsanların ya kadın ya da erkek oldu#unu tanımlayan 
s"stemd"r sadece "k" adet b"yoloj"k c"ns"yet "le uyumlu "k" adet toplumsal 
c"ns"yet olab"lece#"n" varsayar. Ku"r** k"ml"kler" ve "nterseksler" de göz 
ardı eden bu s"stem beraber"nde c"ns"yetç"l"#" get"rmekted"r.

* Bu ba!lık hazırlanırken www.s"ddets"zl"kmerkez".org/kavramlar/toplumsal-
c"ns"yet l"nk"nden yararlanılmı!tır.

** Ku"r, yen" b"r norm de#"l, sürekl" akı!kan ve bel"rs"z b"r k"ml"k(s"zl"k) hal"d"r. 
En temelde c"nsell"k ve c"ns"yet "le "lg"l" normat"f olanı sorgulamasının yanı sıra 
ba!ka sayısız alana da g"rerek ele!t"ren !ems"ye b"r ter"md"r. Farklılı#ı ve çe!"tl"l"#" 
ben"mser.
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TEPKİLERİMİZ

Çocu#unun LGBT$+ oldu#unu ö#renen ebeveyn"n duyguları gen"! b"r 
yelpazede de#"!"r. Bazıları "lk duyduklarında çocuklarını kaybetm"! g"b" 
h"ssedeb"l"rler. Yo#un suçluluk duygusu da sık ya!anan duygulardan b"r"-
d"r. K"m"ler" çocuklarını suçlarken, b"r kısmı e!ler"n" suçlar veya “Ben 
nerede hata yaptım ?”, “Açılmadan önce neden çocu#umun durumunu 
anlayamadım” g"b" sorularla kend"ler"n" suçlar. Bazı a"leler "se "nkar eder-
ler, zamanında çocuklarının LGBT$+ oldu#undan !üphelenm"! olsalar 
b"le kend"ler"n" böyle b"r !ey"n olmadı#ına "nandırmaya çalı!mı!lardır; 
ba!kalarının çocukları LGBT$+ olab"l"r ama onlarınk" olamaz! 

Neval Zen (anne) :

Anlayamıyordum, her !ey güllük gül"stanlık g"derken ne oldu da  
böyle oldu? Ben nerede yanlı! yaptım? Çalı!tı#ım sürece çocu#uma annem 
bakmı!tı, annem m" b"r yanlı! yapmı!tı? Yeter"nce "lg"lenmem"! m"yd"m? 
Babası "le de arası "y"yd", o ne hata yapmı! olab"l"rd" k"? Yoksa yanlı! okula 
mı verd"m? Yanlı! arkada!lar mı ed"nd"? Marj"nal t"plere m" özend"? Fazla 
mı özgür bıraktım g"b" b"tmez tükenmez sorularıma cevap bulamıyordum. 
Üstel"k korkuyordum da, a"lemden, yakın çevremden, "! arkada!larım-
dan… Kend"me b"le açıklayamadı#ım bu olguyu k"me nasıl anlatab"l"rd"m? 
Sank" cüzzamlı b"r a"leyd"k de tecr"t ed"lecekt"k. Her !ey buraya kadardı.

Çocu#unun güvenl"#" ve sa#lı#ı konusunda end"!e duyanlar, durum 
kend"s"ne daha önce açıklanmadı#ı "ç"n öfkeye kapılanlar, okulda ve 
arkada!ları arasında dı!lanmasından çek"nenler olab"ld"#" g"b", çocu#u 
kend"s"ne da"r b"r farkındalı#a sah"p oldu#u "ç"n sev"nenler de olab"-
l"r. Duyguların her b"r" b"r d"#er"nden çok farklı olsa da anla!ılab"l"r, 
ola#an tepk"lerd"r. Aralarından b"r"n", bazılarını, hatta tamamını aynı 
anda h"ssetmen"z de mümkün!
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Günsel! (anne) :

Ertes" gün okula g"tt"m. $darec"lerden b"r"yle ve rehberl"k ö#retmen"yle 
b"r görü!me yaptım. Onlara okulda çocu#umla “top” d"ye alay ett"k-
ler"n" ö#rend"#"m" ve b"r daha k"msen"n onu rahatsız ett"#"n" duymak  
"stemed"#"m" söyled"m. Nasıl gözlüklü, fazla k"lolu, lehçes" farklı arkada!la-
rıyla alay etmemeler" gerekt"#"n" ö#ret"yorlarsa bu konuyu da ö#retmeler"n" 
“Bazı arkada!larınız böyle olab"l"r, alay etmemel"s"n"z” d"ye uyarmaları 
gerekt"#"n" söyled"m. 

(…) Ya!adıklarımız a"leler olarak çocuklarımızı kabul etmen"n yetme-
d"#"n" b"ze göster"yordu. Toplumun da kabul etmes" gerek"yor ancak "lk 
kabul a"lede ba!lıyor. Önce a"le, sonra okul, "! hayatı ve toplum. Heps" 
çocuklarımız "ç"n b"rer kabul ed"lme yer".

Yaln ız  Deği l i z
Farklı "llerde örgütlenm"! dayanı!ma gruplarımıza danı!ma hatlarımızı 
arayarak ula!ab"l"r, b"zlerle tanı!ab"l"r, toplantılarımıza katılab"l"r, web 
s"tem"z" "nceleyerek hakkımızda daha fazla b"lg" sah"b" olab"l"rs"n"z. 

S"ze en yakın "lde düzenlenen aylık ücrets"z CETAD toplantılarına 
katılarak bu alanda uzman ps"k"yatr"stlerden a"le gruplarımız "le b"rl"kte 
b"lg" ve destek alab"l"rs"n"z. 

Ünsal (baba) :

$!te bu süreçte L$STAG ve CETAD’ı bulduk ve yen" "nsanlarla tanı!ıp 
onlarla "let"!"m kurduk. Ö#rend"kler"m"n öneml" b"r kısmını bu dostla-
rımdan ve uzmanlardan ö#rend"m. B"rl"kte hem kend"m"z, hem de toplum 
"ç"n yararından em"n oldu#um çalı!malar yapıyoruz. En öneml"s" de hem 
kend" aramızda, hem de yen" katılan a"lelerle yaptı#ımız b"lg" payla!ımları. 
Her gün yen" b"r !eyler ö#ren"yoruz. Bu da hem b"ze, hem de çocukları-
mızla "let"!"m"m"ze katkıda bulunuyor.
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Bu Bir  Yo lculuk
Bu yoldan s"zden önce b"rçok a"le ve yakın geçt", !u anda da dünyanın 
de#"!"k yerler"nde bu yolu s"z"nle aynı anda kat eden b"nlerce k"!" var. 
Her yolculuk g"b" bunun da "n"!ler" ve çıkı!ları olacak. S"z"n g"b" b"rçok 
ebeveyn"n !u anda bu yollardan geçmekte oldu#unu hatırlayın. 

Bu yolda, çocu#unuz "le "l"!k"n"z" daha önce h"ç olmadı#ı kadar güçlen-
d"rmek ve ba!ladı#ınızdan daha "y" b"r noktaya varmak s"z"n el"n"zde. 
Çocu#unuzla oldu#u kadar a"len"zle de esk"s"nden daha yakın ba#lar 
kurab"l"r, daha önce varlı#ından b"le haberdar olmadı#ınız b"r destek 
grubundak" ebeveynler "le tanı!ab"l"r, dayanı!manın gücünü h"ssede-
b"l"rs"n"z.

Öneml iy iz
Kend"n"ze d"kkat etmen"z çok öneml". Çocu#unuzu anlamaya ve ona 
destek olmaya çalı!ırken KEND$N$Z$ unutmamanız ve "hmal etme-
men"z gerek"yor. S"z"n de deste#e "ht"yacınız var. Toplantılarımız ve 
aylık CETAD bulu!maları s"ze "ht"yaç duydu#unuz deste#" sunacaktır. 

Bazı a"leler çocuklarını oldu#u g"b" kabul etme noktasına vardıkları halde 
"çler"nde hayalkırıklı#ı ve karma!a h"ssett"kler"n" söylerler. Çocu#unuza, 
açılmasının s"zde yarattı#ı !a!kınlıktan ve !oktan bahsedeb"l"rs"n"z. Onu 
sevd"#"n"z" ancak (belk" de) hazırlıksız yakalandı#ınız bu b"lg"ye alı!mak 
"ç"n zamana "ht"yacınız oldu#unu açıklayın. Lütfen kend"n"ze kar!ı 
anlayı!lı ve !efkatl" olun. Tepk"n"z" tartmak, çocu#unuzla konu!mak, 
LGBT$+ konuları üzer"ne b"lg" ed"nmek, bu b"lg"y" arkada!larınızla 
ve a"len"zle payla!mak g"b" adımların her b"r" "ç"n zamana "ht"yacınız 
olacaktır. Ne h"ssett"#"n"z" anlamak ve duygularınız üzer"nde dü!ünmek 
"ç"n kend"n"ze özel zaman ayırmayı "hmal etmey"n. 
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Ümühan (anne) :

%u anda çocu#unun LGBT$+ oldu#unu ö#ren"p L$STAG danı!ma hattını 
arayan ya da yüz yüze görü!tü#üm ebeveynlere söyled"#"m b"r !ey var: 
Çocu#unuz hasta de#"l, bu do#u!tan gelen b"r yönel"m. Kabullenmek 
"ç"n kend"n"ze ve çocu#unuza zaman tanıyın.

LGBT$+ konusunda önyargılara ve ayrımcı f"k"rlere sah"p olmadı#ını 
dü!ünen ebeveynler de çocukları açıldı#ı zaman neye u#radıklarını 
!a!ırab"l"rler.

El!f (anne) :

$! ortamımda çalı!ma arkada!larımdan b"r" e!c"nseld". B"rl"kte çalı!ınca 
bunu çok fazla yadırgamıyorsunuz. ‘Güzel "nsanlar, kom"k "nsanlar’ d"ye 
dü!ünüyorsunuz. Kend" çocu#unuz oldu#unda, kend"n"z ya!adı#ınızda 
"se ta!ıması çok zor b"r yük hal"ne gel"yor. Aslında o kadar anlayı!lı, 
gen"! bakan "nsanlar de#"lm"!"z onu anladım. B"r nev" homofob"km"!"z. 
Baskıladı#ımız, g"zled"#"m"z bu yönümüz de böylece ortaya çıkıyor tab"".
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AÇILMA

Ay"enur (anne) :

Bazen aklımıza gelmeyen durumlar kar!ımıza çıkab"l"yor. B"l"nçl" olarak 
yapmasak da bazı konularda konu!mak ya da b"lg"lenmek zamanında 
aklımıza h"ç gelmem"! olab"l"yor. Ben bu durumu çocu#um bana b"sek-
süel oldu#unu söyleyerek açıldı#ı zaman ya!adım. Gerçekten h"ç aklıma  
gelmeyecek b"r yerden dumura u#radım. Bu konuda b"lg"lenmek "ht"yacı 
b"le h"ssetmem"!t"m.

Çocu#um da zorlanmı"tı ben!mle konu"makta. Ben" en çok bu durum 
üzdü. Hatırlıyorum da çocukken duyguların !"ddet" daha farklı ya!anı-
yordu. Sank" sev"nçten çıldırmak, üzüntüden ölmek mümkündü o zaman-
lar. Bu yüzden çocu#umun açılmadan önce ve açılırken neler ya!adı#ını, 
neler h"ssett"#"n" çok dü!ündüm.

B"rçok LGBT$+ b"rey, a"leler"ne açılmanın kend"ler" "ç"n çok zor b"r süreç 
oldu#unu anlatır. En sevg" dolu ebeveyn evlat "l"!k"s"nde b"le, açılma 
sırasında ver"lecek tepk"lere da"r end"!eler bulunab"l"r. Çocu#unuz ba!ka 
a"leler"n çocuklarını redded"!ler"ne ve verd"kler" olumsuz tepk"lere da"r 
h"kayelerden haberdardır ve kolay olmayaca#ını b"lmes"ne ra#men s"ze 
açılma kararı almı!tır. Açılmadan evvel büyük "ht"malle yıllarca e!c"nsel, 
b"seksüel veya trans oldu#u gerçe#"n" anlamak ve kabullenmekle "lg"l" 
zorlukları kend" kend"ne ya!amı!tır. Bu arada belk" de yönel"m" veya 
k"ml"#" neden"yle b"rtakım dı!lanmalara, alaylara ve olumsuz önyargılara 
maruz kalmı! olab"l"r. A!a#ılama ve dı!lamalar belk" do#rudan çocu#u-
nuza yönel"k de#"ld" ancak heteroseksüel olmayanlara önyargıyla yakla!an 
b"r toplumda ya!ayan b"r b"rey olarak heteroseksüal"te dı!ında c"nsel 
yönel"me/c"nsel k"ml"#e sah"p olmanın yükünü mutlaka h"ssetm"!t"r.

Çocu#unuzun / yakınınızın s"ze açılma kararını verm"! olması, "l"!k"-
n"z"n bundan sonrası "ç"n attı#ı dürüst b"r adımdır.
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Bahar Can (anne) :

O#lum y"rm"l" ya!larının ba!ında b"r gün ‘Anne sana b"r !ey söyleyece#"m’ 
d"yerek ablasıyla b"rl"kte gel"p kar!ıma oturdu#unda aklıma gelen tek !ey 
artık ‘o anın’ geld"#"yd"... 

‘Anne ben"m b"r sevg"l"m var ama erkek’ d"ye konu!urken ben sanırım 
b"r süre ta! oldum. Evet o an bu andı. Ve ben hızla ‘Ne yapmalıyım, nasıl 
davranmalıyım’ d"ye dü!ünürken öylece kalakalmı!tım. O#lum gel"p bana 
sarılarak ‘Anne ben erkek olmaktan memnunum, ben aynı o#lunum, sadece 
b"r erke#" sev"yorum’ ded". Konu!amadım, a#layamadım, sımsıkı sarıldık 
b"rb"r"m"ze... Sımsıkı... $ç"mde fırtınalar kopuyordu. O#lum "se o sırada 
bana ‘Annem’ d"yordu ‘B"l"yordum bana ba!ka türlü davranmayaca#ını, 
bana böyle sarılaca#ını.

Çocu#unuz s"ze açılmadan öncek" çocu#unuz "le aynı k"!"; açılınca 
de#"!med", ba!ka b"r"ne dönü!med". De#"!en, s"z"n onunla "lg"l" algınız 
olab"l"r ancak bu algıyı yen" ve farklı b"r perspekt"f "le de#"!t"rmen"z her 
zaman "ç"n mümkündür.

Neval Zen (anne) :

Kızım key"&" b"r yemek sonrası damdan dü!er g"b" “Anne ben gey"m” 
ded". Anlamadım. C"dden anlamadım çünkü bu kel"mey" "lk kez duyuyor, 
ne anlama geld"#"n" de b"lm"yordum. %a!kın bakı!larım üzer"ne e!c"nsel 
oldu#unu, kabul edemezsem hayatımdan çıkıp g"deb"lece#"n" söyled". 
Gerek ses tonu, gerekse vücut d"l" "le çok c"dd" ve kararlıydı.

Vurgun yem"! g"b" oldum, beyn"me b"r u#ultu yerle!t". Kabul edem"yordum 
ama kabullenmed"#"m takd"rde hayatımdan çıkıp g"dece#"n" söylem"!t". 
Bu nasıl b"r çıkmazdı? Konu!amadım. H"çb"r !ey söyleyemed"m, kabul 
edem"yordum ama hayatımdan çıkıp g"tmes"ne de katlanamazdım. Tam 
b"r kabus, tam b"r !oktu ya!adı#ım. Kapana kısılmı! g"b"yd"m.

$k" ay boyunca yarı del" vaz"yette ya!adım ve g"zl" g"zl" en "y" ps"k"yatr"stler" 
ara!tırdım. Derken kızım ben" b"r arkada!ının annes" '"le tanı!tırdı. Onun 
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vasıtası "le de L$STAG 'a"les"yle tanı!tım. B"r nebze olsun rahatlamı!tım. 
En azından yalnız de#"ld"m ama hala kabul edem"yordum.'

Ardından L$STAG sayes"nde CETAD toplantısına katıldım. Ps"k"yatr"stle-
r"n açıkladıkları ter"mler ve kavramlar havada uçu!uyordu. Bunların ço#unu 
"lk kez duyuyor ve anlayamıyordum. K"l"tlenm"! vaz"yetteyd"m. Ps"k"yatr"st 
anlatıyordu, “Yalnız de#"ls"n"z, yanlı! b"r !ey yapmadınız. Çocu#unuz da 
yanlı! yapmadı, hasta da de#"l. Dünya Sa#lık Örgütü bunun b"r hasta-
lık olmadı#ını açıkladı. Bu çocuklar böyle do#arlar. Bu b"r terc"h de#"l, 
varolu! b"ç"m"d"r. Çocuklarınız ‘Ben neden d"#er "nsanlar g"b" de#"l"m?’ 
dü!ünces" "le yalnız ba!larına yıllarca mücadele ver"rler. Ebeveynler"ne 
açıkladıklarında "se rahatlayıp dolaplarından çıkarlar. Bu kez s"zler dolaba 
g"rers"n"z” cümleler"n" 'duydu#umda 'beyn"mde !"m!ekler çaktı.

Evet aynen öyleyd". Dolaptaydım. Üstel"k dolap üzer"mden k"l"tlenm"!t", 
dı!arı çıkamıyordum. Çocu#um böyle do#duysa onun h"çb"r suçu, günahı 
yoktu. O halde neyd" ben" böyles"ne kahreden?

Toplantı süres"nce tüm sorularımın yanıtlarını aldım. Önces"nde konu "le 
"lg"l" h"çb"r b"lg"m yoktu, beyn"m do#ru b"ld"#"m"z yanlı!larla doluydu. 
Korkum "se el alem korkusuydu, toplumun genel" ben"m g"b" dü!ünüyordu 
çünkü. Çok rahatlamı!tım. Çıkmı!tım dolaptan. Sev"nç çı#lıkları atmak, 
hoplayıp zıplamak ve orada bulunan herkese sarılmak gel"yordu "ç"mden.

S"z"n "ç"n kolay de#"l ancak bunun açılan çocu#unuz "ç"n de kolay b"r 
süreç olmadı#ını akıldan çıkarmamak gerek"yor.

Çocuklarının LGBT$+ oldu#unu ö#renen a"lelerde ortaya çıkan kaygı-
ların altında yatan sebepler çe!"tl"d"r: Çocuklarının d"#er a"le fertler" 
veya arkada!ları tarafından dı!lanaca#ı ve okulda alaylara/a!a#ılanmaya 
maruz kalaca#ı korkusu; çocu#unun hayal ett"#" g"b" sevg" dolu b"r 
"l"!k"ye sah"p olamayaca#ı end"!es", ba!ta HIV olmak üzere sa#lık "le 
"lg"l" kaygılar… K"m" ebeveyn "se büyükanne/büyükbaba olamayaca#ı 
dü!ünces"yle mutsuz olab"l"r.
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NE YAPABİLİRİM?

Açılma sorasında da göster"lecek tek b"r do#ru tepk" yoktur ancak s"z"n 
yakla!ımınız, çocu#unuzun ruh hal"n", kend"s" "le "lg"l" algısını ve onunla 
olan "l"!k"n"z" !ek"llend"rmede öneml" rol oynayacaktır. 

$lk duyguları ve tepk"ler" kontrol etmek kolay de#"ld"r; e#er "lk  
tepk"ler"n"zden dolayı p"!mansanız veya utanç duyuyorsanız özür d"le-
mekten, yen"den denemekten ve daha "y"s"n" yapmaya çalı!maktan 
kaçınmayın. $l"!k"n"z" her zaman daha "y"ye götürecek poz"t"f çıkı! 
yolları bulab"l"rs"n"z, vazgeçmey"n.

Sevg"yle yakla!maya özen göster"n. K"m"s" "ç"n bu "çten gelen do#al b"r 
tepk" olab"l"r; bazı a"leler "ç"n "se "lk etapta, uzun yıllar boyunca do#ru 
oldu#una "nanılan yanlı! dü!ünceler yüzünden, destekley"c" b"r yakla!ım 
serg"lemek neredeyse "mkansız olacaktır. 

Çocu#unuzun c"nsel yönel"m"n"/k"ml"#"n" ö#renmek s"ze, kolay ya da zor, 
nasıl h"ssett"rm"! olursa olsun, bu süreç onun "ç"n de zor olmu!tur, bunu 
mutlaka hatırlayın. Sevg"n"z" kaybedece#"n" dü!ünerek end"!elenm"!; 
redded"lmekten, yargılanmaktan, gelecek tepk"lerden ve cevabınızdan 
ötürü korkuya kapılmı! olab"l"r. Bunlar maalesef pek çok a"lede ya!anıyor.

Kend"n"ze !unu hatırlatın: LGBT$+ b"reyler"n mutlu ve sa#lıklı b"r 
ya!am süreb"lmeler" "ç"n a"leler"n"n olumlu ve destekley"c" yakla!ımla-
rına "ht"yaçları vardır. S"z" zorlayan duygularınızla ba!a çıkmaya çalı!ır-
ken bu deste#" çocu#unuza vereb"lecek durumda olmadı#ınızı, o ank" 
tepk"ler"n"z"n çocu#unuza faydadan çok zarar get"rece#"n" görüyorsanız 
kend"n"ze LGBT$+ çocu#unuzdan/yakınınızdan ayrı zaman ayırmaya 
"ht"yacınız olab"l"r. Kend" duygularınızı ve ruh hal"n"z" göz önünde 
bulundurarak "ht"yaç duydu#unuz yardımı alab"lece#"n"z kaynaklara 
(L$STAG; CETAD; web s"teler", f"lmler, k"taplar…) yöneleb"l"rs"n"z.
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• D"nley"n. Duygularını ve dü!ünceler"n" yargılamadan anlamaya 
çalı!arak onu d"nlemeye odaklanın. Gelecek "ç"n umutlarından 
veya o gün okulda ya!adı#ı b"r olaydan bahsed"yor olab"l"r, d"nle-
y"n. Konu!mak "sted"#"n", ancak konu!mayı b"r türlü ba!latama-
dı#ını h"ssed"yorsanız açık uçlu sorularla onu naz"kçe konu!maya 
yönlend"rmeye çalı!ab"l"rs"n"z. Zorlamayın ancak konu!tu#u zaman 
gerçekten d"nley"n.

• Ho!unuza g"tmese de, kabullenmekte zorlandı#ınızı görsen"z de 
çocu#unuzun / yakınınızın LGBT$+ k"ml"#"n" ve kend"n" "fade 
etmes"n" desteklemey" sürdürün çünkü onun buna "ht"yacı var. 
Yapab"lece#"n"z b"rçok !eyden bazıları: LGBT$+ arkada!larını 
ev"n"ze davet etmek, kend"ler"n" rahat h"ssett"kler" kıyafetler" almak 
"ç"n b"rl"kte alı!ver"!e çıkmak, ya!ına uygun f"lm ve k"taplar g"b" 
kaynaklara ula!ımını sa#lamak… Telev"zyonda gördü#ünüz ünlü b"r 
LGBT$+ hakkında söyleyece#"n"z olumlu b"r cümlen"n b"le çocu#u-
nuzun/yakınınızın mutlulu#una katkısı olab"l"r. Hayatına "çten b"r 
"lg" göstermen"z, onu dü!ündü#ünüzü ve sevd"#"n"z" çocu#unuza 
gösterecekt"r.

• Ko!ulsuz sevg"n"z" "fade ed"n.

Ömer (baba) :

Günün b"r"nde o#lum gel"p ‘Ben e!c"nsel"m’ ded"#"nde ona h"ç dü!ün-
meden ‘O#lum bu sen"n hayatın, nasıl mutlu olacaksan öyle ya!a. Zor b"r 
hayatın olacak ama b"z da"ma sen"n yanında olaca#ız’ d"ye cevap verd"m.

Bundan sonrak" süreçte o#lum ben"mle konu!mak "sted"yse de ben konu!-
maktan hep kaçındım çünkü konu hakkında h"çb"r !ey b"lm"yordum ve 
o#lumu hassas oldu#unu fark ett"#"m b"r konuda yanlı! !eyler söyleyerek 
"nc"tmek "stem"yordum. Bu sebeplerle suskun kalmayı seçt"m. O dönemde 
o#lum LGBT$+ konusunda b"lg"lenmem "ç"n bana çok yardımcı oldu. 
Okumam "ç"n de#"!"k makale ve derg"ler bırakıp g"d"yordu. Okuyordum 
sonra oturup konu!uyorduk. Zamanla dernekler"ne g"d"p arkada!larıyla 
da tanı!tım.
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D"kkat ett"#"n"z zaman hayatın her alanında mutlu ve doyumlu hayat-
lara sah"p LGBT$+ "nsanların oldu#unu görürsünüz. Sa#lık çalı!anları, 
ö#retmenler, müz"syenler, avukatlar, oyuncular, sporcular, b"l"m "nsan-
ları, s"yasetç"ler arasında, kısacası bütün meslek gruplarında LGBT$+ler 
vardır; her zaman olacaktır. Çocu#unuzun c"nsel yönel"m" ya da c"ns"yet 
k"ml"#" onun hayatta gerçekle!t"rmek "sted"kler"ne engel de#"ld"r.

Çocu#unuzun güvenl" h"ssedeb"lmes" "ç"n yapab"lece#"n"z en öneml" 
!ey onun k"ml"#"n"/yönel"m"n" tanımanızdır. C"nsel yönel"m"n, c"ns"-
yet k"ml"#"n"n ya da "fades"n"n, oldukça tehl"kel" ve zararlı olab"len 
“onarıcı” ya da “dönü!türücü” terap"ler g"b" dı!ardan yapılacak müda-
halerle de#"!t"r"lmes" mümkün de#"ld"r. Güven"l"r tıbb" kurumlar ve 
ruh sa#lı#ı uzmanları, b"rey"n c"nsel yönel"m"n" ve c"ns"yet k"ml"#"n" 
de#"!t"rmeye çalı!manın "!e yaramadı#ını ve bu g"r"!"mler"n b"reyler 
"ç"n yıkıcı etk"ler" oldu#u konusunda hemf"k"rd"r.

A"le gruplarının danı!ma hatlarını arayın. Ya!adı#ınız "lde b"r a"le 
dayanı!ma grubu varsa aralarına katılıp duygularınızı onlarla payla!a-
b"l"rs"n"z. Belk" s"z anlatmak "stemeyeceks"n"z ancak d"#er ebeveynler"n 
deney"mler"n" d"nlemek "y" geleb"l"r. A"le gruplarına katılmak s"ze çok 
yardımcı olab"l"r. End"!eler"n"z" payla!ır, s"z"nle benzer durumdak" 
a"leler"n deney"mler"n" d"nler, en azından nasıl b"r süreçten geçt"#"n"z 
konusunda b"lg"s" olan k"!"lerle b"r arada oldu#unuzu b"l"rs"n"z. A"le 
dı!ından s"z" anlayab"lecek b"r"ler"yle b"rl"kte olmak ve onlara duygu-
larınızı "fade edeb"lmek gerçekten yardımcı olacaktır.

S"z"nle aynı süreçten geçm"! yakınlarla ve ebeveynlerle bulu!up konu!-
manın mümkün olmadı#ı zaman "se anında ula!ab"lece#"n"z b"lg" 
kaynaklarına "ht"yacınız olab"l"r. Özell"kle kend"n"z" "y" h"ssetmed"#"n"z, 
olumsuz duygularınızın üstes"nden gelmeye çalı!tı#ınız böyle zamanlarda  
L$STAG sosyal medya hesapları (Tw"tter, Facebook, Instagram) ve  
!nfo@l!stag.com adres"m"z aracılı#ıyla b"ze ula!ab"l"r, web s"tem"z  
l!stag.org  g"b" b"lg"lend"r"c" web s"teler"nden, "nternetten de "zleyeb"-
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lece#"n"z Ben"m Çocu#um belgesel"m"zden, danı!ma hatlarımızdan ve 
bu k"tapçık g"b" b"lg" kaynaklarından yararlanab"l"rs"n"z. 

Ya!adı#ınız "lde b"r a"le grubu yoksa h"sler"n"z" b"r e-ma"l yoluyla payla!-
mak b"le fark yaratacaktır.
!nfo@l!stag.org

BAŞKALARINA AÇILMAK 

D"#er "nsanlara açılmak, çocu#unuzun ve s"z"n hazır h"ssed"!"n"ze göre 
karar verece#"n"z b"r konudur. Göz önünde bulundurulması gereken 
noktalar hem s"z"n ve hem de çocu#unuzun durumuna ba#lıdır:

1. Çocu#unuz da s!z de açılmaya hazırsınız.  Çocu#unuz c"nsel yöne-
l"m"n" kend"s" açıklamak "st"yor. Har"ka! Bu demek oluyor k" çocu#u-
nuz d"#er "nsanlara açılma sürec"n" sah"plen"yor. Çok k"!"sel b"r durum 
oldu#u "ç"n, kend" sözcükler"yle açılmak "st"yor. Bu senaryoda s"z"n 
yapab"lece#"n"z en güzel !ey bu tecrübe "ç"n ona zaman ve yer açma-
nız, sormak ya da konu!mak "sted"#" konular "ç"n yanında oldu#unuzu 
h"ssett"rmen"z olacaktır. Bazı yakınlarınızın d"#erler"nden daha zorlayıcı 
b"r yakla!ımı olaca#ına "nanıyorsanız açılma önces"nde çocu#unuza bu 
konudak" dü!üncen"z" söyleyeb"l"rs"n"z. $nsanlar bekled"#"n"z tepk"ler" 
vermeyerek genell"kle s"z" !a!ırtırlar ancak d"yel"m k" teyzes"n"n konuya 
yargılayıcı b"r açıdan yakla!aca#ını tahm"n ed"yorsanız bunu önceden 
çocu#unuzla konu!manızda fayda olab"l"r. Bu durumda o da bazı a"le 
üyeler"ne ve yakınlarına açılırken daha hazırlıklı olmayı veya belk" de 
b"rtakım referans ve dokümanlarla g"tmey" terc"h edeb"l"r.

2. $k!n!z de açılmak !st!yorsunuz, çocu#unuz s!z!n açıklamanızı 
!st!yor. Bu da çok anla!ılır b"r seçenek. Çocu#unuz açılmaya hazır olsa 
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da, akraba ve yakınlara açılma konusunda kend"s"n" hazır h"ssetm"yor 
olab"l"r. Bu senaryoda s"ze dü!en, çocu#unuzun "letmek "sted"#" mesajı 
"y" anlamak olmalıdır. Kend"s"n" nasıl tanımlıyor, özell"kle kullanmak 
"sted"#" sözc"kler hang"ler", açılma öncel"#" ve sıralamasını nasıl yapmak 
"ster, bunları b"lmen"zde fayda var. 

3. Çocu#unuz herkes!n b!lmes!n! !st!yor ancak s!z henüz hazır 
de#!ls!n!z.  Çocu#unuzun açılmasının ardından duruma adapte olmaya 
çalı!ıyorsunuz, haber" çevren"zle payla!maya hazır de#"ls"n"z. Tamamen 
geçerl" ve anla!ılab"l"r b"r tepk". Çocu#unuzun kend"s"n" anlamak ve 
tanımlamak "ç"n yeter" kadar vakt" olmu!tur ancak bu s"z"n "ç"n yepyen" 
b"r durumdur; ne h"ssett"#"n"z"n farkına varmak ve alı!mak "ç"n zamana 
"ht"yacınız vardır. Sonuç olarak bu çocu#unuza a"t b"r karar olsa b"le 
konuyu payla!mak "ç"n b"raz vak"t "stemek en do#al hakkınız. “Bunu 
a"lem"zle ve yakınlarınla payla!mak "stemene saygı duyuyorum. Açılmak 
"ç"n kend"n" rahat ve hazır h"ssetmenden dolayı mutluyum. Ben"m "ç"n 
çok yen" b"r b"lg" oldu#u "ç"n s"nd"rmek ve soru sorup daha "y" anlamak 
"ç"n b"raz zamana "ht"yacım var. Açıldı#ımız k"!"ler konu!mak ya da 
soru sormak "sterlerse onlarla konu!ab"lecek durumda olmak "ster"m. 
B"rkaç hafta geçt"kten sonra oturup konu!sak ve açılma sürec"n" ondan 
sonraba!latsak nasıl olur?” g"b" b"r öner"de bulunab"l"rs"n"z. E#er onun 
"ç"n de uygunsa bu geç"! sürec"n"n kabul ed"leb"l"r uzunlukta olma-
sına d"kkat ed"n. Çocu#unuzun "sted"#"nden daha uzun süre “dolapta 
kalmasına”* sebep olmanız, onu yakın çevres"ne kend"s"yle "lg"l" yalan 
söylemek zorunda bırakmanız anlamına geleb"l"r.

4. S!z açılmak !st!yorsunuz ancak çocu#unuz kend!s!n! hazır h!sset-
m!yor. Bu senaryoda çocu#unuz s"zden ba!ka k"!"lere açılmaya henüz 
hazır de#"ld"r. Açılmak, açılan k"!" "ç"n çok öneml" ve büyük b"r adımdır. 
K"mler"n b"lece#" üzer"nde karar sah"b" olması da aynı !ek"lde öneml"d"r. 
Çocu#unuz s"zden ba!ka k"!"lere açılmaya hazır de#"lse onun bu "ste#"ne 
saygı duymalısınız. Bu "k"n"z "ç"n de b"r yolculuk fakat !u anda onun 
sürec"n" ön plana almanız "y" olur. Ba!kalarına açılma konusunda acelec" 
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davranmayın, !"md"l"k sadece kend"s"ne ve s"ze açık olmak konusunda 
nasıl h"ssett"#"ne da"r kend"s"n" d"nlemes" ve yolunu bulması "ç"n ona 
zaman tanıyın. B"rkaç ay sonra konuyu yen"den gündeme get"rerek 
nasıl h"ssett"#" hakkında konu!ab"l"rs"n"z.

5. D!#erler!ne açılmak konusunda !k!n!z de !stekl! de#!ls!n!z. Bu 
durumda hatırlamanız gereken nokta k"mseye açılma mecbur"yet"n"z"n 
olmadı#ıdır. LGBT$+ler"n k"ml"kler" konusunda açık olma mecbur"-
yet" yoktur; bu k"!"sel b"r seç"md"r, k"!"den k"!"ye de#"!eb"l"r. %u anda 
konu s"z"n aranızda, "l"!k"n"z çok öneml". Çocu#unuzun yanında olun 
ve açılma konusundak" tereddütler"n"z hakkında konu!un. B"rb"r"n"zle 
konu!urken rahatladı#ınızı görürsen"z belk" gelecekte ba!kalarına açılma 
konusunda da kend"n"z" daha rahat h"ssedeb"l"rs"n"z.

Ned!me (anne) :

Zorlukları a!ma konusunda ben"m de stratej" d"yeb"lece#"m yöntemler"m 
olmu!tu. Algımın en dü!ük oldu#u zamanlarda konuyu h"ç k"mseyle 
payla!mamı!tım. Algım yükseld"kçe payla!mam ve ba!kalarından gelen 
tepk"ler" ölçmem gerekt"#"n" anladım. Sonra arkada!larıma açılmaya 
ba!ladım. Açılırken stratej"k seç"mler yaptım. $lk açıldı#ım arkada!larım 
bu meseleye daha poz"t"f bakan, o#lumu yargılamayacak, onunla aralarına 
mesafe koymayacak "nsanlardı. $y" k" öyle yapmı!ım. O#lumun e!c"nsel 
oldu#unu açıklamamın "l"!k"ler"m" zedelemes"nden korkmadı#ımı söyle-
yemem. Sonuçta kend"m"z" dostlarımızla, çevrem"zle ve "l"!k"ler"m"zle var 
ed"yoruz ama korktu#um g"b" olmadı#ını görmek ben" g"derek rahatlattı 
ve ba!kalarıyla payla!ım konusunda daha güvenl" kıldı.
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SEVGİLİSİYLE TANIŞMAK

Bahar Can (anne) :

O#lum ben"mle konu!arak rahatlamı!tı. Heyecanla sevg"l"s"nden söz ett". 
Farklı kültürden yabancı b"r"ym"!. Ben" onunla tanı!tırmayı çok "sted" fakat 
ben dört be! ay boyunca bunu reddett"m. Önce o#lumun e!c"nsel oldu#u 
gerçe#"n" kabullenmem gerek"yordu. Aylar sonra onunla tanı!tım. O#luma 
b"ze açılma cesaret"n" veren oymu!. Kend" a"les"nden, deney"mler"nden 
söz ederek olab"leceklere, tepk"lere, b"rçok !eye hazırlamı! o#lumu. Onun 
annes" "le h"ssett"kler"m"z aynıydı; anladım k" dünyanın neres"nde olursa 
olsun, anne aynı anne, evlat aynı evlat, duygular hep aynı duygular…

E#er çocu#unuz s"z" sevg"l"s"yle veya partner"yle tanı!tırmak "st"yorsa, 
bu onun s"z"n dü!üncen"ze de#er verd"#" ve onayınızı almak "sted"#" 
anlamına gel"yordur. Bunun gerçekle!mes" b"raz zaman alab"l"r ama 
gerçekle!t"#"nde "k"n"z "ç"n de oldukça öneml" b"r adım olacaktır.  
Çocu#unuz s"zden bu konuda da a"ledek" d"#er b"reylere gösterd"#"n"z 
yakınlı#ı ve anlayı!ı beklemekted"r. Anlayı!ınızın sıcaklı#ı ve sam"m"yet", 
a"le ba#larınızı güçlend"recekt"r.

Aklınızı, kulaklarınızı ve kalb"n"z" açın. Çocuklarınız s"ze güven"yor ve 
k"m oldu#unu göstermekten çek"nm"yorsa, bu güven"n tadını çıkarın!
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TRANS ÇOCUĞUMUZ / YAKINIMIZ

Bu bölüm özellikle trans çocu#u ve yakını olanlar için hazırlanmı!tır. 

Transların ço#u "ç"n a"leye açılmak gerçekten korkutucudur. En sevg" 
dolu ebeveyn çocuk "l"!k"s"nde b"le açılma sonrasında gelecek tepk"lere 
da"r ku!kular bulunur. Çocuklarınız çevreler"nden, açılma sonrası a"le-
ler"n !"ddet"ne, redd"ne, olumsuz tepk"ler"ne veya ebeveyn"n b"r sa#lık 
sorunu ya!amalarına yol açab"lecekler"ne da"r b"rçok h"kaye duymu!lar-
dır. S"ze açılmadan evvel büyük "ht"malle transseksüel oldukları gerçe#"n" 
kend"ler"ne sakladılar belk" dı!lanmaya, akran zorbalı#ına, önyargı ve 
alaylara maruz kaldılar. Tüm bunlar kend"ler"ne yönel"k olarak yapıl-
mamı! olsa b"le toplumun LGBT$+lere uyguladı#ı ayrımcılı#ı b"l"yor 
ve h"ssed"yorlardır. 

Yakınınızın / çocu#unuzun s"ze açılmı! olması çok büyük ve öneml" 
b"r adımdır.

Nerm!n (anne) :

Ne olmu!tu da böyle her !ey b"rdenb"re de#"!m"!t"? Hayatımıza h"ç bekle-
med"#"m"z ve b"z" alt üst eden b"r bomba dü!mü!tü. 22 yıldır gururla 
kızımız ded"#"m"z çocu#umuz aslında b"r erkek oldu#unu söylüyordu. 

Nasıl olurdu? Had" canım, bunda b"r yanlı!lık vardı. Böyle b"r !ey olab"l"r 
m"yd"?

Züleyha (anne) :

Çok büyük b"r acıydı ben"m "ç"n o an. Kayıptı çünkü ben"m b"r o#lum 
vardı ama artık yok. Sank" b"r erkek çocu#unuz ölüyor ve b"r kız çocu#u-
nuz do#uyor. Ona nasıl davranaca#ınızı da b"lm"yorsunuz, h"çb"r !ey 
b"lm"yorsunuz. Hem !ok, hem üzüntü.
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Çocuklarının trans oldu#unu ö#renen a"lelerde ortaya çıkan kaygıların 
altında yatan sebepler çe!"tl"d"r: Çocuklarının d"#er a"le fertler" veya 
arkada!ları tarafından dı!lanıp okulda alaylara /a!a#ılanmaya maruz 
kalaca#ı korkusu, çocu#unun hayal ett"#" g"b" sevg" dolu b"r "l"!k"ye 
sah"p olamayaca#ı end"!es", "! bulma konusunda ya!ayab"lece#" sorun-
lar, dı! görünü!ünde olu!acak de#"!"kl"kler, geç"r"lecek operasyonlar… 
K"m" ebeveyn "se büyükanne / büyükbaba olamayaca#ını dü!ünerek 
mutsuz olab"l"r. Trans çocu#unuz, sevg" dolu, mutlu ve uzun süren 
"l"!k"ler kurab"l"r: Sevg" aynıdır. 

B"rçok ebeveyn çocuklarının transseksüel oldu#unu duydu#u zaman 
kend"s"n" yapayalnız h"sseder. Durumu kabullen"yor olsalar b"le ba!ka-
larıyla payla!mak konusunda çek"nceler" vardır.

Nerm!n (anne) :

Evet, çocu#umuzu anlıyorduk, mutlu olmasını da "st"yorduk ama çevre 
b"z" nasıl anlayacaktı? Nasıl derd"k ‘B"z"m artık b"r o#lumuz var’ d"ye.

A"leler çocukları transseksüel oldu#u "ç"n çevreler" tarafından suçla-
nacakları korkusuna sah"p olab"l"rler. H"ç k"mse, a"le "ç"nden veya 
dı!ından, b"r ba!kasının trans olmasına sebep olamaz. A"leler"n suçlu 
h"ssetmeler"n"n b"r sebeb" de, çocuklarının trans k"ml"#"n" önceden 
fark etmem"! olmaları olab"l"r. Çocuklarını çok seven ebeveynler olarak 
“Onun hayatına da"r bu kadar büyük ve öneml" b"r b"lg"y" nasıl olup 
da önceden fark edemed"k” d"ye dü!ünen a"leler bu sebeple kend"ler"n" 
suçlayab"l"r.

H!dayet (anne) :

L"se sonda konuyu b"ze açtı#ında "lk h"ssett"#"m"z !ey suçluluk duygusu 
oldu. ‘Nerede hata yaptık, yet"!t"r"rken b"r yerlerde hata yapmı! olmalı-
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yız’ d"ye dü!ündük. 15 aylıkken babasından ayrılmı!tım, ayrılmamam 
mı gerek"rd"? Çalı!ırken onunla yeter"nce "lg"lenemem"! olab"l"r m"yd"m? 
Çocu#um bana böyle b"r konuyla geld"#"nde çok yadırgadım, ‘Nasıl olur’ 
ded"m, ‘Saçmalık bu’ ded"m, onunla mücadele ett"m. Kend"m" k"msey" 
yargılamayan, ayrımcılık yapmayan, empat" kurab"len b"r" olarak görü-
yordum ama de#"lm"!"m, ben öyle zanned"yormu!um.

Bütün bu end"!eler"n yarattı#ı baskının, çocu#unuzun trans oldu#u 
gerçe#"n" kabullend"#"n"z zaman haf"&ed"#"n" göreceks"n"z. E#er s"z 
poz"t"f ve destekleyen b"r tutum "ç"nde olursanız, a"len"z ve arkada!la-
rınız da etk"len"p s"z"n g"b" davranacaklardır.

Bazı a"leler "se çocuklarının transseksüel oldu#unu açıklamasının ardın-
dan çocuklarının ya!adı#ı sıkıntının neden"n" anlarlar. Belk" "ç"ne 
kapanmı!tı, k"mseyle görü!mek "stem"yordu ve / veya kaygılı ve depre-
s"f b"r ruh hal"n"n "ç"ndeyd". Anne baba olarak onu böyle sıkıntıya 
sokan nedenler" dü!ünüp "ç"nden çıkamamı!tınız, çocu#unuzun trans  
oldu#unu ö#rend"#"n"zde bunların neden"n" de anlamaya ba!ladınız.

N!lgül (anne) :

Ona gey, lezb"yen, transseksüel g"b" kavramları anlatıyor, kend"nde b"r 
farklılık görecek olursa kötü h"ssetmes"n, bu durumların normal oldu#unu 
b"ls"n "st"yordum. Tüm çabalarıma kar!ın ergenl"#"n ba!larında kend"n" 
tanımlamakta çok zorlandı. 
…
Erkek oldu#unu 15 ya!ındayken ke!fett" ve $stanbul Tıp Fakültes"’ndek" 
%ah"ka Hoca’ya g"tmek "sted"#"n" söyled". Karı koca o kadar rahatladık 
k" anlatmama "mkan yok. Te!h"s konulmu!tu. Çocu#umuz trans erkekt".
… 
B"ze erkek oldu#unu söyled"#"nde sonunda kend"s"n" ke!fett"#" ve anla-
dı#ı "ç"n !ükrett"m. Öneml" olan onun ruh ve beden sa#lı#ıydı, b"z bunu 
çözeb"l"rd"k.
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TRANS AÇILMA 

Çocu#unuzun transseksüell"#" "le "lg"l" olarak çevren"ze açılmanın tek b"r 
do#ru yolu yoktur. Onu d"nley"n, ya!ına uygun sorular sorarak anlamaya 
çalı!ın ve bu de#"!"kl"kler" a"len"zle ve arkada!larınızla nasıl payla!ab"-
lece#"n"z konusunu kend"s"yle konu!un. Durumu herkese aynı anda 
duyurmak zorunda de#"ls"n"z, d"lersen"z daha gen"! çevreye duyurmak 
"ç"n sonra sosyal medyayı da kullanab"l"rs"n"z. Çocu#unuz arkada! ve 
a"le çevres"ne açılırken s"zden yardım "st"yor olab"l"r, bu konuda adım 
atmadan önce ne "sted"#"n" b"ld"#"n"zden mutlaka em"n olun.

K"m"ler", "s"m, c"ns"yet ve h"tap de#"!"kl"kler"n" ve yakınların b"r dahak" 
bulu!mada kar!ıla!acakları farklılıkları önceden yazılı !ek"lde, belk" b"r 
mektup aracılı#ıyla payla!mayı terc"h ederler. Bazıları da açılmayı teke 
tek görü!meler "le veya arkada!/akraba gruplarına toplu halde açıkla-
mayı seçeb"l"rler.

Hang" yöntem" terc"h edersen"z ed"n, s"ze yardımcı olab"lecek b"rkaç 
püf noktası vermek "st"yoruz:

B!lg!lend!r!c! olun: Transseksüell"k gözle görülür b"r de#"!"kl"#" berabe-
r"nde get"r"yor olsa da bu çevren"zdek"ler"n konu hakkında b"lg" sah"b" 
oldukları anlamına gelm"yor. Duyarsız ve "nc"t"c" geleb"lecek b"rtakım 
temel soruları cevaplamaya hazırlıklı ve hang" soruların sınırları zorladı#ı 
konusunda net olun; arkada!larınıza ve a"len"ze sorularını ne zaman ve 
nerede cevaplayab"lece#"n"z konusundak" kararınızı b"ld"r"n. 

Fer!de (anne) :

CETAD ve L$STAG sayes"nde b"lg"lend"kten sonra önce a"leme sonra 
kom!ularıma kızımın aslında erkek oldu#unu, beden olarak kadın ama 
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bey"n olarak erkek oldu#unu anlattım. Tüm bu b"ld"kler"m" ps"k"yatr"st-
lerden ö#rend"#"m", bunun do#u!tan gelen b"r durum oldu#unu söyle-
d"m. “Artık kızım yok, o#lum var” ded"#"mde “Bunu tavırlarından zaten 
anlamı!tık” ded"ler. Ama tab"" onlar da bu konuda b"lg"s"zd".

Hazırlıklı olun: K"msen"n ö#retmen" olmanız beklenm"yor ve çok 
sevd"#"n"z k"!"n"n en büyük deste#" olmak da kolay de#"l ancak b"rkaç 
bas"t cevap "ç"n hazırlıklı olmanız ve bu k"tapçık g"b" bazı kaynakları 
okumu! olmanız s"ze bu yolda yardımcı olacaktır. Çevren"zdek"ler" 
b"rdenb"re çok fazla b"lg"ye bo#madı#ınızdan em"n olun. B"rkaç kısa 
açıklayıcı makale, web s"tes" ve v"deo l"nk" "!e yarayacaktır. S"z bu kaynak-
ları onlarla payla!tıktan sonra "sterlerse s"ze daha fazlasını sorab"l"rler.

Net olun: $nsanlardan ne bekled"#"n"z konusunda açık olun. C"ns"yet" 
"le "lg"l" h"tap !ekl" (kadın/erkek, kızım/o#lum…), yen" "sm", yen" saçı 
ve kıyafetler" "le "lg"l" yorumlar ya da bu konularda h"ç yorum yapılma-
ması hakkında yakınlarınızdan ne bekl"yorsanız söyley"n. Bu “Anlamak 
zorunda de#"ls"n ancak k"!"sel f"kr"n ne olursa olsun, saygı duymak 
zorundasın” cümles" kadar bas"t b"r cümle b"le olab"l"r. Bu tür b"r açık-
lama, "nsanların sorulmadan ya da s"z "stemeden vermek "steyecekler" 
tavs"ye ve f"k"rler"ne kar!ı k"bar b"r sınır ç"zmen"ze de yardımcı olacaktır.

Kend!n!ze güven!n: Güçlü durun ve nasıl davranmalarını "st"yorsanız 
çevren"ze o !ek"lde örnek olun. Bu s"z"n "ç"n de yen" b"r durum olab"l"r 
ancak çocu#unuzun trans olmasında yanlı! olan h"çb"r !ey yok. Aslında, 
ço#unluk tarafından anla!ılmayan b"r yolculukta, sevd"#"n"z"n yanında 
yer almanızın gurur ver"c" b"r yanı vardır. Çevren"zdek" "nsanlar s"z" 
tak"p edeceklerd"r, s"z ne kadar rahat olursanız (veya öyle görünür olur-
sanız) onların yakla!ımları üzer"ndek" etk"n"z de o kadar etk"l" olacaktır. 
Sözcükler"n"z ve güvenl" ses tonunuz öneml", savundu#unuz de#erler"n 
arkasında durun; sevd"#"n"z k"!" "ç"n, çocu#unuz "ç"n oradasınız; durumu 
anlamakta zorlanan d"#er k"!"ler "ç"n de#"l.
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Nerm!n (anne) :

Tam b"r kabullenme sonucunda çocu#umuzun yanında kararlı, d"k ve güçlü 
"d"k. Çevreye anlatmak h"ç de zor olmamı!tı, anlayan anlamı!tı, anlama-
yan da susmu!tu. Anne baba çocu#unun yanında oldu#unu, hem çocu#a 
hem de çevreye h"ssett"rd"#"nde bu durumun a!ılab"lece#"n" görmü!tük. 

Evet, !u an b"z çocu#umuzdan güç alıyoruz, çocu#umuz da b"zden güç 
alıyor. El ele ver"rsek a!amayaca#ımız zorluk yok. Yeter k" anlamak "ç"n 
çaba gösterel"m. Çocuklarımızı bu zorlu yolda yalnız bırakmayalım.

İLETİŞİM

Çocu#unuz geç"! sürec"ne g"rmeye karar verd"#"nde ona artık 
seçt"#" yen" "sm"yle ve "sted"#" !ek"lde (kızım/o#lum) h"tap etmen"z"  
"steyecekt"r. $sted"#" !ek"lde h"tap ed"n, ba!larda d"l"n"z sürçeb"l"r, yanlı!-
lıkla esk" "sm"yle h"tap edeb"l"rs"n"z, özür d"ley"p düzelt"n. Seçt"#" "sme 
saygı duyup ona bu "s"mle h"tap etmek çocu#unuza vereb"lece#"n"z en 
yapıcı desteklerden b"r" olacaktır.

B"rçok anne baba bebekler"ne "s"m seçmek "ç"n uzun zaman harcar. Bazı 
a"lelerde nes"lden nes"le geçen "s"mler vardır. B"rçok kültürde bebeklere 
"s"m koyarken ba!vurulan köklü gelenekler vardır. Bu nedenle çocu#unuz 
ya da yakınınız "sm"n" de#"!t"rmek "sted"#"nde hayalkırıklı#ına u#rama-
nız son derece anla!ılab"l"r b"r durumdur. A"leler çocuklarının "sm"nde 
esk" "sm"n" hatırlatan ufak b"r de#"!"kl"k olsun "steyeb"l"rler ama bazı 
trans b"reyler esk" "s"mler"nden tamamen farklı b"r "s"m seçmey" terc"h 
ederler. $s"m de#"!"kl"#" sosyal geç"!"n çok öneml" b"r parçası oldu#u 
"ç"n bu konuda kend" k"!"sel h"sler"m"z" b"r kenara bırakmamızda fayda 
vardır. D"lersen"z ve çocu#unuzun rızası var "se yen" "s"m seç"m"ne s"z 
de dah"l olab"l"rs"n"z.
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Nurcan (anne):

B"z"m deste#"m"z onu mutlu ed"yor. Ona kend"s"ne seçt"#" "s"m "le h"tap 
ed"lmes"nden ho!lanıyor; “Ben buyum, a"lem ben" ne güzel kend" hal"mle 
kabul edeb"l"yor” d"ye sev"n"yor. Kabul görmed"#" zamanlarda çok tepk"sel 
davranı!lar serg"l"yor. “Ben buyum, ben" bu !ek"lde kabul edeceks"n"z” 
d"yor. Bazen baba !a!ırıp ona kız "sm"yle seslen"yor, o zaman babasına 
“O k"m” d"ye çıkı!ıyor. 

Çevres"ndek"lerden kabul görmed"#" zamanlarda ona ‘Sadece b"z"m çevre-
m"zde de#"l k", Türk"ye’de translara normal gözle bakılmıyor. B"z de 
b"lm"yorduk, b"rçok !ey" ara!tırdıktan sonra ö#rend"k. Durumu herkese 
açıkladık buna ra#men arada sana hala esk" "sm"nle h"tap edenler çıkab"-
l"r. Öneml" olan önce a"len"n sen" anlayıp kabullenmes". Toplum henüz 
e!c"nsell"#", transseksüell"#", hatta aradak" farkı b"le b"lm"yor’ d"yorum.

K"m ne derse des"n, transseksüel çocu#un özsaygısı, ruh sa#lı#ı ve genel 
sa#lı#ı, büyük ölçüde a"les"n"n kabulüne, en yakınlarından aldı#ı !efkate, 
deste#e ve sevg"ye ba#lıdır.

GEÇİŞ SÜRECİ

Çocu#unuz s"ze açıldıktan sonra geç"! sürec"n" planlamak ve bunun 
kend"s" "ç"n ne anlama gelece#"n" ke!fetmek "steyeb"l"r. Çocu#unu-
zun ya!ına ba#lı olarak bu sürece az ya da çok dah"l olacaksınız. Geç"! 
sürec"nde "zlenecek tek b"r yol, net b"r zaman d"l"m" veya bel"rlenm"! 
b"r süre yoktur. $lk yapmak "steyece#"n"z "!, çocu#unuzun sürec"nde 
danı!aca#ınız uzmanı ara!tırıp bulmak olacaktır. 
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Geç"! kademel" b"r süreçt"r ve yol boyunca yapılması gereken terc"hler 
olacaktır. Hem yöntem hem de sınırlar konusunda, hukuk" süreçlerde, 
tıbb" müdahalede ve sosyal geç"!te ver"lmes" gereken kararlar vardır; bu 
noktada her b"reye özgü ve ayrı b"r yol oldu#unu göreceks"n"z.

Sosyal geç"!, "s"m seç"m"nden, yen" g"y"m ve saç tarzına farklı konu 
ba!lıklarını "çer"yor. Ya!ları küçük olan çocuklarınız "ç"n bu sürece, 
çocu#unuzun "ste#"ne ba#lı olarak okula, vel"lere ve arkada!larına b"lg" 
vererek dah"l olab"l"rs"n"z.

Tıbb" geç"! sürec"ne ba!lamak, ergenl"k önces" dönemdek" çocuklar "ç"n 
tavs"ye ed"lmez. Ergenl"k dönem"nde hormon baskılayıcı "laçlarla ergen-
l"k sürec" durdurulab"l"r. Yet"!k"nl"kte hormon terap"s" ve operasyonel 
müdahaleler söz konusu olab"lr. Bunlar kademel" süreçlerd"r. Kl"n"k 
randevularında uzun bekleme süreler" olab"l"r; tıbb" ve operasyonel 
müdahalelere ancak bell" de#erlend"rme ve tetk"kler"n sonucunda ba!la-
nır. Konu hakkında daha kapsamlı b"lg"y" “EK” kısmında bulab"l"rs"n"z. 

Anne baba olmak kolay de#"l, trans ebeveyn" olmak belk" daha zor 
ancak çok zeng"nle!t"r"c"d"r. Zorlukları farklı olsa da ebeveyn - çocuk 
arasındak" sevg" ve ba# aynı kalır.

Sem!ha (anne) :

Lütfen ö#ren"n. B"lg" her !eym"! ve ben bunu çocu#umla ö#rend"m. $y" k" 
do#mu!, "y" k" var, onunla büyüdüm, onunla gel"!t"m, onunla akıllandım, 
onunla her !ey oldum. $y" k" trans kızım var.
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EK: 
C ins iyet  Geçiş  K ı lavuzu*

Bu bölüm, SPOD (Sosyal Pol"t"kalar C"ns"yet K"ml"#" Ve C"nsel Yöne-
l"m Çalı!maları Derne#") tarafından hazırlanan 2017 tar"hl" C!ns!yet 
Geç!" Kılavuzu’ndan alınmı!tır.

Cinsiyet  Geçiş  Sürecinde Medikal  ve  Hukuki  Adımlar 
Trans kadın ve erkekler"n, c"ns"yet k"ml"#"ne yönel"k bedenler"nde 
arzu ett"kler" dönü!ümü sa#layab"lmeler" "ç"n, hukuk ve tıp alanlarının 
bel"rled"#" yol do#rultusunda, e!güdümlü b"r d"z" adımların "zlend"#" 
b"r sürece g"rmeler" gerek"yor. Trans geç"! sürec" olarak "fade edeb"le-
ce#"m"z bu sürec"n, ne kadar zaman alaca#ı konusu oldukça k"!"seld"r. 

Geç!" Sürec!; k"!"sel gel"!"m sürec"n"n öznel b"r noktasında ortaya konan 
beyana dayanmakla b"rl"kte; med"kal, ps"koloj"k, toplumsal, ekonom"k 
ve hukuksal olarak, çok gen"! b"r alana yansıyan, bu alanların b"rb"rle-
r"yle "l"!k"s"nden do#an, hukuk" süreç har"c"nde, ba!ı sonu çok bel"rg"n 
olmayan b"r süreçt"r. 

“Geç"! sürec"” d"ye adlandırdı#ımız bu dönem", do#um sürec"ne benzete-
cek olursak; nasıl k" b"yoloj"k b"r do#um eylem", bel"rl" sırayı tak"p eden 
a!amalar hal"nde meydana gel"yorsa, trans b"r b"rey de, bel"rl" a!amalar-
dan geçerek kend" do#umunu gerçekle!t"r"yor. Bu do#um sürec"n"n en 
büyük farkı; 9 aylık g"b" bel"rl" b"r zaman d"l"m"ne sah"p olmayı!ıdır. 

Tüm bu zorlu süreç boyunca, a"le üyeler"n"n deste#", transların bu süreçte 
kar!ıla!ab"lece#" zorlukları bertaraf etmekte son derece öneml". A"les" 
olarak s"z"n, onun yanında oldu#unuzu h"ssetmes", tüm bu sürec"n her 
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"k" taraf "ç"n de, daha kolay "lerlemes"n" sa#layacaktır. En bas"t"nden, 
kend"s"ne h"tap ed"lmes"n" "sted"#" !ek"lde h"tap etmeye gayret göstere-
rek, çocu#unuzun bu zorlu sürec"ne destekte bulunab"l"rs"n"z. 

Geçiş  Sürecinde İz lenmesi  Gereken Hukuki  Adımlar 
Çocu#unuzun, nüfus kaydındak" c"ns"yet hanes"n", c"ns"yet k"ml"#" 
beyanına uygun b"r !ek"lde, de#"!t"reb"lmes" yasal olarak mümkün. 
Meden" Kanun’un 40. Maddes"nde a!a#ıdak" !ek"lde düzenlenm"!t"r: 

“C"ns"yet"n" de#"!t"rmek "steyen k"mse, !ahsen ba!vuruda bulunarak 
mahkemece c"ns"yet de#"!"kl"#"ne "z"n ver"lmes"n" "steyeb"l"r. Ancak, "zn"n 
ver"leb"lmes" "ç"n, "stem sah"b"n"n onsek"z ya!ını doldurmu! bulunması 
ve evl" olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, c"ns"yet de#"!"kl"#"-
n"n ruh sa#lı#ı açısından zorunlulu#unu ve (*) b"r e#"t"m ve ara!tırma 
hastanes"nden alınacak resm" sa#lık kurulu raporuyla belgelemes" !arttır. 

Ver"len "zne ba#lı olarak amaç ve tıbb" yöntemlere uygun b"r c"ns"yet 
de#"!t"rme amel"yatı gerçekle!t"r"ld"#"n"n resm" sa#lık kurulu raporuyla 
do#rulanması hal"nde, mahkemece nüfus s"c"l"nde gerekl" düzeltmen"n 
yapılmasına karar ver"l"r.” 

(*) “...ve üreme yetene#"nden sürekl" b"ç"mde yoksun bulundu#unu...” 

"bares", Anayasa Mahkemes"’n"n 20.3.2018 tar"h ve 30366 sayılı Resm" 
Gazete’de yayımlanan kararı "le "ptal ed"lm"!t"r. 

* Kılavuzun tamamı "ç"n bkz. www.spod.org.tr/TR/sayfa/3/yay"nlar
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Bir inci  Adım 
Hukuk" sürec"n "lk adımı olarak; “C"ns"yet De#"!"kl"#"ne $z"n Davası”nı, 
çocu#unuzun "kametgah kaydının bulundu#u yerdek" adl"yede, asl"ye 
hukuk mahkemes"ne açab"l"rs"n"z. 

En geç 3 hafta "ç"nde s"ze duru!ma "ç"n gün ver"l"r ve çocu#unuz hasta-
neye sevk ed"l"r. Mahkeme, çocu#unuzun “transseksüel yapıda olup, 
c"ns"yet de#"!"kl"#"n"n ruh sa#lı#ı açısından zorunlulu#unu”, sevk ed"l-
d"#" hastaneden alınacak resm" sa#lık kurulu raporuyla belgelenmes"n" 
talep eder. Bu belgen"n hazırlanıp, mahkemeye sunulmasıyla b"rl"kte, 
rapor "stenen kr"terler" de ta!ıyorsa, mahkemece çocu#unuzun amel"-
yatına "z"n kararı ver"l"r. 

İk inci  Adım 
Çocu#unuzun, gen"tal dönü!üm amel"yatını olduktan sonra açması 
gereken "k"nc" dava; “ C"ns"yet De#"!"kl"#" Neden"yle Nüfus Kaydı 
Düzelt"lmes" Davası” dır. Bu dava, nüfus kaydında, çocu#unuzun c"ns"-
yet"n"n kadın ya da erkek olarak görünmes"yle "lg"l"d"r. “amaç ve tıbb" 
yöntemlere uygun b"r c"ns"yet de#"!t"rme amel"yatı” gerçekle!t"r"ld"#"n"n 
resm" sa#lık kurulu raporuyla do#rulanması hal"nde mahkemece nüfus 
s"c"l"nde gerekl" düzeltmen"n yapılmasına karar ver"l"r. 

İs im Değiş ik l iğ i  Davası 
$s"m de#"!"kl"#" davası, “C"ns"yet De#"!"kl"#" Neden"yle Nüfus Kaydı 
Düzelt"lmes" Davası”yla aynı anda açılab"lece#" g"b" yukarıdak" adım 
sıralamasından ba#ımsız, "stenen zamanda da açılab"l"r. 

Çocu#unuzun, özell"kle hormon kullanmaya ba!lamasıyla b"rl"kte 
gel"!en "k"nc"l c"ns"yet özell"kler"; devlet da"reler"nde, hastanelerde ya 
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da e#"t"m aldı#ı okuldak" sosyal "l"!k"ler"nde, yasal "sm" neden"yle ona 
bazı zorluklar ya!atıyorsa, "s"m de#"!"kl"#" davasını, daha öne çekerek, 
ayrı b"r dava olarak açab"l"rs"n"z. 

Geçiş  Sürecinde İz lenmesi  Gereken Medikal  Adımlar 
Gerek mahkeme sevk"yle gerekse do#rudan ba!vurularda, hastane süre-
c"n"n "lk ve en öneml" a!amalarından b"r", ps"k"yatr"k tanı koyulması 
a!amasıdır. Ps"k"yatr" b"r"m", öncel"kle; çocu#unuzun “transseksüel 
yapıda olup, c"ns"yet de#"!"kl"#"n"n ruh sa#lı#ı açısından zorunlulu#unu” 
tesp"t etmek "ç"n, çocu#unuzu ps"k"yatr"k gözlem sürec"ne ve de#erlen-
d"rmeye tab" tutar. 

Ps"k"yatr"k gözlem sürec"n"n bel"rl" b"r a!amasında, hormon kullanımı 
"ç"n hazır oldu#una da"r çocu#unuz, ruh sa#lı#ı uzmanıyla ortak b"r 
karara vardı#ında, çocu#unuzun "ht"yaç duydu#u bedensel dönü!ümü 
sa#layab"lmes" "ç"n, hormon deste#"ne ba!vurulur. Çocu#unuza gerekl" 
tetk"k ve de#erlend"rmen"n yapılması "ç"n endokr"noloj" bölümüne 
yönlend"r"l"r. 

Hormon Terapis i 
Trans k"!"lerde hormon kullanımının amacı, k"!"n"n do#umsal (atan-
mı!) c"ns"yet"ne a"t özell"kler"n ortadan kaldırılması ve k"!"n"n kend"n" 
a"t h"ssett"#" c"ns"yet özell"kler"n"n ona kazandırılmasıdır. Hormon 
kullanmaya ba!lamasıyla b"rl"kte çocu#unuz, bedensel ve ruhsal bazı 
de#"!"kl"kler ya!ayacaktır. 

Hormon kullanımının güven"l"r b"r !ek"lde seyretmes" "ç"n; çocu#u-
nuzun, hormon kullanımına uzman doktor kontrolünde ba!laması ve 
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tıbb" kontroller" düzenl" olarak yaptırması öneml". Hormon kullanım 
süres"nce, yo#un alkol ve s"gara kullanımı, "laçlarının yan etk"ler"n"n 
daha kolay açı#a çıkmasına neden olur. Hormonların alkol "le kulla-
nımı, karac"#er"n hasar görmes"ne neden olab"l"r. S"gara kullanımı, 
özell"kle trans kadınlarda kalp damar hastalıkları r"sk"n" arttırır. Cerrah" 
operasyonlardan önce s"garanın bırakılması, amel"yat yaralarının daha 
kolay "y"le!mes"n" sa#layaca#ı g"b" amel"yatların ba!arısını da olumlu 
yönde etk"ler. 

Hormon kullanımı, çocu#unuzun üreme "!lev"n" zayı&atab"l"r ancak 
bütünüyle yok etmez. Yapay döllenme yöntem" ve ta!ıyıcı annel"k g"b" 
yöntemlerle "ler"de çocuk sah"b" olmayı dü!ünüyorsa,hormon kullan-
maya ba!lamadan önce yumurta/sperm dondurması gerekmekted"r. 
2019 "t"bar"yle Türk"ye’de yasal olmadı#ı "ç"n bu merkezler bulunmu-
yor ancak Kıbrıs ve Yunan"stan’da bu konuda h"zmet veren merkezler 
bulunmaktadır. 

Hormon Kul lanımının  Trans Erkeklerde E tk i ler i 
Yüzde ve vücutta kıllanma, ses"n kalınla!ması, kas kütles"nde artı! ve 
"k"nc"l erkek c"ns"yet özell"kler"n"n gel"!"m". Yan etk"ler; erkek t"p" saç 
dökülmes", yüzde akne-s"v"lce çıkması, üreme "!lev"n"n ve aylık kanama-
ların azalması/kes"lmes". Trans erkeklerde, hormon kullanımı sürec"nde 
düzenl" j"nekoloj"k muayene "hmal ed"lmemel"d"r . 

Hormon Kul lanımının  Trans Kadın larda E tk i ler i 
Gö#üs gel"!"m", daha yumu!ak b"r c"lt dokusu, erkekl"k hormonlarının 
baskılanması ve kadın t"p" "k"nc"l c"ns"yet özell"kler"n"n gel"!"m".Yan 
etk"ler; c"nsel "ste#"n ve üreme "!lev"n"n azalması. 
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Geçiş  Süreci  Cerrahi  Adımlar ı 
Trans kadın ve erkekler, bedensel c"ns"yet özell"kler"n" dönü!türmek 
"ç"n, b"r d"z" cerrah" operasyona ba!vurab"l"r. Gen"tal amel"yat g"derler", 
genel sa#lık s"gortası kapsamında, de#erlend"r"lmekted"r. Ancak; özell"kle 
trans erkekler"n gen"tal dönü!üm amel"yatlarını, devlet hastaneler"nde 
ba!arıyla gerçekle!t"reb"lecek yetk"nl"kte uzman doktor bulunmamak-
tadır. Çocu#unuzun bu amel"yatları özel b"r hastanede olab"lmes" "ç"n, 
yüksek m"ktarda ekonom"k deste#e "ht"yaç duyacaktır. 

Trans erkekler"n gen"tal dönü!üm amel"yatlarının çok a!amalı, zorlu ve 
daha masra&ı olmasından dolayı; Türk"ye’dek" trans erkekler"n ço#unlu-
#u, tüm bu sebeplerle, bu amel"yatları olmamakta/olamamaktadır. Bu 
nedenle, Meden" Kanun’da bel"rt"len “amaç ve tıbb" yöntemlere uygun b"r 
c"ns"yet de#"!t"rme amel"yatı” !artının, trans erkekler"n dava sürec"nde, 
hak"mler"n takd"r"ne göre ne yöne yorumlanaca#ı kest"r"lemed"#"nden, 
farklı kararlarla sonuçlanab"lmekted"r. Duru!ma salonunda a"le deste#", 
hak"m"n takd"r yorumunu, çocu#unuzun leh"ne döndüreb"lmekted"r. 
Bu sayede çocu#unuzun,bu amel"yatları olmadan da, davayı kazanıp, 
nüfus s"c"l"nde c"ns"yet hanes" de#"!"kl"#"n" sa#layab"l"rs"n"z. Bu kazanım, 
çocu#unuzun hayatındak" büyük sıkıntıların ço#unu ortadan kaldıra-
b"lecek önemde, çocu#unuz "ç"n son derece ya!amsal öneme sah"pt"r. 

Trans kadınların gen"tal dönü!üm amel"yatları, trans erkekler"n amel"yat-
larına oranla, daha kolay ve daha ucuzdur. Türk"ye’dek" trans kadınların 
ço#unlu#u vaj"noplast" amel"yatlarını, özel hastanelerde olab"lmekted"r. 
Hatta, son dönemlerde, devlet hastaneler"nde bu amel"yatları olup, 
sonucundan memnun kalan trans kadınlar vardır.
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Trans Erkekler  İç in  Cerrahi  Adımlar 
1. Meme Amel"yatı: Meme büyüklü#ü ve der"n"n gev!ekl"#"ne göre 
Mastektom" ve J"nekomast" olmak üzere, "k" farklı cerrah" yöntemle 
uygulanab"len, memeler"n alınması "!lem". Yakla!ık 2-3 saat süren b"r 
cerrah" "!lemd"r. Mahkeme "zn" gerekmez. 

2. Vaj"nanın Alınması ve Pen"s"n Olu!turulması Amel"yatı: Meto"d"-
oplast" ve Falloplast" olmak üzere, "k" farklı cerrah" yöntemle uygula-
nab"l"yor. Çok a!amalı, zorlu olması ve Türk"ye’de bu alanda yetk"n 
cerrah" ek"p bulunmamasından dolayı, pek çok trans erkek bu adıma 
ba!vurmuyor. 

3. Protez"n Eklenmes": Pen"s ucuna h"s geld"kten sonra (genelde 1 yıl 
sonra) uygulanır. 

Not: Bazı trans erkekler pen"s olu!turma amel"yatı yer"ne yurtdı!ından 
çok "!levl" protezler get"rtmey" terc"h etmekted"r.

Trans Kadın lar  İç in  Cerrahi  Adımlar 
1. Meme Olu!turma Amel"yatı: Koltuk altından ve meme altından 
olmak üzere "k" farklı yöntemle uygulanab"l"yor. Amel"yattan b"r gün 
sonra çocu#unuz hastaneden taburcu olab"l"r. Koltuk altından yapılan 
amel"yatlarda "st"rahat süres" daha fazla. 

2. Pen"s"n Alınması ve Vaj"nanın Olu!turulması: Pen"s der"s" ya da 
ba#ırsak kullanılmak üzere, "k" farklı yöntemle uygulanıyor. Amel"yattan 
sonra yakla!ık b"r hafta "ç"nde çocu#unuz hastaneden taburcu olab"l"r. 
Yakla!ık b"r aylık "st"rahat gerekt"r"yor. 
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SONSÖZ

El!f (anne) :

D"#er a"lelere söylemek "sted"#"m !ey !u: Korkulardan kaçmakla h"çb"r !ey 
elde edemey"z. Yüzle!mek gerek"r. Bunu da sadece çocuklarımızla b"rl"kte 
yapab"l"r"z. Ayrıca b"z"m dı!ımızda ba!ka ya!amlar da var, onların "ç"ne g"re-
b"l"r"z ve g"rmel"y"z. Bunun farkına varmalıyız k" çevrem"zdek" "nsanların 
farkındalı#ını arttırab"lel"m. Normal d"ye b"r !ey yok. Belk" b"z de normal 
de#"l"z. Bu n"telend"rmey" de sevm"yorum. Ba!ka hayatlara, ba!ka kalplere 
dokunab"lmel"y"z ve bunu k"msey" "nc"tmeden ve yormadan yapmalıyız.

Çocu#unuzun c"nsel yönel"m"n" "ster kabullenm"!, "ster kabullenmekte 
zorlanıyor olun veya "k"s"n"n arasında b"r noktada bulunun, a"le destek 
grupları olarak yıllar boyu ed"nd"#"m"z tecrüben"n b"ze gösterd"#" en 
öneml" !ey, çocu#unuza kar!ı duydu#unuz ko!ulsuz sevg"n"n "l"!k"n"z-
dek" en öneml" anahtar oldu#udur.

Çocu#unuzun c"nsel yönel"m"ne ve k"ml"#"ne da"r yaptı#ı açıklamaya 
kar!ı yakla!ımınız onunla "l"!k"n"ze yön verecekt"r. Bugün kend"n"z" 
rahatlıkla LGBT$+ ebeveyn"/yakını olarak d"le get"recek b"r noktada 
h"ssetm"yor olab"l"rs"n"z ama gelecekte b"r gün bunu rahat ve özgür b"r 
!ek"lde "fade edeb"l"rs"n"z. 

Kend"n"ze ve sevd"#"n"z LGBT$+ yakınınıza zaman tanıyın ve her zaman 
hatırlayın: L$STAG’da ve d"#er "llerdek" a"le gruplarımızda s"z"n "ç"n 
her zaman yer var.
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Belgesel"m"z" "nternetten, www.ben!mcocugumbelgesel!.com  
web s"tes"ndek" l"nkten "zleyeb"l"rs"n"z.





Gökku!a#ından H"kayeler adlı k"tabımızda LGBT$+ a"leler" 
h"kayeler"n" anlatıyorlar. Ücrets"z olarak tem"n etmek "ç"n 

!nfo@l!stag.org adres"ne ma"l atab"l"rs"n"z.





Kend"m" B"ld"m B"lel" adlı k"tabımızda LGBT$+lar çocuk-
luk ve gençl"k h"kayeler"n" anlatıyorlar. Ücrets"z olarak tem"n 

etmek "ç"n !nfo@l!stag.org adres"ne ma"l atab"l"rs"n"z.





Kabullen"! sürec"ndek" a"leler ve yakınlar" "ç"n hazırladı#ımız 
$LK ADIM k"tabımızı ücret"z olarak tem"n etmek "ç"n  

!nfo@l!stag.org adres"ne ma"l atab"l"rs"n"z.
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