
Giriş Tarihi: 29.01.2023 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 10:31

Cinsiyetsizlik tuzağına
dikkat! İşte en kritik
dönem...
Her türlü medya güçleriyle dört bir
yandan saldırıyorlar. "Mesele eşcinsellik
değil, siz hâlâ anlamadınız mı
arkadaşlar!" diyenleri ise 'gericilik'le,
'yobazlık'la suçluyorlar... Ama artık
maskeleri düşüyor! LGBT lobisi;
ergenlerde sadece yüzde 2 oranında
görülen 'cinsiyet hoşnutsuzluğu'
durumunu kullanıp bu açıktan saldırıyor
ve gençlerin gözünü boyuyor! Ama bir
yandan da lobinin üstünü kapatmaya
çalıştığı çok önemli bir konu açığa
çıkıyor: Cinsiyet değiştirdiği için pişman
olup 'geri dönmek' isteyenlerin sayısı
hızla yükseliyor!
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GÖKSAN GÖKTAŞ

SAĞLIKLI KARAR VEREMEDİK!
2022 yılında Almanya'da yapılan ve Journal of

Homosexuality dergisinde yayınlanan bir

çalışma durumu net olarak gösteriyor.

Çalışmayı yapan (ve kendisi de geçiş kararından

vazgeçen) Elie Vandenbussche, sosyal veya

tıbbi olarak geçiş yapan ama daha sonra

geçişten vazgeçen 237 kişiyle görüştü (erkek,

kadın). Birçok detrans (geçiş kararından

vazgeçen) birey sağlıklı karar veremediğini

düşünüyordu.

YÜZDE 70'İ HORMON TEDAVİSİNİ BIRAKTI
TRICARE olarak bilinen ABD askeri sigorta

sistemindeki aktif ve emekli asker olan 627

trans erkek ve 325 trans kadın incelendi ve

cinsiyet değişikliği için 18 yaşından önce

hormon kullanmaya başlayanların dörtte

ikisinindört yıl içinde ilaçlarını bıraktığı tespit

edildi.

ASLINDA TERAPİYE İHTİYAÇLARI VARDI!
ABD'deki Brown Üniversitesi'nden Dr. Lisa

Littman cinsiyet değiştirme kararı alan tıbbi

geçişi başlatan ama daha sonra pişman olan,

geçişten vazgeçen ve geçişin etkilerini tersine

çevirmek için ilaçları bırakan veya ameliyat

olan veya her ikisini birden yapan 100 kişi ile

görüştü. Katılımcıların doğumdaki cinsiyeti

yüzde 69 kadın, yüzde 31 erkekti. Geçişten

vazgeçmenin (pişmanlığın) nedenleri ise

şunlardı: Biyolojik cinsiyetlerinde daha rahat

hissetme (yüzde 60), tıbbi komplikasyonlarla

ilgili endişeler (yüzde 49), cinsiyet

hoşnutsuzluğunun travma, taciz veya ruh sağlığı

problemlerinden kaynaklandığı görüşüne gelme

(yüzde 38). Çoğunluk (yüzde 55) geçişten önce

uh sağlığı uzmanı tarafından yeterince

aydınlatılmadığını düşünüyordu.
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