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AABBSSTTRRAACCTT
The gender identity is assumed to be completed by development of the 
secondary sex characteristics in adolescence. However, in the progress of 
gender identity formation, biological characteristics, family dynamics, and envi-
ronmental factors may interfere with development of the child and problems with
gender identity formation may arise. Related to this condition, these individuals
may experience confusion about their gender identity, feel like opposite gender
and engage in homosexual acts in adolescence (1). These youngsters can disp-
lay impulsive and uncontrolled behaviors, and harm themselves by having 
unprotected and random homosexual intercourses. Besides, this condition can
be socially disagreeable and may result in comorbid psychiatric disorders. In this
paper, we present an adolescent aged 17, who displayed symptoms of gender
identity confusion, and showed transition from homosexual fantasies and 
behaviors to heterosexual orientation during one year of individual 
psychotherapy. We discussed the dynamics of this change and the factors that
contribute to the development of homosexual activities in adolescence. 
(Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 203-5)
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Girifl

Cinsel kimli¤in çocuklarda 3-4 yafllar›nda oluflmaya bafllad›-
¤›, ikincil cinsiyet özelliklerinin belirginleflmesiyle ergenlik y›lla-
r›nda tamamland›¤› varsay›lmaktad›r. Cinsel kimlik bozuklu¤u ise
bireyin karfl› cinsiyete karfl› güçlü bir özdeflim kurmas› olarak ta-
n›mlanm›flt›r. Cinsel kimlik bozuklu¤u olan bireyler kendi cinsiye-
tine iliflkin sürekli rahats›zl›k duymakta, karfl› cinse ait aktivite ve
özelliklerden hofllanmaktad›rlar (2). Bu bireyler ergenlik ve erifl-
kinlik döneminde bu belirtilere ek olarak eflcinsel düflünce ve ak-
tiviteler de gösterebilmektedirler (3). Hem cinsel kimlik bozuklu-

¤u, hem de eflcinsel davran›fllar›n etiyolojisinde çocukluk ça¤›n-
da anne-baba ile iliflki örüntüsünün etkili oldu¤u, ayr›ca ergenlik-
te, kimlik bunal›m› ve cinsel kimlik sorunlar› yaflayanlarda eflcin-
sel e¤ilimlerin görülebilece¤i belirtilmektedir (4). Ancak ergenlik-
te eflcinsel davran›fllarla baflvuranlar›n bir bölümünde eflcinsel
tercihten çok, kimlik bocalamas›n›n bir parças› olarak cinsel
alanlarda yaflanan karmafla bu durumun nedeni olabilmektedir.

Bu yaz›da klini¤imize eflcinsel yaflant›lar› nedeniyle baflvu-
ran, cinsel kimlik bocalamas› yaflad›¤› düflünülen bir ergenin iz-
leminde cinsel kimli¤ini gelifltirmesi ve eflcinsel yaflant›lardan
uzaklaflma süreci tart›fl›lacakt›r.

ÖÖZZEETT  
Ergenlik döneminin sonunda ikincil cinsiyet özelliklerinin de belirginleflmesiyle
cinsel kimli¤in gelifliminin tamamland›¤› varsay›lmaktad›r. Cinsel kimlik geliflimi
sürecinde çocu¤un biyolojik özellikleri, aile dinamikleri ve çevresel etkenlerin
de etkisiyle baz› çocuklarda cinsel kimlik gelifliminde sorunlar ortaya ç›kabil-
mektedir. Bu duruma ba¤l› olarak ergenlik y›llar›nda cinsel kimli¤i konusunda
karmafla yaflayan bu çocuklar›n, kendini karfl› cins gibi hissetti¤i, baz›lar›nda ise
eflcinsel yönelimlerin yafland›¤› görülmektedir (1). Ergenlik dönemi özelli¤i ola-
rak dürtüsel ve kontrolsüz davran›fllar da sergileyebilen bu gençler, seçkisiz ve
korunmas›z eflcinsel iliflkiler sonucu kendilerine zarar verebilmektedir. Ayr›ca
bu durum sosyal uyumu zorlaflt›rabilmekte ve buna ba¤l› olarak ek psikopatolo-
jiler geliflebilmektedirler. Bu yaz›da eflcinsel belirtiler nedeniyle tedavi için bafl-
vuran cinsel kimlik bunal›m› yaflayan 17 yafl›nda bir ergenin terapide eflcinsel
düflünce, fantezi ve davran›fllardan heteroseksüel düflünce, fantezi ve davra-
n›fllara yönelme süreci ve bu süreci etkileyen dinamikler tart›fl›lacakt›r. 
(Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 203-5)
Anahtar kelimeler: Ergenlik, eflcinsellik, cinsel kimlik



Olgu

S, 17 yafl›nda, erkek, lise 3 ö¤rencisi, Ege’de bir sahil kasa-
bas›nda yafl›yor. Klini¤imize eflcinsel davran›fllar ve bu davra-
n›fllar›ndan kurtulmak iste¤i ile baflvurdu. Ayr›ca kendisinin bu
konuda herhangi bir flikayeti olmamakla birlikte ablas›ndan al›-
nan hikayede çok yalan söyledi¤i, kimseye güvenmedi¤i, kendi
kararlar›n› veremedi¤i, özellikle annesinin davran›fl ve düflün-
celerini taklit etti¤i ö¤renildi.

Özgeçmifl
S, Ankara’da do¤mufl, on yafl›na kadar Ankara’da annesi ve

iki ablas›yla yaflam›fl. Babas› Ege’de bir sahil kasabas›nda tek-
ne iflletiyor, k›fllar› Ankara’ya geliyormufl. Baban›n evlili¤in ba-
fl›ndan beri olan, halen de süren evlilik d›fl› iliflkileri varm›fl. Bu
durumdan tüm aile haberdarm›fl. Baba bazen sevgililerini eve
getirir, zaman zaman da S’ye sevgililerinden söz edermifl. 

S istenen bir bebekmifl ve cinsiyet tercihi yap›lmam›fl. Geli-
flim basamaklar›n› zaman›nda tamamlam›fl. Serbest yetifltirilen
bir çocukmufl. Dört-befl yafllar›nda iken bir kez on alt› yafl›nda-
ki bir erkek komflusu taraf›ndan tecavüze u¤ram›fl. O dönemler-
de çok a¤lad›¤›n›, tecavüz eden kifliyi gördü¤ünde kendini çok
kötü hissetti¤ini, bir süre gece uykular›n›n bozuldu¤unu, tüm er-
keklerden ve erkeklikle ilgili tüm etkinliklerden (futbol gibi) nef-
ret etmeye bafllad›¤›n› an›ms›yor. Halen futbolu sevememesinin
nedeninin bu olay oldu¤unu düflünüyor. Bu olay ailesi taraf›n-
dan ö¤renilmifl, ortaya ç›kt›ktan sonra üstü kapanm›fl ve yinele-
memifl. S, Küçük yafllarda yaflanan bir olay oldu¤u için ayr›nt›-
lar› çok iyi hat›rlayamad›¤›n› belirtti.

Tüm e¤itim yaflam› boyunca çok baflar›l›ym›fl. ‹lkokul y›lla-
r›nda babas› kendisine arkadafl› gibi davran›r, hatta sevgilileriy-
le yaflad›¤› cinsel iliflkileri ayr›nt›lar›yla anlat›rm›fl. Babas› ken-
disine yak›n davranmas›na karfl›n, S babas›na çok uzakm›fl. O
dönemlerde babas›n›n afl›r› flüpheci tav›rlar› oldu¤unu an›ms›-
yor. Annesi S’ye çok yak›n, s›rdafl gibi davran›rm›fl. Bu dönem-
de annesiyle ayn› yatakta yatmaya bafllam›fllar. Aile içinde
(özellikle annesiyle) ten temas›n›n çok önemli oldu¤unu, sevgi-
lerini dokunarak ifade ettiklerini söylüyor. 

‹lkokul dördüncü s›n›fta babas›n›n yaflad›¤› sahil kasabas›-
na tafl›nm›fllar. S, okuluna uyum sa¤lamakta zorlanm›fl. Erkekle-
rin düflünceleri kendisininkilerden farkl› oldu¤u için erkekler ta-
raf›ndan d›flland›¤›n› ve k›zlarla vakit geçirmeye bafllad›¤›n›, ko-
nuflma ve hareketlerinin k›zlara benzemeye bafllad›¤›n› söylü-
yor. Ayn› dönemde annesinde birkaç y›l süren depresif belirtiler
tan›mlayan hasta, annesiyle daha s›k ayn› yatakta yatmaya bafl-
lam›fl; son iki y›ld›r sürekli annesiyle yat›yormufl. 

Alt›nc› s›n›fta eflcinsel oldu¤unu düflünmeye bafllam›fl. Ayn›
dönemde bir y›l süren depresif yak›nmalar tan›mlayan S, yedin-
ci s›n›fta, s›n›f›ndan arkadafllar›yla edilgen iliflkiye girmeye bafl-
lam›fl. Terapi sürecinde asl›nda bu davran›fl›yla babas›n› ceza-
land›rd›¤›n› düflündü¤ünü belirtti: “O benim sevdiklerimi üzüyor-
du, ben de kendimi örselettirerek onun sevdi¤i birisinin zarar
görmesini ve böylece onun üzülmesini istedim”. O dönemde
çevresinde eflcinsel arkadafllar› d›fl›nda örnek alacak hiçbir er-
kek olmayan S, yo¤un eflcinsel iliflkiler yaflamaya bafllam›fl.

Nadiren alkol kullanan S, sigara veya uyuflturucu madde
kullanm›yor.

Ruhsal Durum Muayenesi
Konuflmas›nda ve davran›fllar›nda kad›ns› özellikler göze

çarpan, zekas›n›n normalin üzerinde oldu¤u izlenimi edinilen
hastada, kayg›l› duygudurum, düflünce içeri¤inde eflcinsel dav-
ran›fllardan kurtulma ile ilgili endifleler ve suçluluk duygular›
vard›. Ruhsal muayenesinde baflka patoloji saptanmad›.

Soygeçmifli
Baba: Elli yafl›nda, lise mezunu, sahil kasabas›nda tekne ifl-

letiyor. S, babas›n› flüpheci, günü yaflayan, çevresindeki insan-
lara önem vermeyen, cinsel yaflam›na çok düflkün, herkesle iyi
geçinir görünen ama samimi arkadafl› olmayan, kendini çok be-
¤enen, elefltiriye tahammülü olmayan, erkekli¤iyle çok övünen
birisi olarak tan›ml›yor. S’yi sever, ama elefltirilerine tahammül
edemez. 

Anne: K›rk sekiz yafl›nda, lise mezunu, ev han›m›. S, annesi-
ni sab›rl›, sorunlar› örtmeye çal›flan bir insan olarak tan›ml›yor.
S’ye do¤du¤undan beri çok düflkün.

Kardefller: Otuz bir ve yirmi dokuz yafl›nda iki ablas› var.
Klinik ‹zlem
S ile haftal›k içgörü kazand›r›c› terapi görüflmeleri yap›lma-

s› planlanm›flt›r. Bu görüflmelerde S’nin yaflad›¤› travmatik de-
neyimler, aile iliflkileri ve aile bireyleriyle ilgili duygular› konu-
sundaki fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas›, ayr›flma bireyleflmenin sa¤-
lanmas›, kendi güçlü yönlerini fark etmesi, geçmiflte yaflad›¤›
istismar olay›nda kendi sorumlulu¤u olmad›¤›n› kavramas›, ayn›
zamanda rol modeli olarak terapisti benimsemesi amaçland›.
S’nin çocuklu¤unda yaflad›¤› cinsel istismar›n travma etkisiyle
bafl edebilmek için ayn› travmay› tekrar tekrar yaflamak istiyor
olabilece¤i, yaflad›¤› eflcinsel iliflkilerin bu ba¤lamda de¤erlen-
dirilebilece¤i, terapistin, hastan›n istemedi¤i fleyleri konuflmak
veya yapmak konusunda zorlay›c› olmas› durumunda terapistin
hastay› travmatize ederek tekrar tekrar yaflanan travman›n bir
parças› olabilece¤i düflünülerek zorlay›c› olmamaya çal›fl›ld›.
Eflcinsel yaflant›lar›n azalt›lmas›na yönelik olarak, ilerleyen dö-
nemlerde karfl› cinsle yaflad›¤› duygusal iliflkileri desteklendi. 

Tedavinin sürdürülebilmesi için Ankara’ya tafl›nan S ve an-
nesi, ablas›n›n yan›nda kalmaya bafllad›. Ankara’da bir liseye
bafllayan S, s›cakkanl› yap›s› ve baflar›l› bir ö¤renci olmas› sa-
yesinde yeni ortama uyum sa¤lamakta zorlanmad›. Yeni erkek
arkadafllar› S için güvenli ve onu kabullenen erkek modeli ser-
giledi. Tedavide annesi ile yataklar›n› ay›rmalar› önerildi. Bu
öneriye uymakta zorlanmad›lar. Babas› hakk›nda konuflurken
babas›n›n hiçbir kad›na de¤er vermedi¤inden, onlar› sadece
cinsel nesne olarak gördü¤ünden söz etti. Babas›n›n bu davra-
n›fllar›n›n kendisinin, erkekler hakk›ndaki düflüncelerini çok et-
kiledi¤ini hat›rlad›.

Sosyal iliflkileri ele al›nd›¤›nda önceleri insanlara hiç güven-
medi¤ini, insanlar› k›ramad›¤›n› söyledi. Kasabaya tafl›nd›klar›
dönemde okuldaki erkeklerin kendisini d›fllamas›yla erkeklerle
iletiflimin hiçbir yolu kalmad›¤›n›, sadece ten temas›n›n ve daha
sonra cinsel temas›n bir seçenek olarak kald›¤›n› an›msad›. Gö-
rüflmeler ilerledikçe sözel iletiflimin önemini anlad›¤›n› ifade et-
meye bafllad›.

Bir y›l süren görüflmeler sonunda S’nin erkeklere ilgisi kay-
boldu ve k›z arkadafllar› oldu. S, tedavinin sonunda art›k cinsel
fantezilerinin ve rüyalar›n›n tamamen karfl› cinsle ilgili oldu¤u-
nu, eflcinsel ö¤elerden etkilenmedi¤ini söyledi.

Akça ve ark. 
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Tedavi sürecinde S’nin kad›ns› davran›fllar› büyük oranda
azald›. Ablas› da, S ilk baflvurdu¤unda hareket, konuflma ve gö-
rüflleri annesine benzerken art›k kendi görüfllerini ve tarz›n›
oluflturmaya bafllad›¤›n› söyledi.

Tart›flma

Cinsel kimlik bozuklu¤u ve eflcinsel belirtilerin nedenleri
aras›nda çocuklukta cinsel taciz, baban›n duygusal veya fizik-
sel olarak yoklu¤u, anneyle afl›r› yak›n iliflki say›lmaktad›r (5-8).
Çocuklu¤unda cinsel istismara maruz kalm›fl kiflilerde ergenlik-
te eflcinsel eylemler görülebilir (5,9). Bu durum küçüklü¤ünde
yaflanan cinsel istismar›n gerçek anlam›n›n fark edilmesine ve
ergenin gecikmifl bir travma yaflamas›na, travmatik yaflant›y›
tekrarlayarak travman›n etkileriyle bafl etmeye çal›flmas›na
ba¤l› olabilir (5). Bu hasta, dört-befl yafllar›nda bir cinsel istis-
mar yaflam›flt›r. Tekrarlayan eflcinsel iliflkiler, maruz kald›¤› cin-
sel taciz olay›n› tekrar tekrar yaflayarak travman›n etkileriyle
bafl etmeye çal›flma çabas› olarak de¤erlendirilebilir. Ayr›ca
babas›n›n duygusal olarak uzakl›¤›, kad›nlar› cinsel nesne ola-
rak görmesi ve evlilik d›fl› iliflkilerine tüm aile üyelerinin tan›k ol-
mas› da S için travmatize edici bir durumdur ve eflcinsel belirti-
lere neden olabilecek durumlar aras›nda gösterilmektedir (6).
S, istismarc›y› babas› ile özdefllefltirmifl ve böylece bütün er-
keklerin istismarc› oldu¤u duygusuyla hareket etmifltir. Bu ne-
denle istismarc›ya duydu¤u öfkeyi babas›na yöneltmifl ve bir
yandan kendisine zarar verirken, bir yandan babadan ve ayn›
zamanda istismarc›dan öç alma fantezileri gelifltirmifltir. Klinik
izlem sürecinde S’ye ait olan flu cümle bu durumu desteklemek-
tedir: “Asl›nda bu davran›fl›mla babam› cezaland›rd›¤›m› düflü-
nüyorum. O benim sevdiklerimi üzüyordu, ben de kendimi örse-
lettirerek onun sevdi¤i birisinin zarar görmesini ve böylece
onun üzülmesini istedim”. Olgumuzda ayr›ca anneyle de afl›r›
yak›n bir iliflki ve çok s›k ten temas› bulunmaktad›r. Bu durum da
S’nin karfl› cinse yönelik cinsel dürtülerini bask›lama gere¤i
duymas›n›n bir baflka nedeni olmaktad›r. 

Olgumuzun cinsel kimli¤inin tam oturmad›¤› ve eflcinsel be-
lirtilerle seyreden genel bir kimlik bocalamas› yaflad›¤› düflünül-
dü. Cinsel kimlik bozuklu¤unun tedavisinde kullan›lan yöntem-
lerden birisi de psikodinamik psikoterapidir. Bu yöntemle hasta-
n›n babas› ile iliflkisi üzerinde durulmas›, erkeklik ve erkekler ile
ilgili farkl› bir bak›fl aç›s› gelifltirmesi hedeflenmesi ve annesin-
den uzaklaflmas›na ve ayr› bir birey olarak yaflamas›na yard›m-
c› olunmas›, erkeklikle ilgili aktivitelerde bulunmas›n›n ve erkek
akranlar›yla iyi arkadafll›k iliflkileri kurmas›n›n sa¤lanmas› öne-
rilmektedir (7,8,12). Terapi sürecinde s›cak ve hoflgörülü bir ilifl-
ki içerisinde olgunun kendini do¤ru tan›mas› ve kimli¤ini olufltu-
rabilmesi için f›rsat yarat›ld›. Daha önce çevresinde uygun bir
erkek modeli bulunmad›¤› için erkek kimli¤ini uygun bir flekilde
içsellefltiremedi¤i düflünülerek bir erkek modeli olarak terapis-
ti benimsemesi ve terapistin yapaca¤› aynalamalar do¤rultu-
sunda kimli¤ini oluflturabilmesi hedeflendi. S’nin erkeklikle ilgi-
li aktivitelere kat›lmas› ve erkek akranlar›yla olumlu arkadafll›k

iliflkileri kurmas›, annesinden ayr›lmas› ve birey olma yolundaki
çabalar› desteklendi. Kendi kararlar›n› verebilmesi ve gerekirse
kendi kararlar› için baflkalar›na s›n›r koymas› üzerinde duruldu.
Geçmiflte yaflad›klar›n›n kendi yaflam› üzerindeki etkileri üzeri-
ne konufluldu. Gelecekte kendisi ile ilgili planlar yapmas› des-
teklendi.

Sonuç

Ergenlikte görülen eflcinsel davran›fllar›n temelinde geç-
miflte yaflanan cinsel istismarlar ve cinsel kimlik bocalamas›
bulunabilmekte ve bu durum eflcinsellikle kar›flabilmektedir
(3,4). Özellikle ergenlikte karfl›lafl›lan eflcinsel olgularda
DSM’de klinik ilgi oda¤› olabilecek di¤er sorunlar bafll›¤› alt›n-
da ele al›nan “kimlik problemi” tan›s›n›n ak›lda tutulmas› gerek-
lidir (11). Eflcinsel davran›fllarla baflvuran her ergene “eflcinsel-
lik tedavi edilmez” mesaj› vermek yerine, davran›fl›n alt›nda ya-
tan nedenleri anlamak, cinsel istismar ve kimlik bocalamas› du-
rumlar›nda TSSB ve kimlik bocalamas› gibi tedavi etmek daha
uygun bir yaklafl›m olacakt›r. 

Olgumuzda görüldü¤ü flekilde cinsel kimlik, ayr›flma birey-
leflme, kendi güçlü yönlerini fark etme, geçmiflte yaflad›¤› olay-
larda kendi sorumlulu¤u olmad›¤›n› kavramaya dayanan bir te-
rapi sürecinin cinsel e¤ilimleri konusundaki karmaflay› da çöz-
mesinde yararl› oldu¤u düflünülebilir. 
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