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Giriş

Kaos GL’n�n Avrupa B�rl�ğ� desteğ� �le hayata geç�rd�ğ�

Eş�t Haklar İç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında eğ�t�m alanında gerçekleşt�rd�ğ� İnterseks

K�ş�ler ve A�leler�ne Ruh Sağlığı H�zmetler� �s�ml� çevr�m�ç�

etk�nl�ğ�n�n konuğu Koray Başar oldu.

Başar, �nterseks k�ş�ler ve a�leler�ne ver�lecek ruh sağlığı

h�zmetler�n�n temel�n� katılımcılarla paylaştı.

Başar’ın aktardıklarından öne çıkanlar şu şek�ldeyd�:

Tıbbın normal kabul ett�ğ�nden farklı üreme

organlarıyla doğab�lmen�n neden olduğu onlarca

farklı etmen var. Bunların b�rb�rler� �le �l�şk�ler� �se çok

daha fazla sayıda.

Bazen doğumda c�ns�yet tay�n etmeye �mkân

vermeyecek kadar gen�taller�n, üreme organlarının

farklı gel�şm�ş olması neden olab�l�r. Bazen doğum

sırasında anlaşılmaz, �ç organlarla ve beden�n

hormonlara vereceğ� yanıttak� değ�ş�kl�kten

bahsedecek olunur ve gençl�k, ergenl�k ya da

yet�şk�nl�kte teşh�s konulur.

C�ns�yet gel�ş�m� gen�ş b�r çeş�tl�l�k göster�r. Bunun b�r

bölümü tıbbın normal kabul ett�ğ� dışındadır ve bu

dışarda olanlar da homojen değ�llerd�r. Aynı �ç�nde

olanlar tek tür olmadığı g�b�. 

Doğumda c�ns�yet tay�n ed�lemed�ğ� zaman bu kr�ze

neden olab�l�yor. A�leler�n doğum sonrasında

bekled�ğ� �lk şey çocuğun c�ns�yet�. C�ns�yet �nsanlıkla

�lg�l� en temel b�lg�lerden b�r�ym�ş g�b� zanned�l�yor.

Bunun sağlıklı b�r doğumla �l�şk�l� olduğu

zanned�l�yor. Bu sebeple a�leler�n end�şes� yoğun

oluyor. 
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Sağlık çalışanlarının da bu alanda tecrübes�

olmayab�l�yor. Söylen�p muğlak b�r şek�lde �fade

ed�ld�ğ�nde ebeveyn yoğun b�r bel�rs�zl�k �çer�s�ne

düşüyor. Ebeveynler bu sebeple kr�z �çer�s�ne düşüyor.

Tanı sürec�nde ebeveynler neler yaşıyor?

·Tanıyla gelen b�r bel�rs�zl�k mevcut. Hek�mler�n

anlaşılamayacak kel�melerle konuşması a�len�n

şaşkınlığını arttırab�l�r.

·Tanının kend�s�n�n söylenmes�yle yet�n�lmes� ve

geleceğe da�r b�lg� ver�lmemes� yan� bel�rs�zl�k

durumu r�sk� arttırab�l�r.

·Yeters�z b�lg� ver�lmes�, çok fazla med�kal b�lg�

ver�lmes� de kaygı uyandıracak durumlardır.

·Ebeveyn�n duygusal gereks�n�mler�n�n görülmemes�

sağlık s�stem�nde �st�sna� b�r durum olmamasına

rağmen bu durum da kaygılanmalarına neden olan

şeye odaklanmalarına sebeb�yet vereb�l�r.

·Aralıklı “kr�zlere özel” destekler, gündel�k yaşam

sorunları, mahrem�yet gerekl�l�ğ� g�b� hususlar da

ebeveynler�n yaşayab�ld�ğ� problemler arasında.

Yaşanan bu durumlar çocukların c�nsel yönel�mler�n�n

heteroseksüel olmadığı ya da c�ns�yet k�ml�kler�n�n

natrans olmadığı süreçlerde yaşanan durumlarla

benzerl�k göster�yor.
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Olası g�r�ş�mler

·      İnterseks durumlar ve olası �çerd�kler� bel�rs�zl�klerle

�lg�l� ps�ko-eğ�t�m.

·      A�len�n gereks�n�mler�n�n karşılanması ve sağlık

s�stem�nden yararlanmak konusunda sorun çözme

becer�ler�n� güçlend�rmek.

·      Çocuğun durumunun anlaşılıp paylaşılab�lmes� �ç�n

�let�ş�m becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�.

·      İnterseksle �lg�l� kalıp yargıları bel�rlemek ve

sorgulayab�lmek �ç�n b�l�şsel başa çıkma becer�ler�n�n

gel�şt�r�lmes�. 

Ergen/er�şk�n �nterseks ve ebeveyn

Eğ�t�c�/destekley�c� görüşme esasları şunlardır:

·      Sürec� normalleşt�rme ve c�ns�yet gel�ş�m�n�n

serg�led�ğ� çeş�tl�l�ğ�n olağan olduğunun vurgulanması.

·      D�kkatl�, özenl� d�nleme ve kaygılanılan alanın

saptanması �le kullanılan d�l�n hassas ve saygılı

olunmasına özen göster�lmes�.

·      C�ns�yet gel�ş�m� konusunda eğ�t�m ver�lmes� ve

beden�n c�ns�yetle �lg�l� özell�kler� ve toplumsal c�ns�yet�n

�k�l� s�stemler ötes�nde anlatılması.

·      Tıbb� b�lg�n�n ve tetk�kler�n açıkça paylaşılması ve

yaşamsal, �şlevsel, elekt�f tıbb� �şlemler�n olası r�sk ve

faydalarıyla, seçenekler sunularak açıkça aktarılması. 

·      Y�nelemen�n kural olarak ben�msenmes�.

·      B�rden çok bağlama uygun anlatı gel�şt�r�lmes�n�n

desteklenmes�.

·      Ebeveyn-çocuk arasında karşılıklı desteğ�n

gel�şt�r�lmes�.

·      Destek gruplarıyla temasın desteklenmes�.

·      N�ha� hedef�n k�ş�n�n kend�yle uyumlu bedensel ve

toplumsal c�ns�yet özell�kler� kazanması olması.
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Sonuç

·      C�ns�yet gel�ş�m� açısından �nsanlar gen�ş b�r

çeş�tl�l�k göster�rler. Bu çeş�tl�l�k herkeste görülen

gel�ş�msel farklılıkların b�r boyutudur.

·      Bu çeş�tl�l�k �çer�s�nde tıbbın c�ns�yet�ne

uymayanlara �nterseks den�r ve �nterseks olmak nad�r

b�r durum değ�ld�r. 

·      Beden�n c�ns�yete uymaması k�ş�y� “bozmaz”.

“C�ns�yet cetvel�” k�ş�ler� bozuk olmakla damgalar. Bu

damganın kend�s� k�ş�ye bozuk olduğunu h�ssett�r�r.

·      Bu “düzeltme/uydurma” çabaları k�ş�yle b�rl�kte

değ�l k�ş�ye rağmen yapıldığında yaşam boyu

sakatlıkla sonuçlanab�l�r.

·      Tıbb� destek gereks�n�m�ne göre yönlend�rme

yapılmalıdır. Ruh sağlığı çalışanının buradak� rolü

ömür boyudur. 

·      Ger� dönüşü olmayan tıbb� g�r�ş�mler �ç�n k�ş�n�n

karar süreçler�ne dah�l olab�leceğ� z�h�nsel olgunluğa

er�şmes� beklenmel�d�r.

·      Sağlık çalışanlarının k�ş�den yana h�zmet

sunab�lecek b�lg�, becer� ve önyargısız tutumla

donatılması gerek�r.

*Bu etk�nl�k, Avrupa B�rl�ğ�'n�n destekled�ğ� Eş�t Haklar

�ç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes� kapsamında

yapılmaktadır. Bu durum, etk�nl�k �çer�ğ�n�n ve

etk�nl�kte konuşulanların AB'n�n resm� görüşünü

yansıttığı anlamına gelmemekted�r.
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