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KUİR KIBRIS DERNEĞİ HAKKINDA:
Kuir Kıbrıs, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde ayrımcılık içeren yerel yasal metinlerin

değiştirilmesi ve Lezbiyen Gey Biseksüel Trans ve İntersekslerin hak ve özgürlükleri
için kamuoyu oluşturmaya yönelik 2008 yılında “Homofobiye Karşı İnisiyatif

” adıyla yola çıkan sivil toplum hareketidir. Ceza ile ilgili yerel yasal mevzuatın
değiştirilmesiyle birlikte 2012 yılında Kuir Kıbrıs olarak yola devam eden hareket;
kimsenin dil, din, ırk, renk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, yaş ve

etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir dünya için mücadele eder.
Bu nedenle, Kuir Kıbrıs çeşitliliği benimseyen ve her türlü baskı mekanizmasına
karşı, feminist, anti-militarist, ekolojist ve veganist bir mücadele verir.

RENKLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ PROJESİ HAKKINDA:
Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), tüm renklerin
birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için Renklerin Çeşitliliği Projesi! Bu proje, Kıbrıs’ın
kuzey kesiminde LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı

engellemeyi hedeflemektedir. Aralık 2018 – 2021 tarihleri arasından uygulanan

Renklerin Çeşitliliği Projesi, Avrupa Birliği Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI
Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından
yürütülmektedir.
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KUIR KIBRIS DAYANIŞMA HATTI
Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların

(LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularına,
eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik gibi
alanlarda sorulara Dayanışma Hattı ile sizinle birlikte yanıt bulur.

Dayanışma hattına haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon
araması yoluyla ulaşılabilir. Gizlilik derneğin yürüttüğü tüm çalışmalarda olduğu
gibi dayanışma hattı içinde en önemli ilkelerden bir tanesidir.

Sosyal gereksinim duyup ekonomik dışlanmaya maruz kalmış olan LGBTİ+’lara

dayanışma hattı üzerinden yapılan yönlendirmelerle psikososyal, hukuki ve sosyal
hizmet desteği de sağlanır.

PSIKOLOGLAR VE HUKUKÇULAR AĞLARI
Kuir Kıbrıs Derneği tarafından LGBTİ+ farkındalık eğitimi alan ve dernek ile ortak
uzlaşı metni imzalayan uzmanlardan oluşurlar. Bu ağlar içerisinde servis sağlayan
uzmanlara erişmek için dayanışma hattına ulaşabilirsiniz.
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ÖNSÖZ
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde birçok trans, kimlik belgeleri üzerinde
belirtilen cinsiyetin cinsiyet kimliklerine uyum göstermemesi
üzerinden günlük hayatlarında sorunlar yaşar. İş başvurusu, seyahat,
banka hesabı açma ya da yerel kurumlarda uğradığı hak ihlali ile ilgili
şikâyette bulunmak dahil birçok deneyim taciz, temelsiz şüphecilik
ve hatta şiddet ile sonuçlanma ihtimali taşır.
Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki herkesin resmi
belgelerde isim ve cinsiyetini hiçbir müdahale olmaksızın
değiştirilebilmesi için mücadele eder. Kuir Kıbrıs olarak özbelirlenim ilkesine saygı temelinde hızlı, erişilebilir ve şeffaf
prosedürlerin olması; cinsiyet uyum tedavi ve ameliyatlarıyla ilgili
sağlık hizmetlerine erişimin güvence altına alınması; ikili cinsiyet
dışındaki kimliklerin tanınması; bunlara sadece yetişkinlerin değil,
küçüklerin de erişebilmesi; ve bu çerçevede de gizlilik güvence
altına alınması gerektiğini savunuruz.
Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız bu kitapçıkla Kıbrıs’ın
kuzey kesiminde mevcut kural ve prosedürlere ve yarattıkları hak
ihlallerine ışık tutmayı, kural ve uygulamada yapılması gereken
değişiklikleri anlatmayı ve bu bağlamda toplumdaki korku ve kalıp
yargılardan beslenen mitlere karşı hep birlikte durabilme yollarımızı
geliştirmeyi amaçladık.
Umudumuz bu kitapçıkta yazanların bir an önce geçerliliğini yitirip,
bir kez daha böyle bir çalışmaya ihtiyaç duymayacağımız zamanlara
bir an önce ulaşmamızdır.
Kuir Kıbrıs Derneği
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1. Uluslararası İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları Bünyesinde
Cinsiyetin Hukuken Tanınması ve Cinsiyet Uyum (Geçiş)
Sürecine Erişim Hakkı1
Kişilerin cinsiyet kimliği temelinde korunması konusunda devletlerin insan hakları
hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerinin çerçevesi uluslararası insan hakları
koruma mekanizmaları bünyesinde giderek daha fazla açıklık kazanmaktadır. Bu
çerçevede, cinsel yönelim ve cinsiyet özellikleri konularında olduğu gibi, kişilerin
cinsiyet kimliği temelinde korunmaları, evrensel nitelikteki ayrımcılık yasağı
dahil olmak üzere, var olan hakların etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirir.
Bu çerçevede cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık yasağı uluslararası insan
hakları hukukunun bir parçasıdır.2 Konuya ilişkin devletlerin yükümlülükleri acil
ve devletler açısından kaçınılmazdır. LGBTİ+’ların hak mücadelesi insan hakları
mücadelesinin bir parçasıdır.3
Uluslararası insan hakları hukukunun uygulanması, İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nin 1. maddesinde ortaya konulduğu üzere, evrensellik, eşitlik ve
ayrımcılık yapmama temel ilkeleri rehberliğinde gerçekleşmektedir. Bu temel
ilkeler çeşitli uluslararası insan hakları sözleşmeleri aracılığıyla birçok kez
teyit edilmiştir. Bu sözleşmelerin çoğu ayrımcılığa ilişkin açık uçlu hükümler
içermektedir ve ayrımcılık yasağı sözleşme organları tarafından cinsel yönelim ve
cinsiyet özellikleriyle birlikte cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığı da kapsayacak
biçimde yorumlanmaktadır.4
Devletler LGBTİ+’lar dahil olmak üzere herkesin insan haklarına saygı göstermek,
bu hakları korumak ve gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler, kişilerin
haklardan yararlanmasına müdahaleden kaçınmaktan devlet organları ve
yetkilileri ile özel kuruluş ve bireyler tarafından gerçekleştirilebilecek ihlalleri
engellemeye, gerçekleşmeleri halinde bu ihlalleri soruşturmaya ve mağdurlara
etkili başvuru yolları sunmaya kadar uzanır. Devletler ayrıca şiddet ve ayrımcı
tutum ve pratikler dahil olmak üzere insan haklarından yararlanılmasının önündeki
engellerle etkili biçimde mücadele etmelidir. Bu bağlamda devletler, LGBTİ+’lara
karşı toplumdaki damgalama ve önyargıyı ortadan kaldırmak için gerekli adımları
atmalıdır.5
Konu ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kuir Kıbrıs Derneği, Uluslararası İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları Bünyesinde ve Kıbrıs’ın
kuzey kesiminde Cinsiyetin Hukuken Tanınması ve Cinsiyet Uyum Sürecine Erişim Hakkı, Ekim 2021.
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Born Free and Equal: Sexual Orientation, Gender Identity and Sex
Characteristics in International Human Rights Law, 2nd Edition, New York and Geneva, 2019, s. 3.
3
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Born Free and Equal, s. 4.
4
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Born Free and Equal, s. 9, 10.
5
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Born Free and Equal, s. 9.
1

2
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Cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve herkesin insan
haklarından eşit olarak yararlanmasının cinsiyet çeşitliliğine saygı temelinde
sağlanabilmesi için devletler tarafından özenle ele alınması gereken konuların
başında cinsiyet uyum6 sürecine erişim hakkı ile cinsiyetin hukuken tanınmasına
ilişkin hak gelmektedir. Bireyin kendisinin tanımladığı cinsiyet kimliğinin hukuken
tanınması ve böylece nüfus kayıtlarındaki ve resmi belgelerdeki cinsiyet ve
isme dair bilgilerin kişinin cinsiyet kimliğini yansıtacak biçimde düzeltilmesinin
sağlanması, cinsiyet kimliği doğumda atanmış cinsiyetiyle uyumlu olmayan
kişilerin insan haklarından eşit olarak yararlanabilmesinin; taciz, şiddet ve
ayrımcılık karşısında korunabilmesinin temel koşuludur. Cinsiyet uyum sürecine
erişim hakkı ise kişinin bedenini cinsiyet kimliğiyle uyumlu hale getirmek istemesi
halinde, cinsiyetin hukuken tanınmasından bağımsız olarak, uyum sürecine ilişkin
sağlık hizmetleriyle tıbbi ve cerrahi müdahalelere insan onuru ve haklarına
saygıya dayanan usullerle erişiminin güvence altına alınmasını gerektirir.
Konuya ilişkin ilkelerin ve devletlerin yükümlülüklerinin saptanmasına yönelik
çalışmalar uluslararası insan hakları mekanizmaları bünyesinde özellikle son
yirmi yıldır yoğun olarak yürütülmektedir. Bu çerçevede ilgili koruma standartları
aşağıdaki ilkeler temelinde şekillenmektedir:
- Cinsiyet uyum sürecine erişimin ve cinsiyetin hukuken tanınmasının
cinsiyet kimliği hakkının farklı yönleri olarak benimsenmesi ve güvence
altına alınması,
- Her iki sürecin de cinsiyet kimliğinin öz-belirlenimi ilkesine saygı
temelinde düzenlenmesi ve yürütülmesi,
- Bu çerçevede, ikili cinsiyet dışındaki
yararlanmasının güvence altına alınması;

kimliklerin

korumadan

- Küçüklerin cinsiyet uyum sürecine ve cinsiyetin hukuken tanınmasına
erişiminin sağlanması,
- Kişilerin herkes tarafından, hukuken tanınmış olan cinsiyet kimliğine
uygun biçimde tanımlanma ve muamele görme hakkının gizlilik ilkesi
temelinde güvence altına alınması

Türkçe’de LGBTİ+ dernekleri tarafından şimdilik hem “cinsiyet uyum süreci” hem de “cinsiyet geçiş süreci” ifadeleri kullanılmakta, en
doğru kavramsallaştırma konusunda tartışmalar devam etmektedir. Geçmişte kullanılan “cinsiyet değiştirme” ifadesi ise artık tamamen
terk edilmiştir. Çünkü bu ifade doğumda atanmış cinsiyeti doğru kabul ederek süreci “değiştirme” olarak tarif etmekte, transların
cinsiyetlerini “gerçek olmayan” olarak işaretlemektedir. Bu metinde Kuir Kıbrıs Derneği’nin kararı doğrultusunda “cinsiyet uyum süreci”
ibaresi kullanılacaktır.
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İnsan hakları modeli ya da öz-belirlenim modeli olarak adlandırılabilecek bu
model, trans7 ve ikili cinsiyet dışı kimlikleri patolojik terimlerle tanımlayarak
cinsiyet uyum sürecini bir hastalığın tedavisi, cinsiyetin hukuken tanınmasını ise
tedavi sonrası kişinin nüfus kayıtlarıyla dış görünümü arasındaki uyumsuzluğu
gidermeye yönelik bir usul olarak gören tıbbi modelin radikal biçimde karşısında
yer alır. Tıbbi modelin bir dizi ağır insan hakları ihlalinin kaynağı olduğu bugün
artık uluslararası insan hakları hukukunda kabul edilmektedir.
2. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Cinsiyetin Hukuken Tanınması
Hakkına İlişkin Kurallar ve Uygulama
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsiyet kimliğinin hukuken tanımasına ilişkin yasal
düzenleme 2/1975 sayılı, doğum ve ölümlerin kaydı ile ilgili yasal metnin
“kütüklerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi ve cinsiyet değişikliği halinde kütüklerde
düzeltme yapılması” ile ilgili 33(3). maddesinde yer almaktadır. İlgili madde şöyle
demektedir:
“Bir kişide tıbbi operasyonla sonradan cinsiyetini etkileyen fiziksel
bir değişiklik yapıldığının hastane raporu ile belgelendirilmesi
ve bu operasyonun Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığa bağlı Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Merkezi Sağlık Kurulunca da
onaylanması şartı ile, o kişinin verilen raporlar ile birlikte müracaat
etmesi halinde cinsiyeti ile isminde Nüfus Başyazmanınca yetkili
kılınan bir kişi tarafından 10,000,000.-TL (On Milyon Türk Lirası) harç
ödenmesi koşuluyla (ilk kaydın değiştirilmemesi koşuluyla) yan tarafta
bulunan yere yeni bir kayıt yapılarak kütüklerde sonradan değişiklik
yapılabilir.”
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsiyet kimliğinin hukuken tanınmasına ilişkin
uygulama ilk adım olarak, üreme organlarına ilişkin ameliyatı içeren cinsiyet
uyum ameliyatı sonrasında kişinin operasyon raporunu, ameliyatı gerçekleştiren
doktor(lar)dan temin edeceği belge ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi,
idari mali ve teknik hizmetler bölümünde görevli hastane amirine gidip teslim
etmesini öngörmektedir. Bu esnada da kişinin cinsiyetin hukuken tanınmasından
sonra kullanmak istediği ismi de beyan etmesi gerekmektedir. Bu raporu üç
Sahip olduğu cinsiyet kimliği doğumda kendilerine atanan cinsiyetten farklı olan kişiler için kullanılan bir şemsiye terimdir. Trans kadın
ve trans erkek, en tipik trans kimlikleri olmakla birlikte, trans şemsiyesinin altında trans maskülen ya da non-binary gibi çeşitli terimler
mevcuttur. Bu terimleri kullanan kimi insanların kendilerini trans şemsiyesinin altında görmemeleri de mümkündür; dolayısıyla kişileri tarif
edecek sözcükleri seçerken kendilerini nasıl tanımladıkları sorulmalıdır (Deniz Gedizlioğlu, LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü, Kaos
GL Derneği, Ankara, Eylül 2020, s. 52).
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doktordan oluşan “sağlık kurulu” değerlendirir. Kurul başvuran kişiyi muayene
için de çağırabilir. “sağlık kurulu”nun onaylaması halinde, onay belgesinde isim
değişikliği de belirtilir. ‘Sağlık kurulu’ onay raporunun temin edilmesi akabinde,
maliyeden sorumlu yerel kuruma, asgari ücretin 20’de 1’i miktarında para yatırılır.
En son olarak da operasyon raporu, “sağlık kurulu” onay raporu, doğum belgesi,
‘‘kimlik kartı fotokopisi’’ ve maliyeden sorumlu yerel kuruma yatırılan ücretin
makbuzu, ilgili form da doldurularak, “nüfus kayıt dairesi”ne teslim edilir.
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde ismin ve cinsiyetin hukuken tanınması öz-belirlenim
ilkesine saygı temelinde düzenlenmemektedir. Yasal düzenlemedeki “cinsiyetini
etkileyen fiziksel bir değişiklik” ibaresi ve bunun pratikte kısırlaştırmayla
sonuçlanan cinsiyet uyum tedavi ve ameliyatlarının gerçekleşmesi olarak
yorumlanması, cinsiyetin hukuken tanınmasını keyfi ve hak ihlali niteliğindeki
koşullara tabi kılmaktadır. Bunun yanı sıra da belirli bir ücretin ödenmesini
öngörmektedir. Bir diğer yandan, evlilik ya da ebeveynlikten doğan hakların
nasıl etkileneceği yasal düzenlemede belirtilmemekle birlikte, not edilmelidir
ki Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki yasal çerçeve hemcinsler arası evliliklere izin
vermemektedir.
Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki ilgili yasal çerçeve öz-belirlenim ilkesine göre yeniden
düzenlenmelidir.
3. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Cinsiyet Uyum Sürecine Erişim
Hakkına İlişkin Kurallar ve Uygulama
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde, cinsiyet olumlayıcı sağlık hizmetlerine erişime ve bu
hizmetlerin sağlık sigortası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine
dair açık bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
Sosyal güvenlik ile ilgili yasal düzenlemenin8 72. maddesi bu yasal düzenleme
altında sigortalı sayılanlar9 ile bu sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu
kişiler, sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı alanlarla bunların
geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler ile dul ve yetimlik aylığı alanların sağlık
hizmetlerinden yararlanmasını öngörmektedir. Bu kişilere sağlanacak sağlık
hizmetleri arasında da 73. maddede kişinin “sosyal güvenlik kurumunca” uygun
görülecek sağlık kuruluşlarına veya hekimlere muayene ettirilmesi, hekimin
göreceği lüzum üzerine teşhis için gerekli klinik ve laboratuvar muayenelerinin
yapılması ve tedavinin sağlanması, teşhis ve tedavi için gerekirse kişinin “sosyal
73/2007 sayılı ‘sosyal güvenlik ile ilgili yasal metin’, kabul tarihi: 9 Temmuz 2007, 80/2009; 4/2010,5/2012, 26/2013 ve 36/2015 sayılı
değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle’.
Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiler.

8

9

9

güvenlik kurumu”nun uygun göreceği sağlık kuruluşlarına yatırılması, gerekli
hallerde muayene ve tedavi için ülkede başka bir yere gönderilmesi, tedavi
süresince ilaçların sağlanması, iyileştirme amaçlı tıbbi sarf malzemeleri ile tedaviye
yönelik ve estetik amaç taşımayan ortez, protez, araç ve gereçlerin sağlanması,
takılması, onarılması ve yenilenmesi, “merkezi sağlık kurulu” kararı ile olmak
koşuluyla, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde tanı ve tedavisi yapılamayan hastalıkların
yurtdışında yaptırılan tanı ve tedavi hizmetleri ile yurt dışına gönderilen hastaların
bilet ve yol giderleri ve kurulun raporunda belirtmesi koşulu ile refakatçinin
bilet ve yol giderlerinin karşılanması yer almaktadır. Aynı madde, bu kapsamda
sağlanacak sağlık hizmetlerinin yerel sağlık kuruluşlarından sağlanmasının esas
olduğunu; ancak “sosyal güvenlik kurumunun yönetim kurulu” kararı ile özel
sağlık hizmet sunucularından da hizmet alımı yapılabileceğini belirtmektedir.
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde keyfi ve farklı uygulamaları engelleyecek açıklıkta cinsiyet
uyum sürecine erişim hakkını düzenleyen bir yasal çerçeve bulunmamaktadır.
Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı’na ulaşan bilgiler transların cinsiyet olumlayıcı
sağlık hizmetlerine ancak özel sağlık hizmet sunucularında erişebildiği ve bu
hizmetlerin sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmediği yönündedir.
Dayanışma Hattı’na ulaşan bilgilere göre Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yerel veya
özel sağlık kuruluşlarında trans erkeklere yönelik üreme organlarına ilişkin
ameliyatları gerçekleştiren bir hekim bulunmamaktadır. Bu bağlamda Kuir Kıbrıs
Derneği’nin sağladığı hukuki destek kapsamında geçmişte bir kez sağlıktan
sorumlu yerel kuruma bir başvuru yapılmış ve sonucunda yurtdışında yaptırılan
üreme organlarına ilişkin ameliyatın masrafları ilgili kurumca karşılanmıştır.
Cinsiyet olumlayıcı sağlık hizmetlerinin estetik amaç taşımadığının sağlıktan
sorumlu yerel kurum tarafından karara bağlanması ve ilgili kurumlara bildirilmesi,
böylelikle de hormon tedavisi, ameliyat ve psikolojik destek gibi cinsiyet uyum
prosedürlerinin masraflarının yerel sağlık kurumlarında diğer elzem sağlık
hizmetleriyle eşit koşullarda karşılanması garanti altına alınmalıdır. Bunun
yanı sıra bu tür sağlık hizmetlerinin yerel sağlık kurumlarında sağlanamadığı
durumlarda özel sağlık hizmet sunucularından da hizmet alımı yapılabilmesinin
ve Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki özel sağlık hizmet sunucuları tarafından da
sağlanmayan hizmetler ile ilgili yurtdışında yaptırılan tanı ve tedavi hizmetlerinin
ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiler ve bir refakatçilerinin bilet ve yol
giderlerinin de karşılanmasının sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır.
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4. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde İkili Cinsiyet Dışındaki Kimliklerin Tanınması
Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki hukuki çerçeve ikili cinsiyet dışındaki kimliklerin
varlığını kabul etmemekte ve tanımamaktadır.
Uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin ihlalinin sonlanması için yerel
kurumlar ikili cinsiyet dışındaki kimlikleri yansıtabilecek şekilde nötr cinsiyet ya
da üçüncü cinsiyet seçeneği sunmayı da göz önünde bulundurmalıdır.

5. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Küçüklerin Cinsiyet Uyum Süreci ve Cinsiyetin
Hukuken Tanınmasına ve Erişim Hakkına İlişkin Kurallar ve Uygulama
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsiyet kimliğinin hukuken tanınmasına ilişkin
yasal düzenlemede herhangi bir yaş sınırı belirtilmemektedir. Diğer yandan
küçükler açısından nüfus kayıtlarındaki cinsiyet belirtecinin değiştirilmesine
ilişkin herhangi bir idari mekanizma bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra başvuru
belgeleri arasında ‘‘kimlik kartının’’ fotokopisi bulunmaktadır ve bu belge 11
yaşını tamamladıktan sonra düzenlenmektedir. Keza, ilgili yerel kurumdan alınan
bilgi “sağlık kurulu”nun 18 yaş altı küçükler tarafından ve/veya onlar adına yapılan
başvuruları zaten onaylamayacağı yönündedir.
Yukarıdakiler doğrultusunda Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki yerel kurumlar küçüklerin
cinsiyet kimliğinin tanınması ve etkili bir şekilde korunmasını sağlayacak bir
yasal düzenleme yapmalıdırlar. Böylesi bir yasal düzenlemenin yapılması ve
bunun uygulanması sürecinde şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır: İlk
olarak küçüklerin kişiliğine saygı çerçevesinde, öznelerin cinsiyet kimliklerinin
tespiti adına yapılan her türlü fiziksel, tıbbi ve psikolojik muayene koşulu ilgili
yasal düzenleme veya uygulamadan dışlanmalıdır. İkinci olarak, küçüğün böyle
bir kararı almaya ehil olup olmadığının belirlenmesinde küçüğün kişisel gelişimi
referans alınmalı ve üstün yararının gözetilmesi temel ilke olmalıdır. Bu bağlamda
cinsiyet kimliğine ilişkin bilincin 5 ila 7 yaşları arasında oluştuğu özellikle göz
önünde bulundurulmalıdır. Son olarak, küçüğün özgür, yeterli bilgiye dayanan,
aydınlatılmış onamının bulunduğundan emin olunmalıdır.
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6. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Kişilerin Herkes Tarafından, Hukuken Tanınmış
Olan Cinsiyet Kimliğine Uygun Biçimde Tanımlanma ve Muamele Görme
Hakkının Gizlilik İlkesi Temelinde Güvence Altına Alınması
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsiyet kimliğinin hukuken tanımasına ilişkin yasal
düzenlemede gizlilik ilkesine dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır.
Uygulamada ise, kişilerin içişlerinden sorumlu yerel kurumdan temin ettikleri
belge ile tek tek ilgili diğer yerel kurumlara başvurup isim ve cinsiyetteki değişiklik
doğrultusunda belge ve kayıtlarının değişimini talep etmeleri gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, uygulamada eğitimden sorumlu yerel kurum tarafından lise
diplomalarında ilgili değişikliğin yapılması talebinin reddedildiği yönünde Kuir
Kıbrıs Derneği’ne bilgiler gelmektedir.
Diğer belgelerin değişimi için yapılan her başvuru veya değiştirilmeyen belgelerin
ibraz edilmesini gerektiren her durum, trans olduğunu açıklamak zorunluluğu
anlamına geldiğinden gizlilik ilkesinin ihlalini teşkil etmektedir.
Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki yerel kurumların uygulamakla yükümlü oldukları
uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde yasal düzenlemede gizlilik
ilkesine uygun biçimde, sağlık kayıtlarının gizlilik esası uyarınca tutulması ve
hukuki tanıma öncesi düzenlenmiş olan doğum belgesine sadece belge sahibinin
yetkilendirdiği ya da yazılı ve gerekçelendirilmiş yargı kararıyla yetkilendirilmiş
kişilerin ulaşabileceği öngörülmeli, hukuki tanıma öncesindeki bilgilerin kişinin
rızası olmadan aleni hale getirilmesi kesin olarak yasaklanmalıdır. Uygulamada
ise içişlerinden sorumlu yerel kurumun gerekli mekanizmaları oluşturarak, hukuki
tanımaya ilişkin bilgileri ilgili kurumlarla paylaşması ve gerekli değişikliklerin bu
kurumlarca resen yapılması sağlanmalıdır.

7. Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki Yasal Düzenlemeler
ve Uygulamaya Dair Öneriler
İlk etapta, acil olarak 2/1975 sayılı, doğum ve ölümlerin kaydı ile ilgili yasal
metnin “kütüklerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi ve cinsiyet değişikliği halinde
kütüklerde düzeltme yapılması” ile ilgili 33(3). maddesindeki “cinsiyetini
etkileyen fiziksel bir değişiklik” ibaresinin, bütünlüklü bir cinsiyet uyum ameliyatı
geçirilmiş olması biçiminde anlaşılmaması, hormon terapisi veya mastektomi,
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histerektomi, metoidioplasti, falloplasti, meme büyütme, orkiektomi, vajinoplasti,
yüz feminizasyonu ve/veya başka benzeri ameliyatları da içerebilecek şekilde
yorumlanması gerekmektedir.
Yasama organının 2/ 1975 sayılı, doğum ve ölümlerin kaydı ile ilgili yasal
metnin “kütüklerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi ve cinsiyet değişikliği halinde
kütüklerde düzeltme yapılması” ile ilgili 33(3). maddesinin aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmesi ise acil bir ihtiyaçtır:
“Bir kişinin doğumda atanan cinsiyeti ile cinsiyet kimliğinin
uyuşmadığını Nüfus Kayıt Dairesine bildirmesi halinde cinsiyeti ile
isminde Nüfus Başyazmanınca yetkili kılınan bir kişi tarafından yan
tarafta bulunan yere yeni bir kayıt yapılarak kütüklerde sonradan
değişiklik yapılır. Bu değişiklik herhangi bir tıbbi teşhis veya
operasyon veya psikiyatrik veya psikolojik değerlendirme veya
tedaviye veya harç ödenmesi koşuluna tabi tutulamaz. Cinsiyetteki
değişiklik kadın veya erkek veya (X) şeklinde olabilir. 14 yaş altındaki
çocuklar yasal temsilcilerinin onayıyla, 14 yaşını tamamlamış çocuklar
ise tek başlarına hukuki tanıma için başvurabilir. Yasal temsilcilerinin
birinin onayının olmaması halinde onayı bulunan yasal temsilci kaza
mahkemesine başvurarak cinsiyetin hukuken tanınmasını isteyebilir.
Mahkeme çocuğun talepleri, kişisel gelişimi ve üstün yararını göz
önünde bulundurarak 60 gün içinde karar verir. Cinsiyetin hukuken
tanınması akabinde kişinin evlilik ya da ebeveynlikten doğan hakları
aynı şekilde devam eder. Hukuki tanıma öncesi düzenlenmiş olan
doğum belgesi ve bilgilere sadece belge sahibinin yetkilendirdiği ya
da yazılı ve gerekçelendirilmiş yargı kararıyla yetkilendirilmiş kişiler
ulaşabilir.”
Ancak uluslararası standartlardan doğan yükümlülüklerin ihlalinin tamamen son
bulması için cinsiyet uyum sürecine erişim ve cinsiyetin hukuken tanınmasına
ilişkin konuları düzenleyen, asgari düzeyde de aşağıdaki konuları içeren kapsamlı
bir hukuki metnin yürürlüğe konması gerekmektedir:
- Cinsiyetin öz-belirlenimi hakkına saygı gösterilmesi,
- Zorla kısırlaştırma, cinsiyet uyum ameliyatı, tıbbi tanı ya da psikolojik
uzman görüşü, zorla boşanma, “gerçek hayat deneyimi” gibi hak ihlali
niteliğindeki koşulların kaldırılması,
- Hukuki tanıma öncesi isim ve cinsiyete ilişkin bilgilerin ilgilinin onayı
dışında aleni hale getirilmesinin önlenmesi,
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- Sürecin hızlı işlemesi, erişilebilir ve mümkünse ücretsiz olması,
- Cinsiyet uyum tedavi ve ameliyatlarıyla ilgili sağlık hizmetlerine
erişimin güvence altına alınması, bu hizmetlerin aydınlatılmış onama
dayanarak verilmesi ve sağlık sigortası kapsamında olması,
- Mültecilerin cinsiyet kimliği hakkının güvence altına alınması,
- İkili cinsiyet dışı kimliklerin tanınabilmesi için cinsiyet belirteci
seçeneklerinde çeşitliliğin sağlanması,
- Cinsiyetin hukuken tanınması usulüne erişimde yaş sınırlaması
olmaması,
- Küçüklere ilişkin süreçlerde küçüğün öz-belirlenim hakkı ve üstün
yararının öncelikle göz önünde bulundurulması,
- Cinsiyetin hukuken tanınmasının kişinin evlilik ya da ebeveynlikten
doğan hakları üzerinde olumsuz bir etkisinin olmamasının sağlanması.10

8. Cinsiyetin Hukuken Tanınması Tartışmalarında
Mitlerin Üstesinden Gelmek11
Cinsiyetin hukuken tanınması usulleri ve bunların nasıl yeniden şekillendirileceği
tartışılırken, bazı klişeler ve korkular yeniden ortaya çıkabilir. Aşağıda, bunlara
nasıl yanıt verileceği konusunda tavsiyelerle birlikte, bir dizi sıklıkla karşılaşılan
mit ele alınmıştır.
Güvenlik ve Emniyet
Banka soyduktan sonra bir banka soyguncusu adını ve cinsiyet belirtecini
değiştirmek için doğrudan nüfus dairesine gidecektir
Sözde “banka soyguncusu senaryosu” gerçeklikten tamamıyla kopuktur. Bu tür
kötüye kullanım vakaları meydana gelse bile, bir suçun cezai sorumluluğu kişinin
cinsiyet belirtecine bağlı olmadığından bu argümanın konuyla ilgisi yoktur.
Suçluların kovuşturmadan kaçınmak amacıyla kimliklerini gizlemek için cinsiyetin
hukuken tanınmasına ilişkin prosedürü kötüye kullanacakları korkusu, erişilebilir
prosedürlere sahip ülkelerde gerçekleşmemiştir. Cinsiyetin güvenliğe ilişkin
siyasi veya düzenleyici politikalarla hiçbir ilgisi olmadığı ve günlük yaşamda ve
hukuk alanında yasal olarak önemsiz bir detay olduğu ortaya çıkmıştır.
Benzer bir liste için bkz: Köhler, Ehrt, Cojocariu, Legal Gender Recognition in Europe, s. 76.
Kitapçığın bu kısmı Transgender Europe tarafından 2016 yılında 2. Baskısı yayımlanan "Avrupa’da Cinsiyetin Hukuken Tanınması"
raporunun “Tartışma Nasıl Kazanılır - Cinsiyetin Yasal Olarak Tanınması Tartışmalarında Mitlerin Üstesinden Gelmek” başlıklı bölümünün
Türkçe diline çevirisidir. İngilizce orijinali için bkz. Köhler, Ehrt, Cojocariu, Legal Gender Recognition in Europe, s. 78-85.
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Yasaların kötüye kullanımı evrenseldir, ancak nüfusun bir kesiminin insan haklarını
tanımayı reddetmek için yeterli bir sebep değildir. Deneyimler, cinsiyetlerinin
hukuken tanınması talebinde olan kişilerin bu kararı uzun yıllar boyunca yürütülen
iç süreçler sonucunda aldıklarını göstermektedir.
Erkek bir hükümlü sadece kadın hapishanesine geçiş yapabilmek için cinsiyetinin
hukuken tanınması arayışına girecek
Ülkeler arası deneyimler, tutuklu transların cezaevi hiyerarşisinin en altında
olduklarını göstermektedir; bu da böylesi bir suiistimal niyetini oldukça olasılık
dışı kılmaktadır. Trans kadınlar, tutukluluk sırasında diğer mahkumların veya
cezaevi personelinin elinde, yüksek derecede ayrımcılık ve şiddet riskiyle karşı
karşıyadır. Bu tür varsayımlar yerine, tutukluluk sırasında kadınların, trans olsun
veya olmasın, güvende olup olmadıklarını dert edilmelidir.
Cinsel şiddet faillerinin kadın tuvaletlerine erişmesi daha kolay olacak
Deliller, transların cinsiyet kimliklerine uymayan tuvaletleri kullanmaya
zorlandıklarında şiddetle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Bu da korku ve
güvensizlik hislerine neden olabilir. Ayrıca, transların sadece trans oldukları için
suçlu olduğunu düşünmek transfobidir. Translar da dahil olmak üzere, her insanın
onuru ve güvenliği önceliğimiz olmalıdır.
Öz-belirlenime dayalı prosedürlerin var olduğu ülkelerdeki deneyimler, bu tür
kötüye kullanımların abartıldığını, gerçekçi olmadığını ve hayal ürünü olduğunu
göstermektedir. Bu tür kötüye kullanım senaryoları genellikle eskide kalmış bir
toplumsal sistemin bir grup “anormal birey” tarafından sarsılacağına dair psikolojik
korkuyla beslenir. Özellikle erkekler, ataerkil yapıların ve erkek ayrıcalıklarının
belirgin ve böylece saldırıya açık hale gelmesinden korkarlar.
Toplum
“Kadın” ve “erkek” ortadan kalkacak ve sosyal işlevsellik bundan zarar görecek
“Erkek” ve “kadın” kavramlarına meydan okumak özünde olumsuz bir eylem
değildir ve toplumsal ilerlemenin kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu kavramlara
meydan okumak, müdahaleci tıbbi gerekliliklerin ortadan kaldırılmasıyla değil,
daha ziyade insan haklarının gelişmesi, çeşitlilik ve eşitliğe saygı ile ilişkilidir.
Ayrıca erişilebilir cinsiyetin hukuken tanınması usullerinin bulunduğu ülkelerde
dünya sona ermedi ve insanların çoğunluğu kendilerini hala erkek veya kadın
olarak tanımlıyor.
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Herkesin cinsiyet belirtecini özgürce seçmesi kadınlar için eşitlik önlemlerinin
sonu olur
Kadınları desteklemek için alınan klasik önlemler / iş-hayat dengesi, sınırlayıcı
cinsiyetin hukuken tanınması prosedürlerinin kaldırılmasından etkilenmiyor.
Medeni hale ilişkin hukuk kuralları ve örneğin tek ebeveyn anneler, düşük gelirli
sektörlerde çalışan kadınlar için olumlu eylemler, göç arka planına sahip kişilere
ya da beyaz olmayan insanlara (People of Colour) yönelik ayrımcılığı önlemeye
ilişkin önlemlerle benzer bir şekilde, nüfus kütüklerinde cinsiyetin zorunlu kaydı
uygulaması olmaksızın var olmaya devam edebilir.
İstatistiksel nedenlerden dolayı net bir cinsiyet dağılımına ihtiyacımız var
Bir kişinin cinsiyetinin zorunlu olarak kaydedilmesi istatistiksel sebepler açısından
zorunlu değildir. Ayrıca, olumlu önlemler için diğer kriterler (engellilik, etnik
köken, din, yoksulluk gibi) bireyin kendi beyanına dayanılarak sosyolojik olarak
kaydedilebilir. Cinsiyet, diğer ayrımcılık temelleri arasındaki istisnadır ki hepsi
kişinin kendi beyanına dayanmaktadır.
Çok az sayıda trans var ve onlar için özel düzenlemeler yapmak aşırıya kaçar
Bu geçerli bir argüman değildir. Çünkü bir azınlığın üyeleri yine de haklarının
korunması hakkına sahiptir. Ulusal yargı kararları ve Avrupa içtihadı, cinsiyet
kimliğinin kişinin özel hayatının en mahrem öğelerinden biri olduğunu ve böylece
özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı kapsamında korunduğunu defalarca teyit
etmiştir.
Bu tür yasalar trans sayısının fırlamasına yol açacak
Öz-belirlenime dayalı cinsiyet belirteci kaydı sistemine geçilmesinden sonra
Malta’daki sayılar – başka ülkeler de benzer bir bilgi veriyor - 15 yılda 21 vakadan
ilgili yasanın ilk yılında 60 vakaya yükseldi. Bu, yüksek bir yüzde olarak görünebilir;
ancak genel olarak, herhangi bir popülasyondaki transların ortalama oranı ile
uyuşmaktadır. Bürokratik engellerin kaldırılmasından sonraki artış kısa vadelidir
ve belli bir süre sonra bu ortalama bir düzeye gelir. Genele bakıldığında, sayılar
hala azdır.
Tartışmalarda sıklıkla konunun insan hakları boyutunu görmek istemeyen karşı
fikirdekiler, çok güçlü, gerçek olmayan korkuları yansıtırlar, ancak etkilenen
grupları “yaşam biçimi delisi” olarak dışlarlar. Sınırlamalar kaldırıldığında sayılar
hızla artacaksa bu argüman zaten istikrarlı değildir çünkü bir yandan da sürekli bu
kadar küçük bir grup için uğraşmaya değmeyeceği vurgulanmaktadır.
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Toplum, cinsiyetin hukuken tanınmasına ilişkin ilerici yasalara hazır değil
Cinsiyetin hukuken tanınması prosedürlerinin yürürlüğe girmesinden sonra,
Malta nüfusunda cinsiyet kimliği eşitliğine ilişkin anlayış ve destek, Avrupa
Birliği genelindeki en yüksek ikinci orana, yüzde 85’e yükseldi ve Malta yüzde
17 ile, son anketten bu yana geçen iki yıl içinde herhangi bir AB üyesi ülkedeki
en hızlı büyümeyi gösterdi.12 Maltalı kampanyacılar ve politika belirleyiciler
için tutumlardaki bu değişiklikler yeni yasa ile bariz bir şekilde ilişkilidir. Temel
Haklar Ajansı, LGBTİ+ dostu kamu önlemlerinin LGBTİ+’lar için daha iyi yaşam
koşullarına yol açtığını gösterdiğinden, bu büyük olasılıkla doğru bir hipotezdir.13
Ayrıca, bu alanda daha az bürokrasinin oluşunun hiç kimseye zararı yoktur ve
aslında aksi taktirde zor koşullar altında bulunan bir grup için gerçekten fark
yaratır. Bu, insan haklarının kabulü yönünde devlet tarafından verilen bir işarettir.
Bürokrasi maliyetleri de prosedürler daha az karmaşık hale geldikçe azalır.
Örneğin, uzman raporları genelde çok masraflıdır.
Genç erkekler zorunlu askerlikten kaçınmak için cinsiyetin hukuken tanınması
prosedürlerini kötüye kullanacaklar
Genç erkeklerin zorunlu askerlikten kaçınmak için erişilebilir cinsiyetin tanınması
prosedürlerini kullanacağı korkusu kanıtlarla desteklenebilmiş bir argüman
değildir. Zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmak isteyen genç erkekler, yasal
cinsiyetteki bir değişiklik pek çok sosyal değişikliğe yol açacağından ve ayrıca
tüm kimlik belgelerinin bu değişiklikle uyumlu hale getirilmesi ciddi bir çaba
gerektireceğinden daha ziyade vicdani ya da tıbbi nedenlere dayanmaya devam
edeceklerdir. Herhangi bir kötüye kullanım durumunda ise, idari usulle verilmiş
cinsiyetin hukuken tanınması kararının iptali elbette mümkündür.
Evlilik
Bir transın evli kalmasına izin vermek eşcinsel evliliklere yol açar
Evliliğin gerçekleştiği esnada eşlerin cinsiyetleri hukuken farklıdır, dolayısıyla
evliliğin koşulları yerine getirilmiştir. Eşlerden birinin daha sonraki bir zamanda
cinsiyet belirtecini düzeltme yoluna gidip gitmemesinden bağımsız olarak,
hukuken evli bir çiftin haklarını korumak devletin yükümlülüğüdür. Bununla
birlikte, mevcut bir evliliğin korunması, eşcinsel bir çiftin evlenmesini sağlamakla
aynı şey değildir. Dahası bu soru, uluslararası içtihattaki eğilim ve hukukun
Nieder, T. O. (2016). Trans-spezifische medizinische und gesellschaftspolitische Entwicklungen. Presentation at the Symposium„Gesellschaftspolitische und medizinische Entwicklungen im Um- gang mit Transsexualität und Transidentität“ at the German Federal
Family Ministry on November 21st 2016.
13
EU Fundamental Rights Agency, LGBT Survey 2012.
12
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eşcinsel birlikteliklerin eşit düzeyde tanınması yönünde gösterdiği gelişim göz
önünde bulundurulduğunda önemini yitirmektedir.
Üreme
Kısırlaştırma koşulunun kaldırılması hamile erkekler ve baba olan kadınların
varlığına yol açacak
Geçmişte, bazı toplumlar, belirli grupların (örneğin Romanlar, engelliler, akıl
sağlığı sorunu olan kişiler vb...) üremesini engellediler ki bu toplum olarak
kınadığımız bir şey. Üreme hakları kişinin cinsiyet kimliğine bağlı değildir; bunlar
bireysel insan haklarıdır ve bu şekilde de korunmaları gerekir. Trans erkekler,
cinsiyet kimlikleri hukuken korunmasa ve tanınmasa da uzun süredir doğum
yapıyorlar. Böylesi bir durum da çocuğu da etkileyebilecek transfobik ayrımcılık
riskine neden oluyor.
Kişi cinsiyet uyum ameliyatı olmayı kabul ediyorsa, kısırlaştırma bir zorunluluk
olarak dayatılmış değildir, cinsiyet uyum ameliyatının kaçınılmaz bir sonucudur
Bir bireyin kimliğinin hukuken tanınması hakkı karşılığında üreme haklarından
vazgeçmeyi kabul edilebilir bulup bulmadığı konuyla ilgili değildir. Birleşmiş
Milletler (BM) Biyoetik ve İnsan Hakları Bildirgesi,14 tıbbi müdahalelerin ancak, ilgili
kişinin önceden verilmiş, özgür ve aydınlatılmış onamıyla gerçekleştirilebileceğini
ortaya koyar. Onamın geri çekilmesinin örneğin cinsiyetin hukuken tanınmasına
erişememe gibi dezavantajlara yol açabileceği durumlarda, onam özgürce
verilmemiştir ve dolayısıyla da geçersizdir.
Akıl Sağlığı Teşhisi
Gerçekten akıl hastalığı olanların cinsiyetin hukuken tanımasına erişimini
önlemek için bir tanıya ihtiyacımız var
İnsanların akıl sağlığıyla ilgili endişelerimiz varsa, cinsiyet kimliği ile ilgili sorulara
dair eğitim ve desteğe daha fazla yatırım yapmalıyız. Transfobik çevrelerin
yarattığı etkiler genellikle transların akıl sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.
Cinsiyetin hukuken tanıması sürecine zorunlu psikiyatrik müdahale, endişe ve
sıkıntıları artırmaktadır ve birçok insan hukuken cinsiyet uyumu seçeneğinden
mahrum kalma korkusuyla akıl sağlığına ilişkin sorunları ile ilgili sessiz kalmayı
tercih etmektedir. Akran desteği, klinik ortam dışında danışmanlık sağlanması
ve güvenli bir ortam akıl sağlığına ilişkin sorunları olan insanlara çok daha fazla
yardımcı olur. Katı değerlendirme prosedürleri ise, birey ile sağlık hizmeti verenler
arasında açık bir diyalog kurmayı zorlaştırmaktadır.
14

UN Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005, Article 6.
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Trans-spesifik sağlık hizmeti ve maliyetlerinin karşılanmasını sağlamak için tanı
gereklidir
Malta ve İsveç’teki deneyimler, trans spesifik sağlık hizmetlerinin sağlanması
için patolojik terimlerle tanımlamanın gerekli olmadığını göstermektedir. Sağlık
hizmetlerinin sunulması, idari gereklilikler veya yasal statüden değil, daima bireyin
tıbbi ihtiyaçlarından kaynaklanmalıdır. Örneğin hamileler ve çocukların da tıbbi
ihtiyaçları vardır; bunların karşılanması için hasta ilan edilmeleri gerekmez. Çoğu
ülkede, trans spesifik sağlık hizmeti maliyetlerinin karşılanması siyasi iradeye
bağlıdır; bu nedenle konu siyasi bir tartışmayı gerektirmektedir.
Bir kişinin gerçekten trans olup olmadığını sadece bir doktor / uzman söyleyebilir
Bir kişinin cinsiyet kimliğini değerlendirmek için objektif bir prosedür
bulunmamaktadır. Kanıtlar, cinsiyetin hukuken tanınması çerçevesinde trans
‘cinsiyet kimliği bozukluğu’ teşhisi veya benzeri bir koşulun ne amaca uygun
ne de yerinde olduğunu göstermektedir. Gerçekte başvuranlar genelde
kişisel öykülerini, tanının konulması sağlamak ve dolayısıyla cinsiyetin hukuken
tanınmasına hak kazanmak amacıyla uzmanın beklentilerini karşılamak üzere
uyarlarlar. Tıbben olması gereken kişinin kendi belirlediği cinsiyet kimliğine saygı
gösterilmesidir.
Bir akıl sağlığı tanısı / uzman değerlendirmesi sonradan oluşabilecek
pişmanlıkları önler
LGBTİ+ fobik toplumlarda kişi kendini keşfederken psikolojik desteğe ihtiyaç
duyabilir ve bu da hakkıdır fakat kendini tanımlayan kişinin kendisidir uzman
değildir. Karşı fikri savunanlar ısrarla, “pişman olanlar” diye adlandırdıkları kişilere,
cinsiyet uyumundan sonra tekrar doğumda atanmış cinsiyetlerine uygun yaşamaya
karar veren translara ilişkin tartışmayı gündeme getirmektedir. Cinsiyetin hukuken
tanınması sürecinde öz-belirlenimin, sürekli karar değiştiren kişiler yüzünden
idarenin aşırı bir iş yükü altında kalmasına neden olacağı iddia edilmektedir. Yine,
bu iddia da hiçbir pratik deneyim tarafından desteklenmemektedir. Transların
uyum sürecini durdurdukları ya da geriye döndürdükleri bilinen az sayıda
vakada, yalnızlık, toplum ve aile baskısı ve transfobi kaynaklı endişe ve sıkıntılar
belirleyici etkenler olmuştur. İngiliz tabloid gazeteleri bıkmadan cinsiyet uyum
sürecini durduran veya geri döndürme kararı veren kişilere ulaşmaya çalışmasına
rağmen, yıllardır bulabildikleri kişilerin sayısı tek basamaklıdır.
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Trans olmayan kafası karışık bir kişi, cinsiyetin hukuken tanımasının sağlanması
ile ilgili manipüle edilecektir
Cinsiyetin hukuken tanımasına erişim seçeneğinin bulunması kimseyi manipüle
etmez ya da tuzağa düşürmez. Eşcinsel çiftlerin evliliklerinde olduğu gibi,
bundan hoşlanmıyorsanız, aynı cinsiyetten biriyle evlenmeniz gerekmez. Ayrıca,
her insanın kendisini ilgilendiren konularda kendi kararlarını verme hakkı vardır.
Bu argüman cinsiyet kimliği gibi mahrem bir konu için özellikle geçerlidir. Aslında
bu, kişilerin cinsiyet kimliklerini özgürce keşfedebilmeleri için geri döndürülemez
nitelikte gerekliliklerden arındırılmış basit prosedürler lehinde bir argümandır.
Ayrıca, cinsiyetin hukuken tanınması, bazı insanların korktuğu gibi, trans-spesifik
tıbbi tedaviye hak kazanma anlamına gelmez.
İnsanlar kimliklerini bir öyle, bir böyle değiştirecek
Kolay erişilebilir prosedürlere sahip ülkelerdeki deneyimler bu argümanı
desteklememektedir. Yasa, “sadece eğlence için” ya da ahlak dışı sebeplerle
kullanılmamaktadır. Bu sürecin gerektirdiği çaba ve kişisel etkileri çok fazladır.
Cinsiyetin tanınmasına yönelik somut adım atanlar genellikle konuyla ilgili uzun
bir içsel derinlemesine düşünme sürecinden geçmiş olurlar. Böyle bir kararın
motivasyonun gelişigüzel olduğu var sayılamaz.
Cinsiyetin tanınması prosedürü dahilinde verilen çaba hafife alınmamalıdır.
Bir kişinin belgelerin değiştirilmesi, eğitim sertifikalarının düzeltilmesi, vb. için
gereken bürokratik prosedürleri ve bunlara ek olarak ilgili maliyetleri birden çok
kez üstleneceğini beklemek gerçekçi değildir. Ayrıca, idareye aşırı iş yüklenmesi,
bir dini gruba mükerrer yeniden kayıt veya birden fazla boşanma vakalarında
geçerli bir argüman değildir. Keza, idari ücretler genel bürokratik idari çabaların
maliyetlerini karşılamak üzere konulmuştur.
Çocuklar
Çocukların refahı zarar görecek ve / veya trans olma doğrultusunda etkilenecekler
Trans gençlere veya yetişkinlere, küçükken neye ihtiyaç duyduklarını ve
hangi yaşta cinsiyetlerinin hukuken tanınmış olmasını istediklerini sorarsak,
cevaplar büyük olasılıkla cinsiyetin hukuken tanınması ile ilgili yasalarda yaş
sınırının olmamasını destekler yönde olacaktır. Trans çocuklar, ebeveynleri ve
çocukluklarında yaşadıkları ayrımcılık deneyimlerini anlatan trans yetişkinler
yasal korumanın olmadığı bir gerçekliğe acı verici bir bakış açısı getirmekteler ve
yaş fark etmeksizin erişilebilir düzenlemeler için güçlü argümanlar sağlamaktadır.
Bu bağlamda, genel aile ve sosyal destek hizmetleri çerçevesinde ebeveynlere
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ve çocuklara bütünlüklü destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması trans
çocukların ve gençlerin refahı için çok daha önemlidir. Ayrıca bu argüman, trans
olmanın doğası gereği kötü ve istenmeyen bir şey olduğuna dair altta yatan
inancı, eşitlik ilkesi ile uyumlu olmayan bir tavrı açığa çıkarmaktadır.
Çocuklar böyle bir karar vermek için çok genç
Beğensek de beğenmesek de çocuklar, cinsiyet kimliklerinden emindirler.
Çocukları trans olan birçok ebeveyn, çocuklarının kendilerini ifade edebildikleri
yaştan itibaren çok kararlı beyanlarda bulunduklarını bildirmektedirler. Geriye
kalan tek şey, bu çocukların güvenli bir şekilde büyümelerini ve cinsiyet
kimliklerinin nasıl geliştiğinden bağımsız olarak kendilerine güvenmelerini
sağlamaktır. İsim ve cinsiyet belirtecinin resmi olarak değiştirilmesi trans
çocukların cinsiyet kimliklerini keşfetmelerine yardımcı olur ve genellikle
transfobik olan bir çevrede ihtiyaç duydukları desteği sağlar. Bu, herhangi
bir tıbbi müdahale veya psikiyatrik değerlendirme gerektirmez. Böyle bir
gelişim tutarlı olmasa bile, bir çocuğun cinsiyet kimliğini erkenden keşfetme
seçeneğinin olması, bireysel veya toplumsal düzeye herhangi bir zarar
vermez. Cinsiyet kimlikleri ile ilgili desteklenen ve buna göre yaşayabilen
trans çocuklar, trans olmayan akranlarına kıyasla daha yüksek kaygı düzeyleri
göstermemektedir.15 Ancak trans çocuklardan cinsiyet kimliklerini yaşayabilene
kadar “beklemelerini” istemek onları yalıtılmışlığa, endişe ve sıkıntıya,
depresyona ve intihara itmektedir.16 Araştırmalar, cinsiyet kimliğinin gelişiminin
ve onu açık ve kabul edildiği bir ortamda keşfetme olanağının önemli ölçüde
engellenmesi durumunda, intihar eğilimlerinin ortaya çıkması da dahil, çocuğun
kişiliğine verilen zararı çok güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.
Çocukluk yaşlarında konan bir tanı, anaokulları ve okullarla sorunların
görüşülmesine yardımcı olabilir
Tanıya ilişkin değerlendirme yetişkinler için yararlı değilse, neden küçükler için
uygun olsun? Eğitim çalışanları ve idari personel, trans ve cinsiyet çeşitliliği olan
çocuklarla çalışma ve transfobik zorbalığa nasıl yaklaşmak gerektiğiyle ilgili
yönlendirme talep etmelidir. Trans çocuklarla çalışan profesyonellerin verdikleri
eğitim ve rehberlik uzun vadede daha etkili olup, kapsayıcı ve güvenli bir eğitim
ortamı oluşturulmasına yardımcı olur. Pedagojik ortamdaki veya aile ortamındaki
güvensizlikleri gidermek amacıyla, eğitim sektörü ve daha geniş çapta ailelerle
çalışan profesyoneller için eğitim ve danışmanlık hizmetleri yürütmek makul olan
tavırdır.
15
Olson Kristina R., Durwood L., DeMeules M., et al. (2015): Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their
Identities. Pediatrics. 2016;137(3): e20153223 accessible at: http://tinyurl.com/jn844dx
16
Barr, Sebastian (2015): Why are Transgender People More Likely to Attempt Suicide? accessible at: http://tinyurl.com/hbubuzz
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Bir çocuğun trans kimliğini yaşamasına izin vermek, diğer çocukların cinsiyet
kimlikleri konusunda kafalarının karışmasına neden olur
Çeşitliliğe saygı duyulan bir toplumda büyümek, çocuklara dayanışmayı ve
empatiyi öğretir. Çocukların çeşitlilik deneyimini sınırlamaya karar verirsek,
onlara dışlamanın geçerli bir uygulama olduğunu öğretmiş oluruz. Ve çocuklar
er geç büyüyecek ve trans olan okul arkadaşları, aile üyeleri, meslektaşları veya
komşuları olacak. Çocuklar, sadece internet aracılığıyla değil, birçok mecrada
çeşitli yaşam biçimleri hakkında pek çok enformasyon, bilgi ve fikirle karşı karşıya
geliyorlar. Kendi yollarını bulmayı öğrenebilirler ve kendi yollarını bulmayı
öğrenmeye ihtiyaçları da vardır. Ayrıca, bu argüman eşcinselliğin suç olmaktan
çıkarılmasıyla gey ve lezbiyen sayısının artacağına yönelik gerçek dışı korkuyla
benzeşiyor. Öte yandan, başkalarındaki çeşitliliğe yer açmak bir çocuğa kendi
bireyselliğinin de kabul edildiğini ve sevildiğini gösterir.
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