
GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü intihar sonucu ölüm oranını 100.000’de 16 olarak bildirmiştir (1). 10-24 arası yaş grubunda intihar ikinci sıradaki ölüm 
sebebidir. Fiziksel, sosyal ve psikolojik düzeylerde belirgin ve genellikle zorlu dönüşümlerin yaşandığı bir süreç olan ergenliğin bu yaş aralığındaki 
intiharlara önemli bir katkısı var gibi görünmektedir. Aynı zamanda bilişsel, entelektüel ve duygusal işlevlerde değişikliklerin görüldüğü bu dö-
nemde, gelişimlerini farklı bir şekilde yaşayan genç kadın ve erkekler için ergenliğin doğasından kaynaklanan risk faktörlerinin daha da karmaşık 
ve şiddetli bir hale gelmesi beklenebilir. 1956 ile 1994 yılları karşılaştırıldığında 15-19 yaş grubu içinde tamamlanmış intihar oranlarının %245 
oranında arttığı bildirilmektedir (2). Ayrıca intihar girişimi oranları, tamamlanmış intiharlardan 20 kat daha sık olarak görülmektedir. Bu bulgular 
ışığında intihar davranışı ve düşüncesi ruh sağlığı profesyonellerinin en sık karşılaştığı acil psikiyatrik tablolardan biridir (3).

Türkiye’de 1990 ile 2000 yılları arasında bildirilen intihar oranları 2.02-3.19/100.000’dir. Türkiye’nin de içinde yer aldığı çok merkezli bir çalışma-
da, başkent Ankara’dan bildirilen intihar girişimleri ve tamamlanmış intihar oranlarının çalışmaya katılan pek çok diğer Avrupa ülkesinden daha 
düşük olduğu bulunmuştur (4,5). Bununla birlikte en yüksek intihar oranlarının 15-24 yaş grubu içinde görüldüğüne dair ülkemizden bildirilen 
sonuçlar diğer uluslararası bulgularla uyumludur (6).
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Amaç: Bu çalışmanın amacı transseksüel bireylerde özellikle ergenlik 
öncesi ve ergenlik dönemlerindeki intihar düşüncelerinin ve girişimleri-
nin yaygınlığını belirlemektir.     

Yöntem: Bu çalışmaya 141 transseksüel birey alındı. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formuyla katılımcılarda halen intihar düşünceleri varlığı ve ya-
şam boyu intihar girişimi ya da düşüncesi olup olmadığı bilgisi alındı. Bu 
bulgular katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve aile içinde cinsellik 
ve dinle ilgili tutum ve inançlara dair verilen bilgiler ile karşılaştırıldı. Araş-
tırmaya katılan transseksüel bireylerin 101’i en az bir yıl boyunca grup 
psikoterapisine katıldılar. Grup psikoterapilerinde aile ve partner ilişkileri, 
mesleki ve maddi sorunlar, tıbbi konular, dini kaygılar sıklıkla çalışıldı. 

Bulgular: Katılımcılar arasında intihar girişimi olduğunu bildirenlerin 
oranı %29,8’di. Halen ve yaşam boyu intihar düşüncesi olduğunu bildi-
renlerin oranı ise sırasıyla %9,2 ve %55,3 olarak saptandı. İntihar girişim-
lerinin %76,7’si 21 yaşından önce gerçekleşmişti. 

Sonuç: Transseksüel bireyler özellikle ergenlik dönemlerinde yüksek 
oranda intihar riski taşırlar. Bu sonuç cinsel kimlik sorunları yaşayan 
bireylerle çalışırken özellikle ergenlik döneminde koruyucu önlemler 
almamız gerektiğine dair bir işaret olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar kelimeler: Transseksüalite, intihar, ergenlik, grup psikoterapisi

ÖZ

Introduction: The aim of this study was to determine whether ado-
lescence of transgender individuals is characterized by a high risk of 
suicide. 

Methods: In total, 141 participants with transgenderism were ques-
tioned using a semi-structured interview to determine whether par-
ticipants had current suicidal thoughts, had a lifetime history of such 
thoughts, or had attempted suicide. These findings were cross-ref-
erenced to the participants’ sociodemographic characteristics, and 
information about their families’ general attitudes toward sexuality, 
gender identity, and commitment to religious views. In total, 101 
participants attended group psychotherapy sessions for at least a 
year. In these sessions, family and partner relationships, occupational 

problems, financial problems, medical issues, and religious concerns 
were discussed.

Results: The incidence of suicide attempts, current suicidal thoughts, and 
lifetime suicidal thoughts were 29.8%, 9.2%, and 55.3%, respectively. In 
total, 76.7% of the suicide attempts occurred before the age of 21.

Conclusion: Transsexual individuals present a high risk of suicide, par-
ticularly during adolescence. This finding may be considered a sign for 
taking action to prevent suicide when working with transgender indi-
viduals, particularly during adolescence. 

Keywords: Transgender, suicide, adolescence, group psychotherapy
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İntihar nedeni olarak sıklıkla ruhsal hastalıklar bildirilse de buna katkıda 
bulunan örneğin ailevi ya da mesleki sorunlar gibi psikososyal zorlukların 
intihar girişimi üzerine etkileri çok iyi bilinmemektedir. İntihar ve intihar 
girişimi birbiriyle ilişkili pek çok değişkenin bir arada rol aldığı çok etkenli 
bir fenomen olarak görülebilir (7). 

Cinsiyet kimliği ve bedensel cinsiyeti örtüşmeyen kişilerin bedensel cinsiyet 
özelliklerinden ve bu cinsiyet rolüyle ilgili beklentilerden duyduğu rahatsız-
lık cinsiyetinden hoşnutsuzluk (gender dysphoria) olarak adlandırılır. Cinsel 
yönelim ya da cinsel kimlikle ilgili kuşku, çatışma ya da uyum sorunlarının 
intihar ya da intihar girişimlerine yatkınlık yaratan faktörler olarak literatür-
de nadiren vurgulanmış olması dikkate değerdir (8).

Lezbiyen, gay ya da biseksüel (LGB) bireylerin heteroseksüel akranlarına 
göre daha sık olarak intihar girişiminde bulundukları çeşitli araştırmalarda 
gösterilmiştir (9,10,11,12). Madde kötüye kullanımı, fiziksel ve cinsel istis-
mar gibi intihar girişimi için olası risk faktörlerinin, LGB bireyler için de ge-
çerli olduğu bildirilmiştir (11,13,14,15,16,17). Bu faktörlerin yanı sıra LGB 
ve transseksüel bireylerin savaşmak zorunda kaldığı ayrımcılık ve damgalan-
ma da intihar riskini arttırabilmektedir (18). Ölümle sonuçlanan intihar is-
tatistikleri tüm dünyada cinsel kimliklerinden bahsetmeden kadın ve erkek 
olarak belirtilmektedir. Bu nedenle transseksüel bireyler arasında tamam-
lanmış intihar oranlarını tam olarak bilmemiz mümkün olamamaktadır. 

Transseksüel bireyler erken yaşlardan itibaren gözlenebilen cinsiyete göre 
beklenen cinsel kimlik rolleri ya da davranışlarıyla uyumlu olmayan davra-
nışlar sergilerler. Ayrımcılık ve transfobik davranışlarla karşılaşma ve kendi 
içselleştirdikleri transfobi, özellikle kendi biyolojik cinsiyetleri ile uyumlu 
bir şekilde davranmaları beklenen ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde 
belirgin hale gelmektedir. Bu ve benzeri durumlar depresyon, sosyal izolas-
yon, umutsuzluk ve sonuçta intihar için risk faktörleri olabilirler.

Bu çalışmada hipotezimiz transseksüel bireylerin ergenlik döneminde diğer 
yaş aralıklarına göre daha yüksek oranda intihar riski altında olduğuydu. 

YÖNTEM 
Araştırmaya, en az 4 yıllık klinik deneyimi olan psikiyatristler tarafından ya-
pılan görüşmede DSM-IV’e göre transseksüalite tanısı almış ve psikotik bo-
zukluk ya da bipolar bozukluk tanısı almayan 141 birey alındı. Tüm katılım-
cılardan bilgilendirilmiş onam alındı. Bu çalışma Helsinki Deklarasyonu’na 
uygundur. Katılımcılara halen intihar düşünceleri olup olmadığı, geçmişte 
intihar düşünceleri ya da girişimleri olup olmadığı yarı yapılandırılmış bir 
görüşme formuyla soruldu. 

Katılımcılardan ailede cinselliğe dair tutumlarla ilgili “olumlu-destekleyici”, 
“ılımlı” ve “kısıtlayıcı” şeklinde verilen üç seçenekten kendi aileleri için en 
uygununu belirtmeleri istendi. 

Ailenin dini tutum ve davranışları hakkında bilgi edinmek için yine “inançlı 
ancak düzenli ibadet edilmiyor”, “inançlı ve düzenli ibadet var” ve “katı 
dini kurallar ve uygulamalar hakim” şeklinde verilen üç seçenekten kendi 
aileleri için en uygununu seçmeleri istendi.

İntihar girişimleri ve düşüncelerine dair veriler katılımcıların sosyodemog-
rafik özellikleri, cinselliğe ve cinsel kimliğe dair ailenin genel tutumu ve aile-
nin dini tutumları ile karşılaştırıldı. 

İstatistiksel analizlerde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
15,0 versiyonu kullanıldı (SPSS Inc.; Chicago, IL, ABD). Kategorik değişken-
lerin karşılaştırmasında ki-kare ve Fisher’s exact test kullanıldı. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi olarak p<,05 alındı. 

BULGULAR
99 transerkek ve 42 transkadın araştırmaya alındı. Katılımcıların yaş ortala-
ması 27,5 idi. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerinin ayrıntıları Tablo 
1’de verilmiştir. 

Katılımcılar arasında yaşam boyu en az bir kez intihar girişiminde bulunduk-
larını bildirenlerin oranı %29,8 idi (n=42). 13 katılımcı (%9,2) halen intihar 
düşünceleri olduğunu bildirdi. Yaşam boyu intihar düşüncesi bildirenlerin 
oranı %55,3’tü (n=78). Katılımcılar transerkek ve transkadın olarak ayrıl-
dığında intihar girişimleri ya da intihar düşünceleri sıklığı açısından iki grup 
arasında anlamlı bir fark yoktu (Tablo 2). 

İntihar girişiminde bulunanların %76,7’si (n=30) intihar girişimlerinin 21 
yaşından önce olduğunu bildirdi. İntihar girişimiyle ilgili bildirilen nedenler 
cinsel kimliğe dair uyum sorunları, aile tarafından getirilen kısıtlamalar ve 
duygusal ilişkilerde yaşanan hayal kırıklıklarıydı. Grup psikoterapisi süreci 
boyunca iki transseksüel birey intihar girişiminde bulundu. 

Katılımcılar ailelerinin dinsel tutum ve davranışlarına göre gruplara ayrıldı-
ğında intihar girişimleri ve düşünceleri oranları açısından gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık yoktu. 

Ailenin cinsel tutumuyla ilgili gruplandırmada intihar girişimleri açısından 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Bununla 
birlikte cinsel açıdan katı ve kısıtlayıcı bir aile ortamında yaşayanlar, olumlu 
destekleyici aile ortamında yaşayanlara göre anlamlı olarak daha fazla ya-
şam boyu ve halen devam eden intihar düşüncesi bildirdiler (p<0,05) 

En az bir yıl devam etmek üzere grup psikoterapisi sürecini tamamlayan 
transseksüel bireylere (n=101, %71,6) istemeleri halinde, cinsiyet değiştir-

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri 

Yaş (ort±SD, yıl)  27,5±7,16

Biyolojik cinsiyet (kadın/erkek) (n) 99/42

 (%) 70,2/29,8

Eğitim (%) 

 İlköğretim 41,8

 Lise 25,5

 Üniversite 32,6

Mesleki durumu (%)   

 Çalışıyor 71,6

 İşsiz 17,7

 Öğrenci 10,6

Ekonomik durumu (%) 

 İyi 25,5

 Orta 54,6

 Kötü 19,9

Ailede dini tutum (%) 

 İnançlı, ibadet yok 43,2

 İnançlı, ibadet var 35,5

 Koyu dindar 21,3

Ailede cinsel tutum (%)

 Pozitif destekleyici 29,8

 Ilımlı 36,9

 Kısıtlıyacı  33,3
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me ameliyatı (CDA) için uygunluklarının değerlendirmesini içeren bir yazılı 
rapor verildi. Bu raporun verilmesi kararı TS ve cinsiyet değiştirme konu-
larında deneyimli üç uzmanın bir araya gelerek transseksüel bireyle yaptığı 
görüşmelerle desteklendi. Raporun verilebilmesi için hastanın herhangi bir 
intihar girişimi ya da düşüncesi olmaması koşulu arandı.

TARTIŞMA 
Lezbiyen, gay ya da biseksüel bireylerde intihar girişimi yaygınlığı %12-19 
arasında değişen oranlarda verilmektedir (9,15). Bununla birlikte daha 
genç LGB örneklemi ile yürütülen çalışmalarda bu oranların yükselerek 
%23 ila % 42 arasında değiştiğini görüyoruz (10,11,12,14,17,19,20,21,22). 
Literatürde LGB bireylerde intihar girişimi oranlarını bildiren çalışmalara 
rastlanmakla birlikte bu alanda transseksüel bireylerle yürütülen çalışma-
ların kısıtlılığı dikkat çekmektedir. Bu konuda yapılmış birkaç çalışmadan 
birinde Mathy (23), TS bireylerde intihar girişimi yaygınlığını %23,3 olarak 
bildirirken, Clements-Nolle ve ark. (18) bu oranı %32 olarak bildirmiştir. 
Çalışmamızda bulduğumuz sonuçlar bu iki araştırma sonucu ile uyumludur. 
Cinsel kimlikle ilgili azınlık grupları heteroseksüel bireylere göre daha yük-
sek oranda intihar riski altındadır. 

Türkiye’de transgender kişiler insan hakları ihlallerinin sık yaşandığı, cinsi-
yetçi bir kültürde, normalin dar, salt heteroseksüel yakınlıklara sınırlandığı, 
muhafazakar ve farklılıklara tahammülün düşük olduğu bir ortamda yaşa-
maktadır. Terapist kişinin tanımlanan ortamdan ne kadar etkilendiğini, ne 
gibi ayrımcılıklara ve şiddete maruz kaldığını, bunların onun kendisini ka-
bulünü, benlik algısını, kendine güvenini nasıl etkilediğini ve içselleştirilmiş 
transfobiye ne şekilde yol açtığını, kişinin buna karşı geliştirdiği sıklıkla hatalı 
düşünceler içeren savunma yollarını görünür kılmaya çalışmalıdır.

Ailenin cinsiyetle ilgili genel kabulleri ve toplumun ikili cinsiyet düzenini ne 
ölçüde içselleştirdiği, transgender birey kimliğini açıkça ifade etmeden ön-
ceki tutumu ve açılma sonrasındaki kabul sürecini şekillendiren en önemli 
etkendir. Aile içinde bireysel tepkiler yaş, eğitim düzeyi, muhafazakar dünya 
görüşü, dindarlık gibi etkenlerle farklılık gösterebilir. Ancak tepkiyi öngöre-
bilecek tek bir değişken yoktur. Ailenin açılmayı ele alma biçiminin, ailenin 
genel işlev düzeyi ile, daha önce zorlukların üstesinden gelme yöntemleri 
ile paralellik göstermesi beklenmektedir.

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde hızlı bedensel değişimlerin ya-
şandığı, kimlik duygusunun oluşmaya başladığı bir dönemdir. Kimliğini tanımanın 
bu evresinde ikili cinsiyeti normalize eden, heteroseksist hatalı bilgiler, trans-
fobinin içselleştirilmesine, kişilerin kendilerini suçlamalarına, utanmalarına ve 
erişkin yaşamlarına uzanan sorunlara yol açar. Kişinin ve ailesinin dine bağlılığının 
katı olması bu sorunların ciddiyetini arttırabilir. Tersine, kendilerini oldukları gibi, 
farklılıklarıyla tanımalarına olanak veren ortamlar onları rahatlatacak ve geli-
şimlerinin önünü tıkamayacaktır. Bedensel cinsiyetini taşımakta güçlük çeken 
ergenlerin özellikle aile ve okul çevresinin desteğine gereksinimi vardır (24).

Clement-Nolle ve ark. (18) özellikle 25 yaşından küçük transseksüel bi-
reylerin yüksek intihar riski altında olduğunu bildirmektedir. Bizim çalışma-
mızda intihar girişimi olanların %76,7’si 21 yaşından önce intihar girişiminde 
bulunduğunu bildirmiştir. Bu bulgu ergen transseksüellerin intihar açısından 
yüksek risk altında olduğuna dair hipotezimizle uyumludur ve cinsel kimlik 
sorunları olan bireylerle çalışırken özellikle ergenlik döneminde olanlara 
yönelik koruyucu önlemler almamızın gerekliliğine işaret edebilir. Özellikle 
cinsellik ve cinsel kimliğe dair aşırı kısıtlayıcı ve baskıcı tutumları olan aileler-
de yaşayan transseksüel bireylerde bu riskin daha da arttığı bilgisi, bu alanda 
çalışan profesyoneller için bir alarm niteliği taşımalıdır.

İki cinsel kimlik grubu arasında intihar girişimi ya da düşüncesi açısından an-
lamlı bir farklılık bulunmadı. Bu bulgu, biyolojik cinsiyetten bağımsız olarak 
transseksüel bireylere yönelik ayrımcılığın ve sosyal izolasyonun bir sonucu 
olarak yorumlanabilir. 

Çok az çalışmada intihar ve din arasındaki ilişki incelenmiştir. Durkheim’in 
sosyal entegrasyon hipotezine göre dini uğraşılar intihar riskini azaltan bir 
sosyal destek ve yardım ağı sağlayabilir. Dini bir toplulukla ilişki içinde ol-
manın depresyon, umutsuzluk, çaresizlik ve stresli yaşam olaylarına karşı 
koruyucu etkisi tartışılmaktadır. Dervic ve ark. (25) dini inancı olmayan 
hastaların olanlara göre daha yüksek oranlarda intihar girişimleri olduğunu 
ve bu kişilerin birinci derece yakınlarında da daha yüksek oranlarda inti-
har girişimi görüldüğünü bildirmiştir. Bizim çalışmamızın sonuçlarına göre 
transseksüel bireyler için ailedeki dini inanç düzeyi, intihar düşünceleri ya 
da girişimleri açısından bir fark yaratmıyor gibi görünmektedir.

Tablo 2. Cinsiyet, yaş ve ailede cinsel ve dini tutumlara göre intihar oranları

                                     Cinsiyet   

 Transerkek (%) Transkadın (%) Toplam (%) X2 p

Halen intihar düşüncesi 8,1 11,9 9,2 0,515 AD

Yaşam boyu intihar düşüncesi 55,6 54,8 55,3 0,008 AD

İntihar girişimi 29,3 31,0 29,8 0,039 AD

                                     Ailede cinsel tutum

 Olumlu destekleyici (%) Ilımlı (%) Kısıtlayıcı (%) X2 p

Halen intihar düşüncesi 7,7 23,1 69,2 8,623 0,013

Yaşam boyu intihar düşüncesi  21,8 33,3 44,9 11,311 0,003 

İntihar girişimi  20 34,3 45,7 4,882 0,087 

                                     Ailede dini tutum  

 İnançlı, ibadet yok (%) İnançlı, ibadet var (%) Koyu dindar (%) X2 p

Halen intihar düşüncesi 15,4 46,2 38,5 5,022 0,081 

Yaşam boyu intihar düşüncesi 42,3 33,3 24,4 1,039 AD

İntihar girişimi 33,3 35,7 31,0 3,996 AD

İntihar girişimi yaşı 21 yaşından önce 21 yaşından sonra

 76,7% 23,3%

AD: anlamlı değil
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Çalışma örneklemimizde geçmişte intihar girişimi ve intihar düşünceleri 
oranlarının yüksek olmasına rağmen grup psikoterapisi ve aile danışma 
toplantıları sürecinde sadece iki hastada intihar girişimi olduğu gözlenmiştir. 
Gruplar interaktif etkileşim grupları olarak bir psikiyatri profesörü ve iki 
asistan tarafından bir üniversite psikiyatri kliniğinde sürdürülmüştür. Grup 
terapisi seanslarında sıkça konuşulan konular arasında aile ve partner ilişki-
leri, tıbbi sorunlar, iş ve meslekle ilgili sıkıntılar, finansal sorunlar, dini kaygılar 
ve medyada yansıtılan transseksüel imajı gelmekteydi. Bu gruplar aynı za-
manda birer kendine yardım grubu olarak hizmet etmekteydi ve kendini 
kabul ve açılma sürecini hızlandırmaktaydı. Grup süreci boyunca daha önce 
intihar girişimi olan bireyler “yalnız olmadıklarını” fark ettiklerini bildirdiler. 
Öfkeyi ve ümitsizliği paylaşmanın ve arzulanan cinsel kimlik için destek gör-
menin ruhsal sağlıkları, yaşam kaliteleri ve intihar riski üzerinde olumlu bir 
etki yarattığı gözlendi.

Transseksüel bireylere ve ailelerine yönelik geniş kapsamlı bir hizmet veril-
mesi planlanırken Türkiye’de aile bağlarının çok güçlü ve önemli olduğunun 
dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu nedenle transseksüel bireylerin ai-
leleriyle yılda iki kez bilgilendirme ve danışmanlık verme amaçlı toplantılar 
düzenlemekteyiz. Bu seanslar aileler için yalnızca tehdit edici olmayan ve 
rahat bir ortam sağlamakla kalmayıp aynı zamanda transseksüel yakınlarını 
kabul etmelerine ve CDA fikrine daha az direnç göstermelerine yardımcı 
olmaktadır. Dahası bu gruplar yakınlarının cinsiyet dönüşümü sürecine ta-
nık olurken ailelere ihtiyaç duydukları desteği de sağlamaktadır. 

Transseksüel bireylerin doğuştan gelen cinsiyetlerini değiştirip karşı cinsi-
yete geçerken yaşadıkları, sosyal destek olmadan geçirilebilecek bir süreç 
değildir. Özellikle cinsiyet değiştirme hiçbir koşulda sıradan, basit bir yaşantı 
olamaz. Deneyimlerimiz transseksüel bireylerin değişim sürecinde karşı-
laştıkları zorluklarla başa çıkabilmek için çeşitli düzeylerde desteğe ihtiyaç 
duyduklarını göstermiştir. Bunun yanında aile bağlarının kuvvetli olduğu ve 
heteroseksüel insanların çoğunluğu oluşturduğu bir toplumda transseksüel 
birey bir yandan cinsel kimliğini benimsemeye çalışırken bir yandan da ai-
lelerinin empati yapmanın oldukça güç olduğu bu durumu kabullenmeleri 
için savaşmaktadırlar. Ailenin değişmekte olan çocuklarını kabullenebilmek 
için ilk ihtiyacı olan şey hayal kırıklığı, suçluluk ve öfke gibi olumsuz duygu-
larını çözümleyebilmektir.

Ergenlerin cinsiyetinden hoşnutsuzlukla ilgili zorluklarına kör kalınan, “daha 
erken” diye görmezden gelinen yaklaşımlar bu gençlerde hatalı tanılara ve 
müdahalelere yol açabilmektedir. Çocuklukta cinsiyet hoşnutsuzluğu her 
zaman ergenlik ve erişkinliğe kadar sürmeyebilir. Ancak bu durumda da 
uygun olmayan yaklaşım çocuğun ve ailenin örselenmesine neden olabil-
mektedir.

Cinsiyet geçiş süreci başta psikiyatri olmak üzere birçok uzmanlık alanını 
ilgilendiren çok disiplinli bir çalışmadır. Bu süreçte görev alabilecek, kamuda 
çalışan eğitimli ve deneyimli ruh sağlığı, endokrinoloji ve cerrahi uzmanları-
nın sayısı yeterli değildir. Konuya, örgün tıp ve uzmanlık eğitiminde, yaşam 
boyu mesleki eğitim programlarında yer verilmesi gereklidir. Trans bireyler, 
geçiş süreci dışında da sağlık hizmetiyle ilgili sorunlar yaşayabilmektedir. He-
kim ve diğer sağlık çalışanlarının insan cinsel kimliğiyle ilgili olağan çeşitlilik 
konusunda bilgi sahibi olması, ayrımcı ve dışlayıcı, etik dışı tıbbi uygulamalar 
konusunda daha duyarlı olunmasını sağlayabilir. 

Ruhsal bozukluk ve intihar girişimi öyküsü transgender bireylerde yaygın 
görülmekle birlikte, cinsiyet değiştirme süreci sonrasında yaygınlık oranları 
genel toplumdan farklı değildir (5).

Transseksüel bireyler özellikle ergenlik dönemlerinde yüksek intihar ris-
ki altındadır. İntihar girişiminden sonra bile sağlık personelinin olumsuz 

yargılarından çekindiği için kişi cinsel kimlik sorunlarından bahsetmeyebi-
lir. İntihar düşünceleri ya da girişimleri veya depresif belirtilerle başvuran 
hastalarda cinsel kimlik sorunları akla gelmelidir. Öte yandan transseksüel 
hastalarla çalışma konusunda deneyim ya da bilgi eksikliği ya da klinisyenin 
kendi homo-transfobisi de göz ardı edilmemelidir. 

28 yıllık deneyimimizle Türkiye ya da benzer kültürel özellikleri olan ül-
kelerde transseksüel bireylerle çalışırken grup çalışmasının çok önemli ol-
duğuna inanıyoruz (26). Sosyal, iş ya da özel hayattaki işlevsel ya da ruhsal 
gelişimler, katılımcıların birbirleri arasındaki etkileşimleri ve grup sürecine 
aktif katılımları terapi süreci boyunca çalışılan ve desteklenen konulardan-
dır. Bu yolla intihar düşünceleri ve intihar girişimleri önlenmeye çalışılabilir. 

TS bireylerdeki yüksek intihar girişimi oranları dikkat çekicidir ve gerek 
bu bilginin doğrulanması, gerekse grup terapilerinin TS bireylerdeki intihar 
girişimlerini azaltıp azaltmadığının belirlenmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç 
vardır.
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