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Değerli okuyucular,
MEDISEP Cinsiyet Temelsiz Ebeveynlik Çalışma Grubu olarak
tüm okuyucularımızı geleceğin ve çağın gerektirdiği konu
başlıklarından biri olan Gender Neutral Parenting hakkında
bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
Kitapçığımızda “Cinsiyet Temelsiz Ebeveynlik” konusunu ele
aldık. Gerek ailede gerekse toplumda ebeveynliğin/ebeveynlik
kültürünün alışık olduğumuzun dışında da ele alınabileceğini
göstermek istedik. Kitapçığımızı okuyucuların kafalarına takılan
noktaları aydınlatmak ve okuyucuları donanımlı hale getirmek için
oluşturduk. Çünkü inanıyoruz ki “Cinsiyet Temelsiz Ebeveynlik”in
yaygınlaştırılması
ve
toplumda
kabul
edilmesi
için
“bilgilendirilmek” ön koşuldur. Ancak ne yazık ki ailede işlenen
cinsiyet belli bir tanım içine sıkıştırılmakta ve çocuklardan bu
tanımı ezberlemeleri beklenmektedir. Cinsiyet kimi zaman
sadece bedenle ilgili olarak ele alınmakta, kimi zamansa kişinin
iradesi dışında olacak şekilde yansıtılmaktadır. Oysa inanıyoruz
ki cinsiyet kimliği, kişilerin kendilerini ait hissettikleri ve özdeşim
kurdukları cinsiyetlerini ifade eden bir tanımdır. O halde öncelikli
mesele herkesi cinsiyet kimliği kavramı hakkında bilinçlendirmek
olmalıdır. Bu bilinç ancak ailede ebeveynler örnek davranış
sergilediğinde karşılık bulabilir.
Ayrıca biliyoruz ki, çağın getirdiği atanmış cinsiyet, cinsel
yönelim, cinsiyet kimliği vb. tanımların herkes tarafından fark
edilmesi ve yaşama geçirilmesi için çabalarımızı sürdürmeli ve
daha çok kişiye ulaşabilmeliyiz. Bu kitapçığın da bizleri sizlere
ulaştıracak araç olmasını umuyoruz.
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Cinsiyet Temelsiz Ebeveynlik Çalışma Grubu

BAŞLAMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKEN KAVRAMLAR
Cinsel Yönelim: Belli bir cinsiyetteki kişiye ya da kişilere karşı
süregelen duygusal, romantik ve/veya cinsel çekimi ya da
çekimsizliği ifade eder. Bir kişinin kadınsa erkeklere, erkekse
kadınlara karşı süregelen duygusal, romantik ve/veya cinsel
çekimini ifade eden heteroseksüellik ile LGBTİ+ kısaltmasındaki
lezbiyen, gey, biseksüel kimlikleri ve +(artı) şemsiye teriminin
içerisinde yer alan kimliklerin bir kısmı cinsel yönelimler
arasındadır. Cinsel yönelim çeşitliliği, cinselliğe ilişkin çeşitliliğin
doğal bir sonucudur. Cinsel yönelimlerin hiçbiri diğerinden daha
doğal, daha sağlıklı, daha üstün, daha “normal” değildir [1].
Cinsiyet Kimliği: Kişilerin kendilerini ait hissettikleri ve
özdeşim kurdukları cinsiyetlerini ifade eden bir tanımdır.
Cinsiyet kimliği, sadece bedenle ilgili olmayıp, psikolojik
ve sosyal yönleri de içeren bir süreç ve terimdir [1].
Atanmış Cinsiyet: Doğumda ya da daha öncesinde dış genital
özelliklere atanan bazı özellikler ve bunlar üzerinden inşa edilen
varsayımlardan yola çıkılarak kişilere atanan cinsiyet. Çoğunlukla
ikili bir kız ve oğlan / kadın ve erkek ile sınırlıdır. Sıklıkla “biyolojik
cinsiyet” ya da “bedensel cinsiyet” ifadeleri kullanılsa da, kişinin
kendi iradesi dışında tıp ve toplumsal ön kabuller tarafından
atandığı için “atanmış cinsiyet” kavramını kullanmak daha
doğrudur [1].
Non-binary (Nan baynıri): İkilik dışı, iki şeyden
oluşmayan anlamına gelmektedir. Cinsiyet kimliği
bağlamında ise; en genel anlamıyla kendisini geleneksel
kadın ve erkek kategorilerinin içinde tanımlamayan
insanların cinsiyet kimliğini tarif eder [1].
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Toplumsal Cinsiyet: İngilizce “gender” kelimesinin karşılığı olarak
Türkçe literatürde kullanılmaktadır. Farklı kültürlerde, farklı
coğrafyalarda ve farklı tarihsel zamanlarda kadınlara ve erkeklere
toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar bütününü ifade
eder. Çoğu zaman kamusal ve özel hayatın hemen her alanında
görülen toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri varsayımlar üzerinden
atanmış cinsiyet farklılıkları ile temellendirilir [1].

Gender Non-conforming: Geniş anlamıyla cinsiyet
ifadesi geleneksel cinsiyet normlarına uyum
göstermeyen insanları tanımlar [1].

Toplumsal Cinsiyet İfadesi/Cinsiyet İfadesi: Bir kişinin giyim,
kişisel bakım, tavır, sosyal davranış ve diğer faktörler aracılığıyla
cinsiyetini dışarıya göstermesi, ‘cinsiyet sunumu’ olarak da ifade
edilir. Cinsiyet kimliği, içsel ve yerleşik bir benlik algısına karşılık
gelirken, cinsiyet ifadesi kişinin cinsiyet kimliğini dünyaya nasıl
sergilediğiyle, yani dışsal olarak nasıl ifade ettiğiyle ilgilidir [1].

Kalıp Yargılar (Stereotipler): Bir grubun üyeleri
hakkında genellemeler ya da daha çok aşırı
genelleme anlamına gelir. Önyargıda olduğu gibi bu
genellemeler de bazen olumlu olabilir ancak
çoğunlukla olumsuzdur [1].

Toplumsal Cinsiyet Rolü: Toplumsal cinsiyetlere atanan rollerin
bütününü tarif eder. Kişilere yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri ve
sorumlulukları kişiler arasında çoğu zaman bir eşitsizlik ve
ayrımcılığa sebep olur. Bu durum, ataerkil toplumdaki cinsiyetçi
yaklaşımlardan kaynaklanır [1].
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CİNSİYETLERİ FARKLI OLAN KİŞİLER GERÇEKTEN
FARKLI DÜNYALARA MI AİTLER? .
Cinsiyet temelsiz ebeveynlik birçoğumuza oldukça radikal geliyor çünkü
birçoğumuz kız ve erkek ayrımının vurgulandığı bir dünyada büyüdük. Kızlara
farklı, erkeklere farklı renk kıyafetler giydirildi, farklı oyuncaklar alındı. Genetik
özelliklerimiz saç rengimizden derimize kadar bambaşkayken, en çok önemi X
ve Y kromozomlarına verdik. Peki gerçekten bu ayrım doğru mu? X ve Y
kromozomları bireyleri tepeden tırnağa farklı mı kılıyor, yoksa bu gruplamayı biz
mi yapıyoruz?

Cinsiyetleri farklı olan kişiler neden farklı gruplara böldüğümüzü açıklamadan
önce, kişilerin bu cinsel kimlikleri nasıl geliştirdiğini ele alalım. Araştırmacılar
tarafından 1900’lü yıllardan beri öne sürülen üç temel gelişim teorisi var. İlki,
biyolojik yaklaşımı ele alıyor: kadınlar ve erkeklerin doğuştan, sahip oldukları
farklı hormonlar nedeniyle farklı olduğunu öne sürüyor. İkincisi, gelişim teorisi.
Bu teori, çocukların zamanla çevresinden gözlemlediği cinsiyet normlarına
uyması durumunda aldığı ödüllendirmeler ve uymaması durumunda aldığı
cezalandırmalara bağlı olarak bunlara uyum sağladığını savunuyor.

Bu iki yaklaşımın da en önemli eksiklikleri çocukları cinsel gelişim sürecinde
pasif bireyler olarak görmeleri ve normlara uymayan çocuklara hasta olarak
yaklaşmaları. Bu eksiklikler doğrultusunda ortaya atılan ve en çok kabul gören
teori ise sosyal gelişim teorisi. Bu yaklaşım çocukların çevrelerinden
gözlemlediği davranışlar neticesinde kendilerine aktif olarak bir kimlik seçtiğini
savunuyor [2]. Yani çocukların belli konularda daha güçlü ve daha istekli
olmalarında kendi yönelimleri kadar bizim şekillendirmelerimiz de etkili, kızerkek ayrımını güçlendiren ve iki grubu iki farklı dünyaya yerleştiren de bizleriz.
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Biyolojik farklılıkları sürekli vurgulamamıza rağmen kadın-erkek ayrımını
temellendirmek için yapılan araştırmalar farklı cinsiyetlerdeki bebeklerde analitik
yetenek, konuşma kabiliyeti, hareketlilik, duygusal tepkiler vb. konularda bir
farklılık olmadığını saptadı [3]. Normların etkisini gözlemlemek için yapılan bir
çalışmada bir odaya konulan bebeklerin stereospesifik oyuncaklarla
oynamadığı fakat odaya kendi cinsiyetinden bir bebek daha getirildiğinde
stereospesifik oyuncaklara yöneldiği görüldü. Yani atanmış cinsiyeti erkek olan
bir bebek, oyuncak bebek ile oynamayı seçebilirken, gözlemlendiğini bildiğinde
onu bırakıp eline araba alıyordu.
Bir başka deneyde ise 41 çocuktan oluşan bir gruba bir hafta boyunca cinsiyet
normları hakkında eğitim verildi ve ardından onlarla röportaj yapıldı. Bu
röportajda katılımcıların tamamı kendilerinde ve çevrelerinde normlara
uymayan özellikler gördüklerini, bu normlar tarafından kısıtlanmış hissettiklerini
ifade ettiler. Bazıları normlara uymadıkları için çevresinden zorbalık görürken,
bazıları tam tersine normların içinde oldukları için zorbalık görmekteydi [2]. Bu
iki deney de bize normların biyolojik özellikler çerçevesinde gelişen doğal
özellikler olmadığını, aksine çocuklara kısıtlanmış hissettiren kalıplar olduğunu
gösteriyor.

Peki çocuklar doğuştan kendilerini kızlar ve erkekler olarak iki farklı grubun
içinde mi görüyorlar? Hadi bunu cevaplamak için son bir deneyden bahsedelim.
Prof. Rebecca Bigler tarafından yapılan bir deneyde iki grup ilkokul öğrencisi 4
hafta boyunca bir eğitime tabi tutuluyor. Eğitim konudan bağımsız bir dizi
etkinlik içeriyor ve iki gruba da aynı eğitim uygulanıyor. Fakat 1. gruptaki
“kızlara” pembe yaka kartları verilirken “erkeklere” mavi yaka kartları veriliyor.
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Güne “Günaydın kızlar ve erkekler” diyerek başlayan öğretmenler, iki gruba da
eşit muamele etmesine rağmen kız ve erkek ayrımını “Erkekler gerçekten iyi
dinleyiciler” veya “Kızlar bu dersi çok iyi anlamış” gibi cümlelerle gizlice
vurguluyorlar. Kontrol grubunda ise tüm çocuklara beyaz yaka kartları veriliyor
ve öğretmenler güne “Günaydın çocuklar” diyerek başlıyor, başarılar bireysel
tebrik ediliyor, “İyi gidiyorsun Austin” demek gibi. Bu deneyin sonucunda
yapılan ankette, ilk gruptaki çocukların cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan “Sadece
erkekler doktor olabilir” gibi ifadelere katılma oranının kontrol grubuna göre
anlamlı derecede yüksek olduğu görülüyor.
Peki bu sadece kız-erkek ayrımına mı özgü? Gelin bir deneyi daha inceleyelim.
Yukarıda anlattığımız deneyin ardından benzer bir deney daha yapılıyor. Bu
sefer, bir gruptaki çocukları atanmış cinsiyet oranları eşit olacak şekilde ikiye
ayırıp bir gruba sadece kırmızı ve diğer gruba sadece mavi kıyafetler
giydiriliyor. Öğretmenler güne “Günaydın kırmızı ve maviler” diyerek başlıyor ve
yine kırmızı ve mavileri ayıran cümleler kullanıyorlar. Kontrol grubunda ise bu
ayrım yapılmadan, nötr renkler giydiriliyor ve bireysel muamele yapılıyor.
Eğitimin sonunda yapılan ankette kırmızı gruptakilerin kırmızı giyen insanların
daha zeki, daha fedakar vb olduğunu düşündükleri ve mavi gruptakilerin de
aynı düşünceleri kendi grupları için barındırdıkları ortaya çıkıyor [3].
Bütün bu deneylerden kolaylıkla fark edebiliriz ki kız-erkek ayrımı ve norm
özellikleri doğuştan değil. “Kızlar ve erkekler” iki farklı dünyaya ait değiller.

Çocuklarımız rengarenk ve her
birinin kendine özgü bir dünyası var
ve biz hiçbirini bir normun içine
sokmaya çalışmamalıyız.
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CİNSİYET TEMELSİZ EBEVEYNLİK NEDEN
UYGULANIR?
Eğitimin toplumun en temel yapı taşı olan ailede başladığını hepimiz
biliyoruz. Çocuklar ilgi alanlarından iyi-kötü gibi kavramlara kadar her
şeyi doğdukları andan itibaren ilk olarak ailelerinden görüp
öğrenmektedirler [4]. İleriki yaşlarında sokakta, okulda, hastanede
kısacası gittikleri her yerde ailelerinden gördüklerini uygulayan çocuklar
toplumun birer parçasıdır. Toplumu sağlıklı bir şekilde yetiştirmek
istiyorsak öncelikle kendi çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde
yetiştirmeliyiz.

Toplum tarafından belirlenmiş cinsiyet normları,
çocuklara kendilerini olmadıkları bir şey olmaya
zorlamaları gerektiğini hissettirerek çocukların hislerini
ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Cinsiyet
Temelsiz Ebeveynlik ile yetişmiş çocuklar toplumun
cinsiyete göre koyduğu normlardan uzak bir şekilde
özgürce
büyüyebildiğinden,
cinsiyet
temelsiz
ebeveynlik çok önemlidir [4].

Bu yetiştirme şekli toplumsal cinsiyet eşitliğini
sağlamada önemli bir basamaktır. Çünkü
çocuk,
toplumun
dayattığı
kalıplaşmış
düşünceler ve davranışların dışına çıkarak
herkesin eşit olduğunun farkına varır. Bu
farkındalığı kazanan çocukların sayısı arttıkça
toplum içindeki cinsiyet eşitliği algısının giderek
daha çok yer edeceğini söyleyebiliriz [4].
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Cinsiyet Temelsiz Ebeveynliğin Kişilere ve Topluma Katkısı
Çocuğunuz, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan gerçekten olduğu
kişi olabilir.
Cinsiyet temelsiz yetiştirilmiş çocukların hem sosyal ortamlarında hem de
kendi kültürlerinde cinsiyet eşitliğinin temsilcileri olma olasılığı daha
yüksektir.
Cinsiyet temelsiz yetiştirilmiş çocuklar, sahip oldukları ifade ve seçim
özgürlüğü sayesinde daha yaratıcıdır.
Cinsiyetlerine bakılmaksızın sözde erkek ve sözde kız oyuncakları
arasında seçim yapabilen çocuklar, iç görülerini ve ilgi alanlarını geliştirme
becerisine sahiptir [4].
Cinsiyet temelsiz yetiştirilmiş çocuklar, kararsız oldukları seçimleri yapmak
için herhangi bir ek baskı hissetmezler.
Çocuğunuz, toplumsal cinsiyetin dayattığı ilgi alanlarının dışına çıkabilir ve
farklı ilgi alanlarına aşina olarak yetişebilir.
Cinsiyet temelsiz yetiştirilmiş olmak çocuğunuzun kimlik farkındalığını ve
öz saygısını arttırabilir [4].
Böyle bir ifade ve seçim özgürlüğünü yaşamın erken dönemlerinde elde
eden çocukların, öz güvenlerinin yüksek olması ve yaşamlarının ilerleyen
dönemlerinde lider karakterli olmaları daha olasıdır [4].
Cinsiyet temelsiz yetiştirilmiş çocuklar, hiçbir durumda hiçbir ön yargı ya
da stereotipe sahip olmama becerisiyle büyürler.
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ÇOCUKLARINIZI NASIL CİNSİYET
TEMELSİZ YETİŞTİRİRSİNİZ?
Çocuklarınızı cinsiyet temelsiz yetiştirmenin somut bir tanımı olmadığından
uygulamalar farklılıklar gösterebilmektedir. Herkes gibi çocuğunuz da biriciktir
ve kendi benliği ona dayatılan cinsiyet kalıplarından daha önceliklidir. Bir tarafı
maskülenlik, bir tarafı da feminenlik olan bir yelpaze düşünün, ebeveynler
genelde çocuklarını yelpazenin tek bir tarafında tutmak ister. Oysaki
ebeveynler, çocukları yelpazenin farklı yerlerini keşfederken destekleyici
olmalıdır [5].

Çocuklar 3 yaş civarında kendisine atanan cinsiyet
rollerinin farkına varırlar ve sahiplenirler. Bu dönemde
çocuklara geniş aralıkta seçenekler sunmak cinsiyet
temelsiz ebeveynliğin başarılı olması için çok önemlidir
[6]. Cinsiyeti temele almamak feminenlik ve maskülenliğin
arasında bir yerde sıkışıp kalmak ya da tamamen dışında
olmak değildir. Çocuklarınızı cinsiyet temelsiz yetiştirirken
“kızlar bunu yapar”, “erkek dediğin şunu yapar” demeden
çocuklarınızı kendi zevklerine uyan herhangi bir şeyle
uğraşmaya teşvik edersiniz [5].
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Cinsiyet temelsiz ebeveynlik için bazı öneriler:

Cinsiyet Temelsiz Ebeveynlik çocuklarınıza her şeyi gri, bej gibi
nötral renklerde almak değildir. Odasını, kıyafetlerini farklı renklerle
donatın, zamanla kendi sevdiği renklere yönelmesine izin verin [3].
Çocuğunuza “babasının prensesi” veya “annesinin güçlü oğlu” diye
hitap etmeyin. Cinsiyet ayrımı yapmayan “çocuğum, bitanem,
canım’’ gibi sevgi sözcükleri kullanın [3].
Çeşitli türlerden (prenses masalları, arabalar hakkındaki masallar
vb.) kitaplar okuyun ve okurken cinsiyet ayrımı yapan ifadeleri
değiştirmeye özen gösterin [3].
Farklı türden oyuncaklar (lego, oyuncak bebek, evcilik malzemeleri,
araba vb.) alın ve hepsiyle oynaması için aktif olarak teşvik edin [3].
Hayatınızdan mümkün olduğunca kız/kadın ve erkek/adam
kelimelerini çıkarın; çocuk, ebeveyn, yetişkin gibi cinsiyetsiz ifadeler
kullanın [3].
Çocuğunuzun maruz kaldığı görsel ve yazılı kaynaklar konusunda
dikkatli olun [3].
Güçlü olan ve sevdiği yönlerini stereotiplerin dışında bile olsa
güçlendirmesi için ona yardım edin [7].
Aynı zamanda çocuklarınızı cinsiyet temelsiz yetiştirirken ev ve
ebeveynlik görevlerini ebeveynler arasında eşit bir şekilde
paylaşmaya çalışmalısınız. Bu çocuğunuz için bir model oluşturur
[5].
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Cinsiyet temelsiz ebeveynlik yaparken ebeveynlerin çocuklarının içinde
yaşadıkları cinsiyetçi dünyayı anlamalarına yardımcı olması gerekir,
bunu konuşabilir ve çocuğunuzun eleştirel düşünme becerilerinin
artması için onu teşvik edebilirsiniz.

Çocuğunuzla beraber cinsiyet stereotipleri hakkında konuşun,
çevresinde fark ettiği yanlış kullanımları size iletmesini isteyin ve onu
bu ifadelerin neden yanlış olduğu hakkında düşünmeye teşvik edin
[3].
Gerçek hayattan normların dışında güçlü ve başarılı insan örnekleri
vererek çocuklarınızın cinsiyet stereotiplerini aşmalarına yardımcı
olun [3].
Bütün bunların yanı sıra dışarıda normları vurgulayan konuşmalarla
karşılaşabilirsiniz. Çocuğunuzla baş başa kalmayı bekleyin ve ona
dışarıda duyduğu sözleri hatırlayıp hatırlamadığını sorun, bu sözlere
karşıt argümanlar verip düşüncesinin yeniden şekillenmesini
sağlayın [3].
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NE GİBİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞABİLİRİZ?
Cinsiyet temelsiz ebeveynlik yaparken
çocuklarınız için yarattığınız güvenli
ortam, çocuğunuzun yaşı ilerledikçe
gireceği farklı ortamlar ve tanışacağı
farklı insanlar tarafından zaman zaman
sekteye uğratılabilir. Sosyal ortamlarda yer alan herkes
sizin kadar bilinçli olmayabilir ve bu durum çocuğunuzun cinsiyetçi
söylemlerle karşılaşmasıyla sonuçlanabilir. Medya veya çevreden
baskıya maruz kalıp kalmadığını öğrenmek için onunla konuşmalar
yaparak tek tip olmasının gerekmediğini ona hatırlatın. Mücadele
etmenin en iyi yolu çocuğunuzu dışarıda karşılaşabileceği söylemlere
hazırlamak olduğunu unutmayın [8].

Çocuğunuzun kıyafet anlayışı veya oyun
stili, sınıf arkadaşlarından veya onların
ebeveynlerinden tuhaf sorular çekebilir ve
bu da siz ve çocuğunuz için sorunlara
neden olabilir. Öncelikle öğretmeni olmak
üzere çocuğunuza erişimi olan kişileri
(diğer
veliler,servis
şoförü,
sınıf
arkadaşları vs.) yetiştirme şekliniz
hakkında bilgilendirmeli ve hassasiyet
göstermelerini istemelisiniz. Öğretmenleri
ile konuşup bu konuda desteklerini
istediğinizi
belirtin.
Çevrenize
yaptıklarınızı ve amacınızı anlatın, sizi
anlayan ebeveynler ile arkadaşlık ederek
çocuğunuzun daha rahat bir ortamda
kendini ifade edebilmesini sağlayın [8].
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Çocuğunuz okulda ve ev dışındaki hayatında
sosyal gruplaşmalara ve zorbalığa maruz
kalabilir. Bu gibi durumlarda cinsiyet
normlarının dışında yetişmesinin yanlış bir şey
olmadığını, zorbalığın ve gruplaşmanın ne
olursa olsun kötü bir şey olduğunu
çocuğunuza anlatarak karşılık vermelisiniz. Bu
sayede çocuğunuz sorunun kendisinde değil
onu yargılayan ve ötekileştiren insanlarda
olduğunu kavrayabilir [9].

Çocuğunuzun cinsiyet normlarının dışında davranışları olabilir ve maalesef ki
bunlar sonucunda çevreden baskıyla karşılaşabilir. Fakat çocuğunuzun
karşılaşabilecekleri nedeniyle endişelenip onu kısıtlarsanız, bu yalnızca
çocuğunuzla olan bağınızı yitirmenize neden olur. Normların dışında olan
insanları endişeyle normalleştirmeye çalışmak yerine, dünyayı farklı renklerden
insanların yaşayabileceği bir yer haline getirmeliyiz [9].

Çocuğunuzun
her
daim
yanında
olamayacağınızı bilip, onu kendisini
tanıyan, dışardan gelen eleştirilere mantıklı
cevaplar üretebilen ve mental açıdan güçlü
bir birey olarak yetiştirmeniz hayatta
karşılaşacağı nice zorluğun üstesinden
kolaylıkla gelmesini sağlar [5].
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YANLIŞ BİLİNENLER

MİT #1: CİNSİYET TEMELSİZ
EBEVEYNLİK
ÇOCUĞUNUZU EŞCİNSEL
YAPAR

Bu mite inanan kişiler, özellikle çocuklarda cinsiyet normlarının dışındaki
davranışları “eşcinsellik öncesi işaretler” olarak algılamakta ve sözde cinsiyete
uygun davranışları teşvik etmek için müdahaleler önermektedir.
Gerçekte:
Cinsel yönelim ve cinsiyet ifadesi birbirinden farklı kavramlardır. Her ikisinin de
kendine özgü yelpazeleri vardır.
Cinsel yönelim, bir ebeveynin çocuğuna “öğretebileceği” bir şey değildir. Bir
çocuğun cinsel yönelimi olduğu gibi olacaktır. Bir ebeveynin yaptığı hiçbir şey
bunu değiştiremez.
Cinsiyet temelsiz ebeveynlik, çocukların cinsel yönelimlerini etkilemeyecek ve
onları cinsiyet normlarına göre yetiştirilmelerinin travmatize edici etkilerinden
uzaklaştıracaktır. Bu sayede cinsiyet ve cinsellik yelpazesinde kendini rahat
hissettiği yeri seçme özgürlüğüne sahip bir çocuğun, kendi iç yaşamıyla çelişen
ebeveyn beklentileri altında ezilme olasılığı daha düşük olacaktır [10].
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MİT #2: CİNSİYET TEMELSİZ
EBEVEYNLİK
MASKÜLEN/FEMİNEN
KARŞITIDIR

Gerçekte:
Cinsiyet temelsiz ebeveynlik tamamen nötral değildir, çeşitlilik ve cinsiyet
ifadesi için limitleri kaldırmakla ilgilidir.
Yapmak istediğimiz şey çocukların geniş bir açıdan cinsiyetler hakkında bilgi
sahibi olmasını sağlamak ve bunları yargılamadan keşfetmeleri için onlara
özgürlük tanımaktır. Kendilerini istedikleri şekilde ifade etmeleri için onlara alan
açar ve onları destekler. Sadece nötr renkleri değil, her rengi, her türden
oyuncağı onlara sunar.
Cinsiyet temelsiz ebeveynliğin amacı, cinsiyet dediğimiz yelpazede kendi rahat
noktasını bulabilecekleri umuduyla bir çocuğa ön yargılı cinsiyet normlarının
dayatılmamasıdır [10].
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MİT #3: CİNSİYET TEMELSİZ
EBEVEYNLİK SADECE TRANS
ÇOCUKLAR İÇİNDİR

Bu mit, cinsiyet temelsiz ebeveynliğin sadece ona atanmış cinsiyet rolüne
uymayan davranışlar gösteren çocuklara uygulanması gerektiği ve sadece
onlar için değerli olduğu anlamına gelir. Bu mite göre, Cinsiyet Temelsiz
Ebeveynlik trans çocukların farklı olmaktan kaynaklanan acılarının üstesinden
gelmesine yardımcı olur ama cisgender çocuklar için hiçbir değeri yoktur.
Gerçekte:
Öncelikle, kimse bir çocuk doğduğunda onun trans olup olmadığını bilemez.
Transgender Yasa ve Politika Enstitüsü’ne göre, bütün insanların %2-5 transtır
ve yukarıda belirtildiği üzere çoğu gender-bending çocuk yetişkinliğinde trans
olmayacaktır. Cinsiyet temelsiz ebeveynliğin çoğu trans çocuğun hayatına daha
güvenli ve daha besleyici bir çevre sağlayacağı doğrudur. Ama bunun yanında
cisgender çocuklar cinsiyet temelsiz ebeveynlikten iki yolla çok yarar
sağlayabilirler.
İlk olarak, çocuklar katı cinsiyet kuralları olmadan hipermaskülen ve
hiperfeminen kadar ekstrem olan spektrum yerine çocukların kendi güçlü ve
zayıf yönlerini bulmalarına izin veren ifade spektrumunda kendi yerlerini
bulmaya çalışır. Bir çocuk inşaatta harika olabilir ve önde gelen bir mimara
dönüşebilir ama sadece inşa oyuncaklarına sahipse ve onları keşfetmekte
özgürse. İkinci olarak; Stereotipik feminen/maskülen yetiştirilen çocuk bile
cinsiyet temelsiz ebeveynlik çevrede cinsiyet varsayımlarını eleştirel sorgulama
ve cinsiyet normlarının çeşitliliğini takdir etme becerisine sahiptir [10].
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