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Önsöz 

Her çocuğun hikayesi ailesi ile başlar.

Aileler, çocuklarının ve/veya yakınlarının cinsel yönelim (gey, lezbiyen, biseksüel), 
cinsiyet kimliği (trans) ya da biyolojik cinsiyet (interseks) açısından farklı olduklarını 
öğrendikleri zaman birçok soru ile karşı karşıya kalırlar. Çoğu zaman bu sorular, bu 
terimlerin ne demek olduğu, kişi ve toplum açısından ne anlama geldiği, başkalarının 
da aynı şeyleri yaşayıp yaşamadığı, ebeveynlerin ne yapmaları gerektiği ve benzeri 
konular çevresinde toplanır.

Bu kitapçık1, size yalnız olmadığınızı söylemek ve “interseks” ile ilgili sorularınıza 
cevap vermek için LADEG+2 bünyesinde hazırlandı. Bu çalışma, halihazırda 
mevcut olan gerek özgün gerek Türkçe’ye çevrilmiş diğer bilgilendirme kılavuzlarını 
tamamlayıcı niteliktedir.

Kitapçığın içeriğinde hem interseks kişilerin kalemlerinden kendi hikayeleri hem 
de çalışmaya destek veren interseks arkadaşlarımızın, LADEG+ ve Boysan’ın Evi 
gönüllülerimizin, gönüllü uzmanlarımızın uluslararası işbirliği ile derlediği güncel 
bilimsel verileri yansıtan bilgiler bulunmaktadır. Son olarak, yine okuyucunun 
aklındaki soru işaretlerini gidermek ve konu içerisinde geçen terimleri netleştirmek 
adına hazırlanmış terimler sözlüğü yer almaktadır. Amacımız, aileleri bilgilendirmek 
ve güncel bilimsel veriler ve kılavuzlar ışığında yönlendirmek, ailelerin donanımlı 
uzmanlara ulaşmalarını sağlamak, interseks çocukların gerek bedensel gerek ruhsal 
sağlık durumları ile ilgili kilit konu ve soruları gündeme getirmek, tıbbi gerekliliği 
olmayan izinsiz müdahalelerle yapılan insan hakkı ihlalleri ve bunun yarattığı 
psikolojik ve fiziksel sorunlar konusuna dikkat çekmek ve ruh sağlık çalışanları ve 
doktorları bilinçlendirmektir.

Unutmayın ki nasıl sizin “interseks” hikayeniz çocuğunuzla başladıysa, çocuğunuzun 
da hayat hikayesi sizinle başladı. Biliyoruz ki, mutlu, umutlu ve sağlıklı bireylerin 
yetişmesinde ebeveynlerin rolü yadsınamaz. Ne çocuğunuz yanlış ne de siz 
yanlışsınız. İnterseks çocuğu olan ebeveynler olarak sizler, yalnız değilsiniz. 
Yanınızdayız. 

1  Bu kitapçığı hikaye ve yorumları ile zenginleştiren interseks arkadaşlarımıza, medikal ve psikolojik açıdan inceleme yaparak 
kitapçığa katkıda bulunan uzmanlarımıza ve LADEG+ ve Boysan’ın Evi gönüllülerine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

2  LGBTİQ+ Aile ve Yakınları Destek Grubu.
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Önsöz

Köyde interseks olmak… Şerife Yurtseven

İnterseks hakkında

        İnterseks nedir? Ne kadar yaygın?

        İnterseks anatomi içeren cinsel gelişim durumları nelerdir?

        İntersekslerin tedaviye ihtiyacı var mı? İnterseksler “hasta” mı?

        İnterseks olmak “normalleştirilmesi/düzeltilmesi” gereken bir durum mu?

        İnterseks olduğumu nasıl anlarım?

        İnterseksler “çift cinsiyetli” veya “hermafrodit” mi?

        İnterseksin cinsiyet, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği ile bir bağlantısı var mı?

        “İnterseks” ve  “trans” aynı mı?

Bir babanın kaleminden…

Aileler için

        Doktorlar çocuğumun cinsiyetinin kız/oğlan olduğunu söylediler, ne yapmalıyım?

        Çocuğumu nüfusa kaydettirmeden önce ameliyat ettirmem gerekiyor mu?

        Çocuğuma ne yapılması gerektiğiyle ilgili farklı fikirler var, en iyisinin hangisi olduğunu 

nasıl bileceğim?

        Çocuğumun cinsiyeti ne? Cinsiyeti belirleyen tıbbi bir test var mı?

        Ameliyatların başarı oranının çok yüksek olduğu söyleniyor, ne yapmalıyım?

        Aileler nasıl hareket etmeli?

Cinsiyetin bir spektrum olduğunu kabul etmek hepimizi özgürleştirecek. Belgin İnan

Güncel tıbbi yaklaşım

        Güncel tıbbi ve etik yaklaşım ne öneriyor?

        İnterseks kişilerde kanser riski nedir?

        Sağlık çalışanlarından beklentilerimiz neler?

Son Söz

Hiçbir müdahale beni daha az interseks yapmadı. Caner Yavuz

Terimler Sözlüğü

Faydalı Kaynaklar ve Kaynakça

İçindekiler
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“Anadolu’da, Türkiye’nin herhangi bir köyünde 
interseks olmak nasıl bir şey bilir misiniz? Ben bilirim 
o acıları… Sanırım 5 veya 6 yaşındaydım, köyün bir 
kaç kadını ve annemin beni tutup zorla yatırarak, 
ağlamalarım ve feryat figan çığlıklarım arasında 
birer doktor edasıyla apış arama bakıp ellediklerini, 
yorumlar yaptıklarını hatırlıyorum. İlk defa bir 

parçamın öcü olduğunu, kötü olduğunu algılıyordum, zihnimle o bölgem arasında 
iletişim başlamıştı. 

Fiziksel yapımın güçlü olması nedeniyle tüm oyunları kazanırdım ve bunu 
hazmedemeyen oyun arkadaşlarım bana onlarca lakap takarlardı. Kürtçe art arda 
saydıkları, çoğunlukla hem kız hem oğlan olduğumu belirten, genital organlarımı da 
tarif eden lakaplardı bunlar. Delirecek gibi olur, o koroyu bırakıp eve koşar anneme 
anlatırdım.  Annem onlara beddua okur, beni överdi, “Onlar sana kurban olsun.” derdi 
ve çoğu kez kavga ederdi onlarla. 

Okullar açılıyordu. Köy meydanından eve hızla koşup, benim okul ihtiyaçlarımın ne 
zaman alınacağını sordum. Bir sessizlik oldu ve annemin tam anlamasam da ‘Gitsin 
okula.’ dediğini duyar gibi oldum. Babam benim yüzüme hiç bakmadan hışımla 
anneme ‘Homurdanıp durma. Üç köyün çocukları aynı okula geliyor, her gün eve bir 
sorunla gelir, çocuklar buna rahat mı verir, üşüşürler başına, temelli rezil mi olalım!’ 
dedi. Abim sıkı sıkı tembihlerdi:  ‘Öğretmenlerine köyden geçerken sakın görünme, 
saklan, yoksa alırım ayağımın altına.’ Bana, ‘Tamam abi.’ demek düşerdi. Yalnız o mu? 
Fabrikaya işçi taşıyan kamyonları gördüğümde de mutlaka saklanırdım çünkü onlar 
da bana meşhur lakaplarımla bağırırlardı. Her sabah, her akşam, benim öldüğüm 
saatlerdi bunlar. Sizin anlayacağınız, her yönden ailenin utanç kaynağı, saklanması 
gereken öcüsüydüm.

Velhasıl kelam, Anadolu’da biz, aileler için gizli bir ayıp, saklanan bir yarayız. 
Doktorlar bizim duygumuzu, içimizi bilmeden hakkımızda bir karar veriyorlar. 
‘Ben bana atanan kadın cinsiyetini istemiyorum, ben illa bir cinsiyete mecbur 
bırakılıyorsam, o zaman erkek olmak istiyorum.’ dedim. Doktorum da bana ‘Biz 
babanla konuştuk, cici bir kız olacaksın.’ dedi. Susmaktan, kabullenmekten başka 
çarem kalmadı. 1985’ten beri ailemle doktorun atadığı cinsiyete mahkum oldum. 

Ne zaman ki ekonomik bağımsızlığımı kazandım, mücadelemi verdim, iş hayatına 
atılıp kendimi ispat ettim ve ardından İstanbul’a gelmemin de bana verdiği özgürlükle 
yaşadıklarımı dile getirme cesareti buldum. Eğer kendimi köyden kurtaracak zekam 
olmasaydı şimdi köyün delisi olabilirdim. 

Şimdi diyorum ki, interseksler keşke modern tıbbın gelişmediği dönemde yaşasaydı 
ve rızaları dışında kendi bedenleri üzerinde karar veremeyecekleri yaşta müdahalelere 
maruz kalmasalardı. Bizler düzeltilmesi, normalleştirilmesi, bir kalıba sokulması 

Köyde interseks olmak...

Şerife Yurtseven
45 yaşında, Emekli, İstanbul
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İnterseks nedir? Ne kadar yaygın? 

İnterseks terimini birden fazla biyolojik cinsiyet* durumunu kapsayan bir şemsiye 
olarak düşünebiliriz. İnterseks, kişinin alışılagelmiş kadın ya da erkek tanımına 
uymayan üreme veya cinsiyet anatomisiyle doğduğu durumları tanımlayan genel 
bir terimdir.

Örneğin, dış cinsiyet organlarının görünümü “alışılmış” dişi tipinde olan bir kişide 
karın içinde testisler olabilir ya da erkek görünümünde doğan bir çocuğun sonradan 
rahim veya yumurtalığı olduğu anlaşılabilir. Bazen de dış cinsiyet organları ilk bakışta 
kız ya da oğlan görünümünde olmayan, o nedenle cinsiyeti dişil ya da eril olarak 
belirlenemeyen bir bebek olabilir. Kısaca, interseks biyolojik/bedensel cinsiyet 
çeşitliliğidir. İnterseks doğuştan gelir, ancak her zaman doğumda ya da bebeklikte 
anlaşılamayabilir. Bazen farkına varılması ergenlik hatta yetişkinliği bulabilir.

Bu durumun sadece sizin başınıza geldiğini, çocuğunuzda bir gariplik ya da hastalık 
olduğunu düşünüp endişelenebilirsiniz. Ama yalnız değilsiniz! Dünyada ortalama 
her 2000 kişiden 1’i interseks doğuyor. Bunun yaklaşık olarak dünyadaki kızıl saçlı 
insanların oranına eşit olduğunu düşünürsek, interseksin ne kadar yaygın, fakat 
konuşulmayan bir durum olduğu ortaya çıkacaktır. Bu da demek oluyor ki, interseks 
saklanması gereken bir durum değildir. 

İnterseks anatomi içeren cinsel gelişim durumları nelerdir? 

İnterseks şemsiyesi altında sıralanabilecek 40’ın üzerinde farklı durum vardır. 
Bunlardan bazıları Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH), Androjen İnsensitivitesi 
(AIS), 5-Alfa-Redüktaz Eksikliği, Kleinefelter Sendromu, Turner Sendromu, Swyer 
Sendromu, Ovo-testis, Mix-gonadal disgenezi gibi durumlardır. Bu durumların her 
biri kendi içinde çeşitlilik gösterebildiği gibi bu örnekler haricinde çok sayıda farklı 
durum da interseks adı altında yer alabilir.

İntersekslerin tedaviye ihtiyacı var mı? İnterseksler “hasta” mı? 

Tıbbi anlamda “Cinsel Gelişim Farklılığı” olarak nitelendirilebilecek bu durumlar, 
genlerde ve/veya hormon dengelerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanır 
ve bazen cinsiyetten bağımsız sağlık sorunlarına da yol açabilir. Örneğin, ülkemizde 
sık görülen Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) durumu vücutta tuz kaybına 
ve tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. Bu durum hayatı tehdit eden metabolik 
bir sorundur ve ilaç tedavisi uygulamak gerekir. Fakat bu durum çocuğun üreme 

gereken bedenler değiliz. Biz hasta değiliz ve ‘bozukluk’ kavramını da kabul 
etmiyoruz. Atadığınız cinsiyetleri reddediyorum, ne kadın ne de erkeğim, ben bir 
interseksim!”

* Metinde kullanılan terimlerin açıklamalarını rehberin sonunda yer alan terimler sözlüğünde bulabilirsiniz.

İnterseks hakkında
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organlarıyla ilgili bir ameliyat olmasını gerektirmez. Böyle bir ameliyat, tuz kaybını 
tedavi edemez. Dolayısıyla bu örnekteki gibi bazı durumlar tıbbi tedavi gerektirebilir, 
fakat çocuğunuzun biyolojik/bedensel cinsiyet çeşitliliği, yani çocuğunuzun 
interseks cinsiyet anatomisine sahip olması, hastalık değildir ve tedavi gerektirmez. 
İntersekse yol açan durumlar, doğuştan gelen diğer durumlarda olduğu gibi, 
pek çok bebekte görülebilen genetik değişimlerden kaynaklı biyolojik/bedensel 
çeşitliliklerden farklı değildir. Bu nedenle de tıbbi gereksinim olmadan kişinin isteği 
dışında bedeninde değişiklik yapılması ve hatta duygusal olarak kişinin bu değişikliğe 
zorlanması hem bedensel hem ruhsal sağlığını tehdit edecektir. Birçok interseks kişi 
hiçbir tıbbi müdahale olmadan yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektedir.

İnterseks olmak “normalleştirilmesi/düzeltilmesi” gereken bir durum mu?  

İnterseks olmak anormal bir durum değildir. İnterseks kişilerin de bütün kişiler 
gibi bazen sağlık sorunları olabilir veya interseks şemsiyesi altındaki bazı durumlar 
(örn. Konjenital Adrenal Hiperplazi) ilaç tedavisi gerektiren sağlık sorunlarını da 
içerebilir. Fakat bu sorunların sebebi interseks olmaları, yani biyolojik/bedensel 
cinsiyet çeşitliliğine sahip olmaları değildir. Örneğin, kadın olmak bir sağlık 
problemi değildir. Ancak kadınlara özgü, rahim ağzı ve yumurtalık kanseri gibi sağlık 
problemleri vardır. İnterseks olmak “anormal” bir durum olmadığı için, “normal”e 
döndürülmesi veya düzeltilmesi gereken bir durum değildir.

İnterseks olduğumu nasıl anlarım?

Kişi tıbbi süreçlerden geçmesine rağmen interseks olduğunu çok geç öğrenebilir 
veya hiç öğrenemeyebilir. “İnterseks,” pek çok hekimin kaçındığı bir terimdir; 
hatta interseksin tıbbi adı olan “Cinsiyet Gelişim Farklılığı/Bozukluğu” dahi 
doktor muayeneleriniz sırasında kullanılmamış olabilir. Bunun yerine kısırlık, 
hormon bozukluğu, karın içi fıtık ve benzeri tanılar almış olabilirsiniz veya 
yumurtalıklarınızda/testislerinizde bir sorun olduğu söylenmiş olabilir.

İnterseks olup olmadığınızı anlamak için aldığınız tıbbi teşhisin ismini (örn. KAH) 
sorup, bu teşhisin interseks durumlarından biri olup olmadığını araştırabilir ve 
interseks destek gruplarına ulaşarak daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

İnterseksler “çift cinsiyetli” veya “hermafrodit” mi?

İnterseks eskiden “çift cinsiyetli” veya “hermafrodit” olarak bilinirdi. Fakat bu terimler 
bir kişide hem dişil hem eril üreme organlarının “tam ve işlevsel” olduğunu ima 
eder, bu nedenle yanıltıcıdır. Her iki cinsel organın “tipik” olması durumu, bazı balık 
türlerinde olduğu gibi, doğada görülür. Ancak bu, nadir görülen ovotestiküler cinsiyet 
gelişimi dışında insanlarda rastlanılır bir durum değildir.

Bu terimler aynı zamanda ayrımcı, kırıcı veya saldırgan terimler olarak algılanabilir, bu 
nedenle interseks olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
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İnterseksin cinsiyet, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği ile bir bağlantısı 
var mı?

İnterseks kişiler bedensel/biyolojik olarak alışılagelmiş dişi veya erkek tanımlarına 
uymazlar. İnterseks bedensel cinsiyet ile ilgilidir; cinsiyet kimliğimiz ise 
hissettiğimiz, içsel olarak tecrübe ettiğimiz cinsiyetimizdir.

Pek çok interseks, kadın veya erkek cinsiyet kimliğine sahiptir. Bu kişiler kendilerini 
interseks kadın/interseks erkek veya sadece kadın/erkek olarak tanımlayabilirler. 
Diğer taraftan, interseks bir kişi, herkes gibi kendisini kadın ya da erkek dışındaki 
cinsiyet kimlikleriyle de ifade edebilir.

İnterseksin cinsel yönelimle, yani bir kişinin kimlere karşı çekim hissettiği ile bir 
bağlantısı yoktur. Bir interseks, diğer herkes gibi heteroseksüel, gey, lezbiyen, 
biseksüel, aseksüel ve benzeri olabilir. Kısacası, bir kişinin interseks olması, cinsiyet 
kimliğini veya cinsel yönelimini farklı şekillerde tanımlamasına engel değildir.

“İnterseks” ve “trans” aynı mı?

“Trans” kelimesi cinsiyet kimliği doğumda atanan cinsiyetinden (kız ya da oğlan) 
farklı olan kişileri tanımlar. Birçok trans kişi doğuştan eril veya dişil cinsiyet 
özelliklerini gösteren bir bedenle doğar. Ancak büyüdükçe hislerinin doğdukları 
cinsiyet ile aynı özellikte olmadığını fark ederler. Yani, doğdukları bedensel 
cinsiyetleri ile kendilerini hissettikleri cinsiyet (cinsiyet kimlikleri) uyumlu değildir. 
İnterseks ve trans farklı şeylerdir. Fakat kişinin interseks olması, toplumsal 
cinsiyetini farklı şekillerde tanımlanmasına engel değildir. Bir interseks kendini trans 
olarak da tanımlayabilir.

“Çocuğumuz altı yaşında iken ‘çift cinsiyetli’ olduğu anlaşılarak çocuk endokrinoloji 
bölümünde ‘tedavi’ olmaya başladı. Bir anne ve baba olarak, çocuğunun interseks 
olduğunu öğrenmek oldukça travmatik bir şeydi bizim için. Ama yapabileceğimiz 
bir şey ya da danışabileceğimiz birileri yoktu. O günden sonra içimize kapandık. 
Ailemizle paylaşamadık. Bunu çocuğumuzla bile paylaşamadık; ona nasıl 
anlatacağımızı, ne söyleyeceğimizi bilemedik. Sadece, ne zaman öğrenir, nasıl 
tepki verir korkusuyla yaşadık. Sonunda interseks olduğunu öğrendiğinde sitemkâr 
tavırlarıyla yıkıldık. Yüzüne bakmaktan çekinir olduk, kendisine yanlış bir şey 
yapmasından korktuk ama öğrendiği için bir taraftan da içimiz rahatlamıştı.

Pişmanlıklarımız var. Keşke çocuğumuzun ilerleyen yaşlarda yaşayacağı sorunları 
önceden görebilseydik ve onun için daha konforlu bir yaşam sunabilseydik. Sonuçta, 
hiçbir yaradılış şekline isyan edemeyiz ve her zaman da onun gibi bir çocuğumuz 
olduğu için şükrediyoruz.” 

Bir babanın kaleminden...
Caner’in babası

59 yaşında, Emekli, Trabzon
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Doktorlar çocuğumun cinsiyetinin kız/oğlan olduğunu söylediler, ne 
yapmalıyım?

Çoğu zaman interseks çocuğunuzun sıradan bir kız veya oğlan çocuğu olduğu 
söylenebilir ve bazen doktorlar çocuğunuzun cinsiyet özelliklerinin* çeşitlilik 
gösterdiğini söylemekten kaçınabilirler. Bu, genellikle ebeveynlerin korku ve endişelerini 
azaltmak için başvurulan bir yöntemdir ve çocuğun ileride sahip olması muhtemel 
olarak görülen cinsiyet kimliği esas alınarak söylenir. Örneğin, çocuğunuzun kız olduğu 
söylendiyse, çocuğunuzun durumundaki bir bebeğin yetişkinlikte kadın kimliğine sahip 
olacağı öngörülmüş olabilir. Ancak, sizin çocuğunuz için bunun kesin olarak bu şekilde 
olup olmayacağının bir garantisi yoktur. Dolayısıyla bu varsayım üzerine bir ameliyat 
yapıldığında çocuğunuzun ileride bundan mutsuz olma riski vardır.

Çocuğunuz büyüdükçe kendisini atanan cinsiyette hissetmeyebilir ya da söylenen 
cinsiyet kimliğine sahip olsa dahi bedenine müdahale yapılmasından mutsuz olabilir. 
Dolayısıyla, çocuğunuzun kız veya oğlan olarak tanımlanması, onun iradesi dışında 
bedenine yapılan, hayat boyu olumsuz sonuçlarını yaşayacağı bir ameliyata gerekçe 
değildir.

Kısacası, doktorunuzun söylediği cinsiyeti kesin ve geri dönülmez bir karar olarak 
kabul etmek yerine, çocuğunuz büyüyüp kendi cinsiyetini söyleyene kadar “yetiştirme 
cinsiyeti” olarak görmek ileride geri döndürülemeyecek kararlar vermenizin önüne 
geçebilir. Bir ebeveyn olarak bu süreçteki çabalarınızın çocuğunuzun bedenine değil 
psikolojisine yönelik olmasını tavsiye ederiz. Çocuğunuzun her çocuk gibi sevilmeye, 
anlaşılmaya ve iradesine saygı gösterilmesine ihtiyacı olduğunu unutmayın. Kısa vadeli 
yanlış bir karar yerine, uzun vadeli ama iyi düşünülmüş bir çözüm çocuğunuzun 
kendisini sağlıklı, mutlu ve huzurlu hissetmesi için gereklidir.

Çocuğumu nüfusa kaydettirmeden önce ameliyat ettirmem gerekiyor mu?

Ebeveynlerin bu konuda kaygılanmasına gerek yoktur. Nüfusa kayıt yapılırken 
doktordan belge istenilmez ya da nüfus dairesi “Çocuk interseks mi?” diye sormaz. 
Ebeveynler, yeni doğan çocuklarını herhangi bir ameliyat olmadan, kız ya da oğlan 
cinsiyette kaydettirebilir. Ülkemizde henüz üçüncü bir seçenek sunulmadığı için çocuk 
kız ya da oğlan olarak kaydedilecektir. Nüfus kağıdı almak için bir tıbbi müdahale 
kararı alınmasına gerek yoktur.

Çocuğuma ne yapılması gerektiğiyle ilgili farklı fikirler var, en iyisinin 
hangisi olduğunu nasıl bileceğim? 

Her durum farklı ve kişiye özeldir. Sizin için her zaman çocuğunuzun sağlığı ve 
mutluluğu ön planda olmalıdır. Öncelikle, çocuğunuzun yalnızca fiziksel görünümünü 
değiştirmeye odaklanan önerilere karşı temkinli yaklaşın.  Size detaylı ve anlaşılır 
bilgilendirme yapılmadan çocuğunuzun bedeninde müdahalelerde bulunulmasına 
izin vermeyin. Özellikle pediatrik endokrinoloji, medikal biyoloji, psikiyatri, cerrahi ve 

* Metinde kullanılan terimlerin açıklamalarını rehberin sonunda yer alan terimler sözlüğünde bulabilirsiniz.

Aileler için
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radyoloji gibi birçok disiplinden üyeleri bir araya getirebilen çoklu disiplinli kurulların 
bulunduğu hastaneleri tercih edin. Bekleyin, araştırma yapın ve destek için 
İnterseks Türkiye, İnterseks Anatolya veya LADEG+ ve benzeri gruplara ulaşın.

Çocuğumun cinsiyeti ne? Cinsiyeti belirleyen tıbbi bir test var mı?

Bu soru genelde biyolojik/bedensel cinsiyetin dişil ya da eril olarak belirlenip 
belirlenemeyeceğini anlamak için sorulur, fakat interseks kişiler tipik cinsiyet 
özellikleri göstermezler. Çocuğunuzun biyolojik cinsiyetinin dişil veya erilden 
hangisine daha yakın olduğunu anlamak için hastanede bazı testler yapılabilir. 
Ancak bu testler çocuğunuzun ilerideki cinsiyet kimliğini kesin olarak tayin edemez. 
Kısacası, çocuğunuzun cinsiyetini “kız” ya da “oğlan” olarak belirleyebilecek tıbbi bir 
test yoktur. 

Ameliyatların başarı oranının çok yüksek olduğu söyleniyor, ne 
yapmalıyım? 

Tıbbi bilgiler ve teknoloji geliştikçe ameliyatlarda başarı oranı artıyor. Ancak, 
ameliyatın başarısı kişi üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri göz önüne alınarak 
değerlendirilmelidir. Doktorunuz yeni bir yöntemin başarılı olduğunu kısa vadeli 
gözlemlere dayanarak söylemiş olabilir. Yöntem ne kadar gelişmiş olursa olsun, 
uzun vadeli sonuçları beklendiği gibi olmayabilir. Örneğin, çocuğunuz büyüdükçe 
anatomisi değişeceği için ameliyatın uzun vadeli sonuçları farklılık gösterebilir. 

Ayrıca, bir cinsel organın fonksiyonunu belirleyen birden fazla kriter mevcuttur. 
Bir örnek vermek gerekirse, klitorisi küçültülen bir kız çocuğunun ameliyatı başarılı 
geçmiş sayılabilir, fakat böyle bir ameliyat gereksizdir ve ilerleyen yıllarda cinsel 
organının işlevinin azalmasına yol açabilir. Ayrıca, çocuğun bedenine rızası dışında 
yapılan müdahalelerin psikolojik travma yaratabileceği unutulmamalıdır. 

Aileler nasıl hareket etmeli?

Çocuğunuzun interseks olduğunu öğrendiğinizde korku, utanç, şok, öfke, üzüntü, 
endişe, suçluluk gibi duygular yaşayabilirsiniz. Belki de size çocuğunuzun “sağlıklı 
ya da normal” olmadığı söylenmiştir. Bu duygular doğal tepkilerdir ve bilgi sahibi 
olmadığınız bir durumla karşılaşmış olmanızdan kaynaklanır. Unutmayın ki almanız 
gereken kararlar kendi başınıza ve çoğunlukla acil almanız gereken kararlar değildir. 
Hatta çoğu durum, çocuğunuzun yetişkin olarak karar verebileceği yaşa gelene 
kadar ertelenebilecek konularla ilgilidir. Okuyup araştırdıkça, bu alanda yetkin 
uzmanlardan destek aldıkça algınız değişecek ve kaygılarınız azalacaktır.

Farklılığı ve çeşitliliği anlamanın yolu sevgiden geçer. Yapmanız gereken tek şey, 
çocuğunuza her çocuk gibi, ihtiyaç duyduğu desteği ve koşulsuz sevgiyi vermektir. 
En önemlisi de öğrenmeye açık olmanız; çünkü bu daha sonraki zamanlarda 
çocuğunuza destek olmak konusunda size çok önemli faydalar sağlayacaktır.
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Çocuğunuzda yanlış bir şey yok!

İntersekslerin çoğunda fiziksel bir sorun yoktur ve tıbbi bir müdahale gerekli değildir. 
Eğer uzmanlar tıbbi müdahalenin gerekli olduğunu söylerse, bu müdahalenin 
yapılması ya da hiçbir şey yapılmaması halinde ortaya çıkacak sonuçları, etkileri ve 
riskleri mutlaka sorun. Tüm bu bilgileri değerlendirerek ve acele etmeden karar alın. 
İkinci bir merciden fikir almak ve kendi araştırmanızı yapmak her zaman daha faydalı 
olacaktır.

Bu sizin hatanız değil ve yalnız değilsiniz!
Çocuğunuzun farklı olduğunu öğrendiğinizde “Yanlış bir şey mi yaptım?” ya da 
“Bunu önleyebilir miydim?” diye düşünebilirsiniz. İnterseks bir çocuk sahibi olmak 
tamamen doğal bir şeydir ve sizin yaptığınız herhangi bir şeyin sonucu değildir. 
Bunda utanmayı gerektirecek hiçbir şey yoktur. Dünyada bu durumu yaşayan 
pek çok ebeveyn var. İnterseks çocuk sahibi diğer ebeveynlere ulaşmak ve onlarla 
konuşmak size iyi gelebilir. Bunu saklamanız gereken bir sır olarak görmeyin. Sizin 
bu konuda kendinizi iyi hissetmeniz, çocuğunuza destek olabilmek için size de güç 
verecektir.
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Benim kabullenmekte en çok zorlandığım, en çok canımı acıtan şey bunları 18 yaşına 
basmamdan hemen önce, gayet her şeyi anlayabilecekken yaşamış olmam. Hiçbir 
aşamada bana bilgi verilmedi ve açıkça yalanlar söylendi, zorla müdahale edildi. Bir 
çocuğun dahi kendi bedeni üzerine söz hakkı varken, yetişkin olmak üzere olan bir 
insanın hakları hiçbir şekilde gasp edilemez. Bu çok yaralayıcı bir şey.

Gerekli psikolojik destek verilerek, interseks çocuklar ve ebeveynlerinin kendileri 
gibi başka ailelerle dayanışmasını sağlayacak gruplar kurularak, tıbbi prosedür 
çocuğa bilgi edinme ve seçme hakkı verecek şekilde düzenlenerek, her şeyden önce 
interseks çocuğun da bir birey olduğu hesaba katılarak interseksler için gerçekten 
işe yarayan, fayda sağlayan bir tıp mümkün olabilir. Bireyin hiçe sayıldığı, istismar 
edildiği, aşağılandığı bir tıbbi süreç bir interseksin hayatında gerçekten kalıcı hasarlar 
bırakıyor.

Toplum iki cinsiyete ayrılmış ama doğa bu kadar basit ve tek tip çalışmıyor. 
Cinsiyetler sadece ikiye değil, üçe de indirgenemez. İnterseks dediğimizde de tek 
biyolojik durumdan bahsetmiyoruz, birbiriyle hiç alakası olmayabilen çok farklı 
genetik durumlar interseks şemsiyesi altında toplanıyor. Cinsiyetin bir spektrum 
olduğunun anlaşılması ve kabul edilmesi interseks olmayan bireylerin de hayatını çok 
rahatlatacak. Bugün kendilerine yüklenen roller yüzünden aslında toplumda baskın 
gördüğümüz heteroseksüel erkekler bile çok mutsuz olabiliyor. Cinsiyetin iki kutuya 

“Ben düzeltilmeye ihtiyacı olmadığı halde ‘düzeltmek’ amacıyla sakatlanan, 
bedenine, öz saygısına ve özgüvenine saldırılmış bir interseks bireyim.

Çoğu zaman sadece kozmetik düzenlemeler yapılıp gerçek sorunlar öylece 
bırakılabiliyor. Örneğin, benim gelişmemiş/işlevsiz testislerim çıkartıldı ve klitorisim 
küçültüldü, ancak yine işlevsiz ve az gelişmiş olan rahim yerinde bırakıldı çünkü 
bana kız cinsiyeti atamak istemişlerdi. Hormon hapları verilip, bu hapları ayın 
son haftasında bıraktırıp yine işlevsiz ve ‘sanal’ bir regl bile oluşturuyorlardı. 
Bugün rahimden kaynaklı olabilecek bazı sorunlarım var ama eski travmam ve 
güvensizliğimden dolayı doktora pek gidemiyorum, gitsem de istediğim cevapları 
alamıyorum. Bir taşra devlet hastanesindeki jinekolog interseks konusunda benden 
daha bilgisiz olabiliyor. Genel olarak intersekslerin, gerçekten kendi istekleriyle ve 
ihtiyaç duyduklarında, kaliteli tıbbi hizmete erişiminde çok büyük sıkıntılar olduğunu 
düşünüyorum.

Cinsiyetin bir spektrum 
olduğunu kabul etmek hepimizi 
özgürleştirecek.

Belgin İnan
38 yaşında
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hapsedilmekten kurtulması, sadece interseksler için değil tüm cinsiyet kimlikleri ve 
cinsel yönelimler için, dolayısıyla tüm toplum için önemli bir ilerleme ve özgürleşme 
olacak. İnterseks olsun olmasın böyle bir toplumda yetişen tüm çocuklar daha mutlu 
olacaklardır.” 

figür 1. İnterseks Olmak
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Güncel tıbbi yaklaşım

Güncel tıbbi ve etik yaklaşım ne öneriyor? 
1950’lerde ve 1960’larda interseks doğan bir çocuğun hiçbir sağlık sorunu olmasa 
dahi “düzeltme ameliyatı” olması gerektiği düşünülüyordu. Fakat küçük yaşta bu 
ameliyatları geçiren pek çok kişi bugün yetişkin kişiler olarak bu ameliyatlardan zarar 
gördüklerini söylüyor ve bu ameliyatların küçük çocuklara yapılmaması gerektiğini 
savunuyorlar.31 Ayrıca, küçük yaşta yapılan “düzeltme” ameliyatlarının kişilerin 
hayatını nasıl etkilediğini açıklayan yeterli sayıda bilimsel çalışma bulunmamaktadır. 
Bu nedenle, bugün dünyadaki güncel tıbbi yaklaşım, hayati olmayan veya ciddi 
bir sağlık sorunu yaratmayan durumlarda, tüm cerrahi ve hormonal müdahaleleri 
ertelemek, kararı çocuğun kendi iradesine bırakmak yönündedir.

Birleşmiş Milletler’e göre interseks çocukların bedensel bütünlük hakkı, işkence ve 
kötü muameleden korunma hakkı kapsamına girmekte, ve en temel insan hakları 
kapsamında değerlendirmektedir. Ayrıca, çok sayıda insan hakları kuruluşu, sağlık 
kuruluşu ve uzman doktor, interseks çocuklara uygulanan gereksiz ve rıza dışı 
müdahalelere karşı olduklarını belirtmektedirler.

Diğer taraftan, az sayıda durum için ameliyat gerekli ve kaçınılmaz olabilir. Örneğin, 
çocuğun kapalı bir idrar yoluyla doğup idrarı vücuttan dışarı atamadığı durumda 
zehirlenmesini önlemek için acil ameliyat gerekebilir. Ciddi sağlık sorunu yaratan 
durumlar, interseks olmayan çocuklarda ortaya çıktığında da müdahale 
gerektirecek durumlardır. Fakat bir çocuğa yalnızca interseks özelliklerinden dolayı 
yapılması önerilen ameliyatlar tercihe bağlı ameliyatlardır ve çocuk uygun yaşa 
geldiğinde kendi kararını verme hakkı vardır. Örneğin, dış genital organları (penis ve 
vajina*), tipik dişil ya da eril özellikler göstermiyor diye bir çocuğun ameliyat edilmesi 
tıbbi gerekliliği ve aciliyeti olan bir durum değildir. Çocuk yeterince büyüdüğünde, 
kendisi bazı tıbbi uygulamalardan faydalanmak isteyebilir, ancak bu durum küçük 
yaşta rızası olmadan ameliyat edildiğini öğrenmekten çok farklı bir durumdur.

İnterseks kişilerde kanser riski nedir?

Bazı interseks durumlarında, eğer testis ve yumurtalıkları (gonadlar) oluşturan doku 
ameliyatla çıkarılmaz ise bunun ileride kanser riskini artırdığı düşünülmektedir. Fakat 
bu risk, interseks durumuna ve birçok başka faktöre göre değişir. İnterseks kişilerde 
testis veya yumurtalık kanseri riski hakkında az sayıda araştırma mevcuttur. Bazı 
durumlar için (örn. Komplet Androjen Duyarsızlığı) bu risk göreceli olarak düşüktür 
ve ergenlikten önce ortaya çıkmaz. Ayrıca, birçok kişide gonadların çıkarılması 
yerine başka yöntemlerle (düzenli kontrol, testislerin indirilmesi) riskin azaltılması 
mümkün olabilir. Bir çocuk sadece interseks olduğu için daha farklı bir muamele 
görmemelidir. 

3  Çeşitli ülkelerdeki interseks organizasyonlar hakkında bilgi edinmek için Avrupa Birliği tarafından fonlanan Intersexions 
Project’in interseks haritasına (https://www.intersexionsproject.eu/en/intersex-map/) ve Intersex Day tarafından oluşturulmuş 
interseks ve müttefik organizasyonların listesine (http://intersexday.org/en/links/) bakabilirsiniz.

* Metinde kullanılan terimlerin açıklamalarını rehberin sonunda yer alan terimler sözlüğünde bulabilirsiniz.

https://www.intersexionsproject.eu/en/intersex-map/
http://intersexday.org/en/links/
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Bir karşılaştırma yapacak olursak şu örneği verebiliriz; meme kanseri yüksek risk 
grubunda olan kişilerde doktorlar kadınlara standart olarak memelerinin alınmasını 
tavsiye etmiyor, bunun yerine kadınlara ameliyatın da içinde olduğu tüm seçenekler 
ve riskler detaylı açıklanıp karar verme hakkı veriliyor. Bu konuda uzman sağlık 
ekibinin ailelere yönlendirme yapmadan önce kanser riski ve gonadın işlevselliği 
konusunu tüm detaylarıyla gözden geçirmesi önemlidir.41 

4 Birçok durumda yumurtalık ya da testis dokusunun alınmasının doğal bir ergenlik süreci yaşamayı engelleyeceği ve 
ek tedaviler gerektireceği unutulmamamalıdır. Bu nedenle, tecrübeli doktorlar işlevsel gonadı çıkarmaktan çoğunlukla 
kaçınmaktadırlar. Öte yandan, gonadın yüksek kanser riski taşıdığı ve işlevsel olmadığı bazı durumlar (örneğin, disgenetik 
gonadlar) buna istisna oluşturur. 

figür 2. Bedensel Bütünlük İhlali: Kişilerin tam bilgilendirilmediği ve rıza vermediği tıbbi müdahaleler ile 
çocuk, ergen ya da yetişkin interseksler fiziksel bütünlüklerinin ihlali ile karşı karşıya kalıyorlar.

LGBTİQ+ AİLE VE YAKINLARI DESTEK GRUBU
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Sağlık çalışanlarından beklentilerimiz neler?

Sağlık çalışanlarından beklentilerimiz,

•  İnterseks kişilere “düzeltme” odaklı ve toplumsal önyargılarla değil, bilimsel kılavuz 
ve öngörüyle, bu kişilerin özgür iradelerine ve kararlarına saygı duyarak yaklaşmaları, 

•  Ailelere önerdikleri müdahalenin ne olduğunu ve neden gerektiğini detaylı 
açıklamaları,

•  Bu tıbbi müdahalelerin yapılması ve yapılmaması durumlarındaki kısa ve uzun 
vadeli tüm riskleri şeffaf olarak belirtmeleri,

•  Aileleri gerekirse ikinci bir görüş almak konusunda teşvik etmeleri, 

•  Bu süreçte cinsiyet ve cinsellik konularında uzmanlaşmış psikolog ve 
psikiyatristlerin görüşlerine önem vermeleri, psikolojik desteğe ve çoklu disiplin 
içeren bir yaklaşıma öncelik vermeleri,

•  Çocuk ve ergenleri kendi rızası ile karar verebileceği yaşa gelmeden, tıbbi gerekliliği 
olmayan ameliyat ve uygulamalar konusunda aileleri acele davranmaya teşvik 
etmemeleridir.
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İnterseks aile rehberi, çocuğunun, kardeşinin veya herhangi bir yakınının LGBTİQ+ 
olduğunu öğrenenler için hazırlanmış serinin 4. kitabıdır. LADEG+ internet sitesinde 
başka dillere çevirileri ile çevrimiçi olarak da yayımlanacak olan bu çalışmada, 
okuyucular için anlaşılır bir kaynak ve rehber oluşturmak hedeflenmiştir.

İçerikte de ayrıntılarıyla bulabileceğiniz gibi interseks az rastlanan değil, 
konuşulmayan/tabulaştırılmış bir durumdur. İnterseks, bir biyolojik cinsiyet farklılık 
ve çeşitliliğidir, hastalık değildir. İnterseks kişilere küçük yaşta, kişinin iradesi yok 
sayılarak yapılan “düzeltme/normalleştirme” müdahaleleri insan hakları ihlalidir. 
İnterseks kişilerde travma yaratan bu müdahalelerin önüne geçilmesi için hem 
ebeveynlerin hem de sağlık çalışanlarının bilinçlenmeleri gerekmektedir. 

Birçok interseks kişi ve onların yakınlarına ulaşacağını umduğumuz bu rehberin 
son sözünün, bedenler üzerine verilen kararlarda olduğu gibi, interseks kişilerin 
kendilerine ait olduğuna inanıyoruz.

Son Söz
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“İnterseks olduğumu çok küçük yaşlarda hissetmiştim. Doktorlar, olan 
biteni anlamadığımı düşünerek ailemle benim yanımda çok rahat bir şekilde 
konuşuyorlardı. Oysa bir şeylerin farkındaydım ama uzun bir süre bunu aileme 
yansıtmamaya çalıştım. Hastane süreci başladıktan kısa bir süre sonra ameliyat 
oldum. Tümörlü doku olduğu söylenerek rahmim alındı. Ailemin ve doktorların 
kararı ile oğlan olarak yetiştirildim. Aileme her şeyi düzelteceği sözü verilerek yapılan 
ameliyatlar interseks anatomimi ve varlığımı ‘düzeltmemiş, normale döndürmemişti.’ 

Hiçbir müdahale beni daha az interseks 
yapmadı.

Caner Yavuz
28 yaşında, Doktora Öğrencisi, Trabzon

Fakat ameliyat olduktan sonra ailemin benden beklentileri artmıştı ve gerçekten 
her şeyin ‘düzeldiğine’ inanarak yaratmaya çabaladıkları cinsiyet inşası, onların da 
gözlemlediği travmalarıma rağmen 20’li yaşlara kadar devam etti. 

En baştan beri interseks olduğumu seziyordum ama kafamda hep soru işaretleri 
vardı çünkü eğer interseks isem doktorlar olmasa dahi ailemin böyle bir durumu 
benimle paylaşacağına inanıyordum. Maalesef paylaşmadılar… İnterseks olduğumu 
21-22 yaşlarında sevk talebi için hazırlanan bir hastane raporundan öğrendim. 
Çok üzülmüştüm ve bir arkadaşım hariç bunu kimseyle paylaşamadım. Üzülmemin 
nedeni interseks olduğumu öğrenmem değil, ailemin bunu benimle paylaşmaması 
ve onca şeyi tek başıma atlatmak zorunda kalmamdı. Ne ailemin ne de doktorların 
düşündüğü kadar hassas değildim; hatta her şeyi öğrenmeye onlardan daha çok 
hazırdım. Kendimi kabullenme sürecim ile çevreme interseks olduğumu söylemem 
aynı zamanlarda oldu. İlk başlarda kendimi çift cinsiyetli olarak tanımladım, 
sonrasında yaptığım araştırmalarla ‘interseks’ kelimesinin daha doğru ve kapsayıcı 
olduğunu keşfettim. 

Ameliyat ile bizi ‘düzeltmeye’ çalışıyorlar. Düzeltmekten kasıtları neydi bilmiyorum 
ama yapılan hiçbir tıbbi müdahale beni daha az interseks yapmadı, interseks 
olduğum gerçeğini değiştirmedi. Yapılan muayeneler benim için bir nevi cinsel 
istismardı.

Bilmenizi isterim ki, kişide yaratacağı uzun vadeli sonuçları düşünmeksizin yapılan 
rıza dışı uygulamalar interseks çocukların hayatını karartmaktan başka bir şeye 
yaramıyor. Eğer interseksler için yeni bir yaşam kurgulanıyorsa bunun kısa vadeli 
getirilerinden ziyade o kişide oluşturacağı uzun vadeli etkilerinin de düşünülerek 
adım atılması gerekiyor. Toplumsal kaygıyı gidermek için yapılan, günü kurtaran 
müdahaleler intersekslerde ömürlük travma oluşturuyor. Gerçekten fayda 
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sağlamak ve hayatımızı kolaylaştırıcı adımlar atabilmek için öncelikle doktorların ve 
ailelerimizin bilinçlenmesi, bedenlerimizi birer ‘patolojik vaka’ olarak görmemeleri 
gerekiyor.  Ameliyatın benim için bir zorunluluk olmadığını ve bedenime yapılacak 
herhangi bir müdahale için öncelikle benim onayımın alınması gerektiğini bilmeleri 
gerekiyor. 

İnterseks çocuğu olan aileler bile çocuklarını yeterince iyi tanıyamıyorlar; 
çocuklarının ruh sağlığını ve uğradıkları bedensel tahribatları ihmal edebiliyorlar. 
Ailemin benim penceremden bakabildiğini ilk defa onlara kendimi ifade ettigimde 
hissettim. Ben onlara kendimi anlattıkça, zamanında verdikleri kararlardan 
pişman olduklarını söylediler. Her defasında yanlış yönlendirildiklerini, onlara 
ameliyat dışında başka bir seçeneğin sunulmadığını söylediler. Ailemiz olarak sizin 
bilinçlenmeniz bizim elde edeceğimiz en büyük başarıdır, çünkü sizin kararlarınız 
bizim hayatlarımızı etkileyecek.”
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Biyolojik/Bedensel Cinsiyet

Kişinin bedensel özellikleri esas alınarak 
yapılan cinsiyet tarifidir. Bu özellikler 
arasında birincil (kromozomlar, vajina, 
penis, rahim, testisler ve yumurtalıklar 
vs.) ve ikincil (kıllanma şekli, ses tonu vs.) 
cinsiyet özellikleri sayılabilir. 
 
Atanmış Cinsiyet

Bir kişiye başkaları tarafından tayin edilen 
cinsiyet tanımıdır. Genellikle, yeni doğan 
bir bebeğin cinsiyet ataması dışarıdan 
bakıldığında vajinası varsa kız, penisi 
varsa oğlan olarak yapılır; kız veya oğlan 
olarak atanan bu cinsiyetin bebeğin 
ilerideki cinsiyet kimliğini yansıttığı 
varsayılır. Fakat interseks olsun veya 
olmasın, hiçbir bebeğin doğumunda 
atanan cinsiyetinin ilerideki cinsiyet 
kimliğini yansıtacağı kesin değildir. 

Cinsiyet Kimliği 

Kişinin hissettiği cinsiyet halidir. Cinsiyet 
kimliği biyolojik/bedensel cinsiyetten 
farklılık gösterebilir. Yani kişi kendini 
biyolojik cinsiyetinden farklı bir cinsiyette 
hissedebilir, tanımlayabilir. Kişinin 
cinsiyet kimliği ikili cinsiyet sisteminin 
(kadın/erkek) dışında da olabilir. 
Bu yönde tıbbi ve/veya görüntüsel 
değişiklikler yapabilir.
 
Toplumsal Cinsiyet 

Bir kişinin kız/kadın ya da oğlan/erkek 
olarak atanmış cinsiyetiyle ilgili sosyal 
beklentileri de içeren terimdir. Örneğin, 
bir insanın yumurtalıklarının ve rahminin 
olması bedensel cinsiyetinin bir parçası 
iken, çocuk doğurmasının beklenmesi 
toplumsal cinsiyete dahil olarak 
tanımlanabilir. 

Yetiştirme Cinsiyeti

İnterseks doğan bir çocuk ameliyat 
edilmeden de kız ya da oğlan olarak 
yetiştirilebilir; bu cinsiyete yetiştirme 
cinsiyeti denir. Birçok interseks hak 
savunucusu ve tıp profesyoneli bunu, 
erken yaşta bedensel müdahaleye 
neden olarak gösterilen sosyal baskı ve 
dışlanma gibi sorunlara bir çözüm olarak 
önermektedir. 
 
Cinsiyet İfadesi (Cinsiyet Dışavurumu)

İnsanların görünüş, giyim, konuşma ve 
davranışlar gibi yollar ile hissettikleri 
cinsiyetlerini ifade etme biçimidir. 
Bir insanın cinsiyet ifadesi, cinsiyet 
kimliğinden ya da biyolojik/bedensel 
cinsiyetinden farklılık gösterebilir.
 
Cinsiyet Özellikleri/Çeşitlilikleri

Birincil cinsiyet özellikleri kişinin 
doğuştan getirdiği bedensel cinsiyet 
özellikleridir. Örneğin, kromozomlar 
ve üreme organları bu gruba girer. 
İkincil cinsiyet özellikleri ise ergenlikte 
hormonların etkisiyle gelişen kıllanma, 
kalçaların genişlemesi, adem elması gibi 
özellikleri içerir. 
 
Cinsiyet Gelişim Farklılıkları (CGF)/
Cinsiyet Gelişim Bozukluğu (CGB)

“Cinsiyet Gelişim Bozukluğu (CGB)” veya 
İngilizce “Disorders of Sex Development 
(DSD)” tıp profesyonellerinin 2006’dan 
bu yana “interseks” yerine kullandığı 
terimdir. Fakat bu terim, interseks 
özelliklerini “bozukluk” olarak tanımladığı 
için pek çok organizasyon “Cinsiyet 
Gelişim Farklılıkları (CGF)” terimini tercih 
etmektedir. 
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Cinsel Yönelim

Kişinin romantik ve cinsel olarak hangi 
cinsiyetten insanları çekici bulduğunu 
ifade eder. Bir kişinin cinsel yönelimi 
tek bir cinsiyete (gey, lezbiyen, 
heteroseksüel vs.) veya birden fazla 
cinsiyete (biseksüel, panseksüel, kuir vs.) 
olabilir. 
 
LGBTİQ+

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks 
ve kuir sözcüklerinin kısaltmasıdır. 
Terimdeki “+” ise kendini LGBTİQ 
dışında herhangi bir cinsiyet kimliği 
ve/veya cinsel yönelimle tanımlayan 
(panseksüel, aseksüel vb.) ya da 
herhangi bir cinsiyet kimliği ve/veya 
cinsel yönelimi kabul etmeyen kişiler için 
kullanılabilir. 
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Genital Organlar

Bir insanın cinsel ve üreme organlarını 
anlatır. 
 
Gonadlar

Yumurtalıklar, testis ya da ovo-testisin 
genel adıdır. 
 
Ovo-testis 

Testis ve yumurtalık dokularının bir arada 
bulunmasıdır. İnterseks durumlarından 
biridir. 

Kromozomlar 

Genetik bilgilerimizi, yani genlerimizi 
bulunduran yapılardır. Kromozomlar 
hücrelerimizin çekirdeğinde bulunur. 
İnsanlarda 46 adet kromozom bulunur; 
bunlardan iki tanesi, X ve Y kromozomları, 
“cinsiyet kromozomları” olarak adlandırılır. 
Kromozomların düzenine karyotip denir. 
İnterseks kişiler dahil, çoğu insanın 
karyotipi 46-XX veya 46-XY’dir. Fakat 
bazı interseks kişilerin karyotipi 47-XXY 
(Kleinefelter), 48-XXXY, 45-XO (Turner) 
veya farklı hücerelerde farklı karyotiplerin 
bulunduğu mozaik karyotip de olabilir.
 
Östrojen

Vücutta dişil özelliklerin gelişmesini 
sağlayan hormonların genel adıdır. 
 
Androjen

Vücutta eril özelliklerin gelişmesini 
sağlayan hormonların genel adıdır. 
Örneğin, testosteron bir çeşit androjendir. 
 

Endokrinoloji, Endokrinolog

Hormonlarla ilgili çalışan bilim dalı, 
diğer bir deyişle iç salgı bilimidir. 
Vücudumuzdaki hormonların işleyişi 
üzerine uzmanlaşmış hekimlere 
endokrinolog denir. Hormonları da 
üretildikleri yerden dolaşıma salgılanarak 
üretim yerinden uzakta etki gösterebilen iç 
salgılar olarak tanımlayabiliriz. 
 
Üroloji, Ürolog

Vücudumuzdaki üreme ve boşaltım 
sistemleri (üreme organları, böbrekler 
ve idrar kesesi) üzerine çalışan uzmanlık 
alanının adıdır. Bu konuda uzmanlaşmış 
hekimlere ürolog denir.

Hipospadiyas

İdrar deliğinin penisin ucunda değil, alt 
kısmında, penis ucu ile testisler arasında 
bir yerde olmasi durumudur. Doğumda 
cinsiyeti erkek olarak atanmış ortalama 
her 250-300 çocukta 1, yani çok sık 
görülmektedir. Hipospadiyasın hafif olan 
şekli ülkemizde “peygamber sünneti” 
olarak da bilinir. 

Parsiyel Androjen Duyarsızlığı Sendromu 
(PADS)/Partial Androgen Insensitivity 
Syndrome (PAIS)**

XY kromozomlu insanlar arasında en 
yaygın görülen interseks durumlarındandır. 
PAIS’in birçok formunda, tıbbi yazında 
“kuşkulu genitalya” (İngilizcesi: ambiguous 
genitalia) olarak da isimlendirilen, dış 
genital organların tipik dişil veya eril 
görünümde olmaması durumu vardır. 
Genital görünüm çeşitlilik gösterir. MAIS 
(İngilizcesi: Mild Androgen Insensitivity) 
olarak adlandırılan en hafif durumu 
ergenlikte meme büyümesi (jinekomasti) 
veya yetişkin erkekte kısırlık ile birlikte 
teşhis edilebilir. 
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**Bu terimlerin açıklamalarında Kuzey Amerika İnterseks Topluluğu’nun (Intersex Society of North America) internet 
sitesinden yararlanılmıştır. 

Androjen Duyarsızlığı Sendromu 
(ADS)/Androgen Insensitivity 
Syndrome (AIS)**

Komplet (CAIS) ve Parsiyel (PAIS) 
olarak ikiye ayrılır. CAIS’li kişilerde vücut 
hücreleri androjenlere, yani “erkeklik” 
hormonlarına duyarsızdır. PAIS ise kısmi 
androjen duyarsızlığı anlamına gelir.  
Yenidoğan AIS’li bir bebek dışarıdan 
bakıldığında genelde kız çocuğu 
görünümüne sahiptir. İnmemiş veya yarı-
inmiş testisleri ve genelde kısa bir vajinası 
vardır. Bazen vajina neredeyse yoktur.  
Ergenlikte testisler testosteron üretir, 
fakat testosteron ve östrojen birbirine 
çok benzeyen hormonlar olduğu için 
testosteron östrojene çevrilir. Bu östrojen 
meme gelişimini sağlar. AIS’li kadınlar 
adet görmez (regl olmaz) ve çocuk sahibi 
olamazlar. AIS çoğunlukla ergenlikte 
adet görmeme nedeniyle veya bazen fıtık 
sorunu nedeni ile doktora gidildiğinde 
teşhis edilir. 

5-Alfa Redüktaz Eksikliği (5-ARD)**

5-Alfa Redüktaz enzimi, testosteronu 
daha güçlü bir formu olan 
dihidrotestosteron (DHT) hormonuna 
dönüştürür. 5-ARD durumunda bu 
hormon olmadığı için bebek dişi olarak 
gelişir. Fakat ergenlik sırasında testosteron 
üretimi genellikle artar ve vücutta eril 
özellikler gelişir. 5-ARD’lı bir çocuk, 
cinsiyet kimliğini diğer herkes gibi istediği 
şekilde tanımlayabilir.

Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH)** 

XX kromozomlu insanlar arasında en 
yaygın görülen interseks durumudur.  
Birçok interseks durumu arasında 
yalnızca KAH yenidoğan döneminde 
acil bir tıbbi durum oluşturur. KAH’lı 
kişiler, vücudun stres yaratan durumlara 
(soğuk, kemik kırılması, trafik kazasında 
meydana gelen bir travma veya ameliyat 
gibi) cevap vermesini sağlayan kortizol 
hormonunu üretemez. KAH’ın bazı 
türleri de vücutta tuz kaybına neden 
olur. Bu durum, vücudun tuz dengesini 
sağlayan ilaç alınmasını gerektirir. Bu 
kişiler tuzlu yiyecekleri tercih edebilirler 
ve çok tuzlu yediklerinde kendilerini 
daha iyi hissedebilirler. KAH’ın bu 
etkileri dışarıdan kortizol ya da türevleri 
kullanılarak giderilebilir. XX kromozomlu 
ve KAH’lı bir bebeğin klitorisi 
ortalamadan büyük olabilir; hatta penis 
gibi görünebilir veya vajina dudakları 
(labia) testis torbasına (skrotum) 
benzeyebilir. Yani, bu bebeklerde XX 
kromozomları, yumurtalık ve rahim gibi 
yapılar dişil özellikte, dış genital organlar 
ise eril özellikte gelişebilir. 
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Faydalı Kaynaklar 

Dünyadaki interseks organizasyonlarının haritası: https://www.intersexionsproject.eu/
en/intersex-map/
 

Türkçe Kaynaklar

İnterseks çocuğunuzu nasıl destekleyebilirsiniz?
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2018/10/Parents_Toolkit_Intersex_TURK_ES_WEB.
pdf

Yeni doğan çocuğunuzun görünümü “tipik” bir oğlan ya da kız çocuğununki gibi değilse:
https://www.dsdfamilies.org/application/files/1515/3786/6471/Turkish_DSD_booklet.pdf

Dan Christian Ghattas, “İnterseks Bireylerin İnsan Haklarını Savunmak: Nasıl Yardım Edebilirsiniz?”
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/interseks_bireyler.pdf 

Kaos GL, “LGBTİ’nin İ’si: İnterseksler Vardır!”
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/interseks_web_k.pdf

Kaos GL, “İnsan hakları ve interseks kişiler” (Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri tarafından 
yayımlanan tematik rapor):
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/insan_haklari_ve_interseksweb.pdf

İnterseks okuma listesi: http://kaosgl.org/sayfa.php?id=26125

Kaos GL Dergisinin “İnterseks” sayısı: http://www.kaosgldergi.com/sayi.php?id=157

İnterseks dostları kılavuzu: https://intersexualshalala.files.wordpress.com/2013/10/interseks-
dostlarc4b1-kc4b1lavuzu.pdf

Avrupa İnterseks Topluluğu (OII Europe) Tanıtım Broşürü:
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2017/12/OII-E-Flyer-Turkish.pdf

Türkiye’de İnterseks Destek Grupları:
https://intersexualshalala.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pg/interseksturkiye/
https://interseksturkiye.tumblr.com

Faydalı Kaynaklar ve Kaynakça

https://www.intersexionsproject.eu/en/intersex-map/ 
https://www.intersexionsproject.eu/en/intersex-map/ 
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2018/10/Parents_Toolkit_Intersex_TURK_ES_WEB.pdf 
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2018/10/Parents_Toolkit_Intersex_TURK_ES_WEB.pdf 
https://www.dsdfamilies.org/application/files/1515/3786/6471/Turkish_DSD_booklet.pdf 
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/interseks_bireyler.pdf 
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/interseks_web_k.pdf 
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=26125
 http://www.kaosgldergi.com/sayi.php?id=157
https://intersexualshalala.files.wordpress.com/2013/10/interseks-dostlarc4b1-kc4b1lavuzu.pdf
https://intersexualshalala.files.wordpress.com/2013/10/interseks-dostlarc4b1-kc4b1lavuzu.pdf
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2017/12/OII-E-Flyer-Turkish.pdf 
https://intersexualshalala.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/pg/interseksturkiye/ 
https://interseksturkiye.tumblr.com 
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İngilizce Kaynaklar

 Aileler için hazırlanmış kaynaklar:
https://www.intersexequality.com/wp-content/uploads/2014/07/Your-Beautiful-Child.pdf

http://www.prideindiversity.com.au/content/uploads/2015/06/OII-Australia-Parents-Intersex.
pdf

http://www.aissga.org.au/Atypical_Genitalia_Parents_Guide_2016.pdf

https://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2015/12/BROCHURE-interACT-Parents-
final-web.pdf

http://aissga.org.au/parents.htm

İnterseks Dostu Hastane Politikaları/Intersex-Affirming Hospital Policies: 
https://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2018/09/interACT-Lambda-Legal-
intersex-hospital-policies.pdf

Amerikan Psikoloji Derneği/American Psychological Association (APA) interseks broşürü:
https://www.apa.org/topics/lgbt/intersex.pdf

Androgen Insensitivity Syndrome (AIS)/Androjen Duyarsızlığı Sendromu (ADS):
http://www.aissg.org

Kuzey Amerika İnterseks Topluluğu/Intersex Society of North America (ISNA): www.isna.org

Çeşitli interseks durumlarıyla ilgili detaylı bilgi için: http://www.isna.org/faq/conditions

Birleşmiş Milletler İntersekslere Eşitlik Kampanyası: https://www.unfe.org/intersex-awareness/

Birleşmiş Milletler - İnterseksle İlgili Gerçekler (2017):
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf
 
Birleşmiş Milletler - İnterseksle İlgili Gerçekler (2018):
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/10/Intersex-English.pdf

Dünyadaki interseks organizasyonlarının bir listesi: http://intersexday.org/en/links/

https://www.intersexequality.com/wp-content/uploads/2014/07/Your-Beautiful-Child.pdf
http://www.prideindiversity.com.au/content/uploads/2015/06/OII-Australia-Parents-Intersex.pdf 
http://www.prideindiversity.com.au/content/uploads/2015/06/OII-Australia-Parents-Intersex.pdf 
http://www.aissga.org.au/Atypical_Genitalia_Parents_Guide_2016.pdf 
https://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2015/12/BROCHURE-interACT-Parents-final-web.pdf 
https://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2015/12/BROCHURE-interACT-Parents-final-web.pdf 
https://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2015/12/BROCHURE-interACT-Parents-final-web.pdf 
http://aissga.org.au/parents.htm 
https://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2018/09/interACT-Lambda-Legal-intersex-hospital-policies.pdf
https://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2018/09/interACT-Lambda-Legal-intersex-hospital-policies.pdf
https://www.apa.org/topics/lgbt/intersex.pdf 
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/10/Intersex-English.pdf 
http://www.aissg.org 
https://www.apa.org/topics/lgbt/intersex.pdf 
http://www.isna.org 
http://www.isna.org/faq/conditions 
https://www.unfe.org/intersex-awareness/ 
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf 
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/10/Intersex-English.pdf 
http://www.aissg.org 
http://intersexday.org/en/links/
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