
Önsöz

14 yafl›ndaki o¤lu için a¤lamakl› bir flekilde bizi arayan baba,
“O¤lum daha 14 yafl›nda, nas›l eflcinsel olabilir?” diye hayk›r›yordu. 

Aile, ‹stanbul’da bir hekime baflvurmufl ve hekim yapt›¤› 15
dakikal›k görüflme sonras›nda babaya, “Bu, o¤lunuzun cinsel kim-
li¤i; onu bu flekilde kabul edeceksiniz, eflcinsellik do¤ufltan gelen
ve en az heteroseksüellik kadar normal bir durumdur” derken
çocu¤a ise, “Bu durumu kabullenmekten baflka çaren yok” demifl.
Bunun üzerine baba, “O¤lumun hiçbir erkekle bir iliflkisi olma-
m›fl. Bu, ben onu internette gay pornolar›n› seyrederken yakalad›-
¤›m için bana aç›klamak zorunda kald›¤› bir hissi. Ayr›ca o¤lum
bana kad›nlardan da hoflland›¤›n› söyledi, sadece kafas› kar›flm›fl.
Ben uzun yol floförü oldu¤um için evde çok bulunamad›m; o¤lum
daha çok annesi ve ablas› ile vakit geçirdi, onlardan etkilenmifl
olabilir mi?” diye sormufl. Hekim, “Yapacak hiçbir fley yok, bu du-
rumu kabulleneceksiniz” diyerek aileyi göndermifl. 

Elinizde tuttu¤unuz bu kitap, çocuklar›n›n eflcinsel e¤ilimle-
rini fark ettiklerinde kendilerini bütünüyle çaresiz hisseden, ki-
mi zaman baflvurduklar› baz› hekimlerin tuhaf yorumlar›yla ka-

11



falar› iyiden iyiye kar›flan anne babalar›, böylesine hassas bir ko-
nu hakk›nda donan›ml› k›lmak amac›yla yaz›lm›fl, rehber bir ki-
tapt›r. “Eflcinsellik gerçekten do¤ufltan gelen bir durum mu-
dur?”, “Eflcinsellik kader midir?” gibi sorular›n yan›tlar›n› bula-
bilece¤iniz en kapsaml› ve en doyurucu çal›flma, flu anda oku-
makta oldu¤unuz Anne Babalar ‹çin Gençlerde Homoseksüelli¤i
Önleme Rehberi (A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality)
adl› kaynak kitapt›r.

Bu rehber, okurunu baflta homoseksüel öncesi evredeki
çocuklar›n psikolojik durumlar›, e¤ilimleri ve cinsiyet kimli¤ini
pekifltirmenin yollar›n›, dan›flan vakalar›ndan örneklerle detayl›
olarak ele alarak sorunu yaflayan kiflilerin cinsiyet bozuklu¤u
problemiyle bafla ç›kma becerilerini artt›rmak ve anne babalar›n
sorunu anlama kapasitelerine katk› sa¤lamak üzere haz›rlanm›fl-
t›r. Cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u ile ilgili en kal›c› ve etkili bilgi
kayna¤› ise kitab›n bu konu hakk›nda içerdi¤i yaflam öyküleri-
dir. Anne Babalar ‹çin Gençlerde Homoseksüelli¤i Önleme Rehberi
(A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality) adl› kitapta etik
kurallar içerisinde vaka deflifrelerine yer verilmifl, daha önce ya-
flan›lan hayat tecrübelerinin ve bu tecrübelerden edinilen bilgi-
nin kal›c› olarak yerleflmesi hedeflenmifltir. 

Eflcinselli¤in do¤ufltan gelen genetik bir durum oldu¤u sav› uzun
zamand›r birçok hekim ve eflcinsel lobisi taraf›ndan hem topluma
hem de eflcinsellere dayat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Oysa eflcinselli¤in
biyolojik ya da genetik kökenli oldu¤una dair kabul görmüfl, bilimsel
bir veri mevcut de¤ildir. Anne Babalar ‹çin Gençlerde Homoseksüelli-
¤i Önleme Rehberi (A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality)
adl› kitaptaki olgular, bu sav›n ne kadar as›ls›z oldu¤unu gösterme-
si aç›s›ndan önemlidir. Çünkü eflcinsellik birçok hekim taraf›ndan
farkl› farkl› tan›mlanmaktad›r. Günümüzde hekimler aras›nda, efl-
cinselli¤in üçüncü bir cins oldu¤u ve ortada tedavi gerektiren bir
durumun olmad›¤› düflüncesinin yan›nda, eflcinselli¤in tamamen
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bir hastal›k oldu¤u ve neredeyse zorunlu bir flekilde tedavi edilme-
si gerekti¤i düflünceleri, konu ile ilgili kutuplaflmay› ve kaç›n›lmaz
olarak da tart›flmay› beraberinde getirmektedir. 

DSM-IV-TR ve ICD–10 gibi uluslararas› hastal›k tan› sistem-
lerinde eflcinselli¤in ele al›n›fl›, yukar›da konu edindi¤imiz ku-
tuplaflmay› göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Eflcinsellik, DSM-
IV tan› sistemine göre, 1970’li y›llara kadar bir bozukluk olarak
de¤erlendirildi. Bu tan›, 1970’li y›llara kadar eflcinsel insanlara
kendi istekleri d›fl›nda tedavi ad› alt›nda medikal, psikolojik ya
da tamamen insanl›k d›fl› uygulamalar›n yap›lmas›na bir gerek-
çe oldu. DSM-IV tan› sisteminde eflcinselli¤in bir hastal›k olma-
d›¤› kabul edilince eflcinsel insanlar ya da eflcinsel lobi büyük
bir huzura kavufltu. Ancak sorun bu flekilde tamamen çözülme-
di. “Eflcinsel olma veya olmama”, “eflcinselim ya da de¤ilim” de-
me sorunu; hem toplum baz›nda hem de eflcinsellerin az›msan-
mayacak bir k›sm› için hâlen devam etmektedir. ICD-10’un efl-
cinsellikle ilgili yaklafl›m› kan›m›zca daha do¤rudur; cinsel tera-
pistler ve bu sorunu yaflayan insanlar için daha yol göstericidir.
ICD-10’da eflcinsellik; F66 kodu ile cinsel geliflme ve yönelimle il-
gili ruhsal ve davran›flsal bozukluklar ad› alt›nda ele al›nm›flt›r ve
burada “sadece cinsel yönelim bir bozukluk olarak kabul edil-
memelidir” ibaresi vard›r. Homoseksüellik (eflcinsellik), hetero-
seksüellik ya da biseksüellik, cinsel geliflme ve yönelimdeki ki-
fli için sorunlu olabilecek farkl›l›klar› belirtmek için kullan›l-
m›flt›r. Ancak cinsel olgunlaflma bozuklu¤u, benli¤e yabanc› cinsel
yönelim ve cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u gibi durumlar›n eflcinselli-
¤e efllik etmesi için, kiflinin eflcinselli¤i ya da eflcinsel iliflkiyi ya-
flamay› bir sorun hâline getirmesi gerekmektedir. Yani ICD-10’un
bu yorumuna bak›ld›¤›nda, eflcinselli¤in baz› türlerinin ruhsal bir
sorun olarak kabul edildi¤i görülecektir.

‹nsana dair her durum tart›fl›labilir, eflcinsellik de tart›fl›lmaz
bir tabu veya dogma de¤ildir. Bir grup ruh sa¤l›¤› profesyoneli,
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eflcinselli¤i de¤iflemez, tek bir yap› olarak ele alma e¤ilimindey-
ken; bir grup ruh sa¤l›¤› profesyoneli de eflcinselli¤i hastal›k
olarak görmektedir. Türkiye’de ruh sa¤l›¤› profesyonelleri -Ameri-
ka ve Avrupa’daki örneklerine benzer flekilde- eflcinsellik konusun-
da bilimsel bir zeminde kendilerine ait bir görüfl gelifltirmeye
çal›flmal›d›rlar. Bu görüfl, “Eflcinsellik hastal›kt›r ya da de¤ildir”
gibi keskin saptamalarla tan›mlanmamal›d›r. Bu tür kutuplafl-
m›fl bir de¤erlendirme yapmak, bütün di¤er ruhsal bozukluklar-
da oldu¤u gibi “normal” ile “psikopatoloji” ve “eflcinsel fantezi”
ile “eflcinsel eylem” aras›nda genifl bir yelpazede bulunan insan-
lara büyük bir haks›zl›k olacakt›r.

Eflcinsellik tek ve sabit bir durum de¤ildir, birçok alt tipi vard›r ve
tek bir yap› olarak ele al›nmamas› gerekir. Baz› alt tiplere giren efl-
cinseller, tedavi aray›fl›ndad›rlar ve isterlerse tedavi edilebilirler. Ko-
ruyucu ruh sa¤l›¤› s›n›rlar›nda sosyal bir problem olarak de¤erlendi-
rilmesi gereken eflcinsellik, bir tercih de¤ildir ama eflcinsel iliflki yafla-
mak bir tercihtir. Çünkü eflcinsellik, insanda do¤al olarak var olan
bir yönelim de¤ildir. Çocukluk ça¤›nda yaflanan travmalara, iflgalle-
re ve ihmallere ba¤l› olarak sosyal ö¤renme veya yanl›fl e¤itimle ge-
liflmifl bir durumdur. Eflcinsellerin ortak noktas›, hatal› anne baba
tutumlar›, ihmaller, iflgaller, duygusal ve bedensel travmalar içeren
erken çocukluk yaflant›lar›d›r. Yani eflcinsellik, ço¤unlukla zor ve
ac› dolu bir sürecin sonunda oluflan bir durumdur. Bu nedenle efl-
cinselli¤in nedenlerini anlamak ve yayg›nlaflmas›n› önlenmek çok
önemlidir. Yap›lan çal›flmalarda ve literatür bilgilerinde, sa¤l›kl› ve
mutlu bir aile ortam›nda yetiflmifl ve herhangi bir travmaya maruz
kalmam›fl ama eflcinsel bir yaflant› süren bir kifliye hiç rastlanmam›fl-
t›r. Ancak travmalar, iflgaller ve ihmaller içeren erken çocukluk ya-
flant›lar›na sahip olan herkes eflcinsel olmaz. Çünkü mesele, trav-
maya maruz kalmak de¤il, o travman›n nas›l içsellefltirildi¤idir. Öte
yandan, her eflcinselin travmalar, iflgaller ve ihmaller içeren erken
çocukluk yaflant›s›na sahip oldu¤u tart›fl›lmaz bir gerçektir. Bu ne-
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denle sa¤l›kl› ve mutlu bir aile kurumuna, anne baba ve efl e¤itim-
lerine, evlilik öncesi cinsel dan›flmanl›k ve rehberlik hizmetlerine
ve Anne Babalar ‹çin Gençlerde Homoseksüelli¤i Önleme Rehberi (A
Parent’s Guide to Preventing Homosexuality) gibi kitaplara her geçen
gün daha fazla ihtiyaç duymaktay›z. 

Eflcinsel e¤ilimlerinin üstesinden gelmeye çal›flan kifliler dün-
yada h›zla yay›lan eflcinsel haklar› hareketleri taraf›ndan görmez-
den gelinmektedir. Tedavi olmak isteyen ve say›lar› hiç de az›msa-
namayacak rakamlara ulaflan eflcinseller, destek alma veya terapi
görme imkânlar›ndan mahrum b›rak›lmaktad›rlar. Hatta baz› he-
kimler ve cinsel terapistler, önsözümüzün bafl›nda de¤indi¤imiz
vakada oldu¤u gibi, yaflad›klar›ndan rahats›zl›k duyan ve tedavi
aray›fl›na giren eflcinsel hastalar›, “Bu sizin cinsel tercihiniz, de¤ifl-
tiremeyiz veya eflcinselli¤in tedavisi yok” diyerek geri çevirmekte-
dir. Böylelikle, en temel insan haklar› meselelerinden biri olan
sa¤l›k hizmetine ulaflma ve yararlanma hakk› da çi¤nenmektedir.
Ancak bunlara ra¤men, eflcinsel e¤ilim, dürtü, duygu ve davran›fl-
lar›ndan ac› çeken, bunalt› duyan ve tedavi olmak isteyen kiflile-
rin, her geçen gün daha fazla artan bir oranla, tedavi olma aray›fl›-
na girdi¤ini görüyoruz. Ruhen ve bedenen sa¤l›kl› olmak do¤al bir
insan hakk›d›r. Herkes, bilerek ya da bilmeyerek yapt›¤› baz› dav-
ran›fllar da dâhil, birçok etken yüzünden ruh sa¤l›¤›n› ve sa¤l›kl›-
l›k hâlini yitirebilir, hastalanabilir ve tedavi olmak isteyebilir.

“Tedavi olma hakk›”, evrensel bir insan haklar› meselesidir. 
Bu hak, tedaviye gönüllü olan kiflilere, “yepyeni bir hayata

bafllay›n” anlay›fl›yla sunulabilir. Eflcinselli¤in nedenlerini anlama,
ailenin deste¤ini alma, ayn› cinsle cinsel olmayan, sa¤l›kl› iliflkiler
kurma ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve eflcinselli¤e yol açan çocukluk
yaralar›n› iyilefltirme, de¤iflime giden yolda at›lmas› gereken en
uygun ad›mlar gibi görünmektedir.

ABD’de yap›lan araflt›rmalar, erkeklerin %20’sinde, kad›nla-
r›n ise %18’inde eflcinsel e¤ilim oldu¤unu göstermektedir. Cin-
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sel Sa¤l›k Enstitüsü Derne¤i (C‹SED)’in yapt›¤› Eflcinsellik An-
keti’ne göre; ülkemizde eflcinsellik oran› %12 civarlar›nda gö-
zükmektedir. Ancak konunun hassasiyeti ve gizli eflcinsellerin
say›s› göz önüne al›nd›¤›nda bu oran›n daha fazla olmas› muh-
temeldir. Bu yayg›nlaflma, özgürlüklerin artmas›n›n bir göster-
gesi olarak de¤erlendirilebilece¤i gibi, Türk aile yap›s›n›n bo-
zulmas›n›n bir iflareti olarak da görülebilir. Bu bir uyar› iflareti-
dir, göz ard› edilmemelidir.

Baflta üniversitelerimiz, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl›¤› olmak üzere, med-
ya ve sivil toplum kurulufllar› eflcinsellik gerçe¤ini kabul etmeli-
dirler. Çünkü eflcinsellik, sadece zekilerin görebildi¤i iddia edi-
len bir elbise diktirip giyen ç›plak kral hikâyesine benzetildi ve
âdeta tabulaflt›r›ld›. Joseph Nicolosi’nin Erkek Homoseksüeller
‹çin Onar›m Terapisi (Reparative Therapy of Male Homosexuality)
adl› kitab›, “Kral ç›plak” diye hayk›ran çocu¤un sesi gibiydi. Son
y›llarda baflta ruh sa¤l›¤› profesyonelleri, entelektüeller ve med-
ya olmak üzere herkes, söz birli¤i etmiflçesine, eflcinselli¤e gö-
rünmez kumafltan, al›ml› bir elbise dikmeye çal›flt›. Asl›nda med-
ya mensuplar›, din adamlar›, ruh sa¤l›¤› profesyonelleri ve halk
da eflcinselli¤in üzerinde öyle büyülü bir elbise bulunmad›¤›n›n
fark›ndayd›. Yani kral›n ç›plak oldu¤unu herkes görüyor, kulak-
tan kula¤a söylüyordu; ancak tarif edilen elbise dikilebilse kral›n
üzerinde öyle güzel duracakt› ki herkes bu ortak yalana inanm›fl
gibi yapmay› seçti: “Eflcinsellik üçüncü bir cinsiyettir”, “Eflcin-
sellik bir tercihtir”, “Eflcinsellik do¤ufltan gelen, genetik bir ya-
p›d›r”, “Eflcinsellik hastal›k de¤ildir” gibi farkl› türden hayranl›k
cümleleri a¤›zlardan döküldü. Böylesi ifline gelenler, yani bilim-
sel bir meseleye ideolojik yaklaflanlar, kral›n, yani eflcinselli¤in
gerçek foto¤raf›n› çekmeye hiç yanaflmad›lar. Kral›n üstünde el-
bise filan olmad›¤›n› görenler de “yobaz, aptal, ça¤ d›fl›, homofo-
bik”, hatta “gizli eflcinsel” yerine konmamak için susmay› tercih
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ettiler. Ancak gerçekte “kral ç›plak”t›... Bu nedenle kimsenin tar-
t›flmaya cesaret bile edemedi¤i ve fikirlerini kapal› kap›lar ard›n-
da sessizce paylaflabildi¤i eflcinsellik hakk›nda kitap yazmak ce-
saret ister, yürek ister. 

‹flte Joseph Nicolosi ve Linda Ames Nicolosi, birlikte yazd›kla-
r› Anne Babalar ‹çin Gençlerde Homoseksüelli¤i Önleme Rehberi (A
Parent’s Guide to Preventing Homosexuality) adl› kitapla bu yü-
reklili¤i ortaya koymufllard›r. Kaknüs Yay›nlar› da bu eseri Türk
halk›na sunarak ayn› yüreklili¤i göstermifltir. 

Onlar›n sergiledi¤i bu yüreklilik, sorunun getirdi¤i s›k›nt›lar›
yak›ndan yaflayan anne babalar›n yüreklerine su serpecektir.

Peki, ülkemizde yaklafl›k her on kifliden birinde eflcinsellik so-
runu varsa bu insanlar isteyerek mi eflcinsel oldu? fiimdi bu soru-
yu kendimize sorup vicdanlar›m›zla hesaplaflma zaman›d›r.

Dr. A. Cem KEÇE
Cinsel Sa¤l›k Enstitüsü Derne¤i (C‹SED) 

Genel Baflkan›
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Girifl

Sa¤duyulu Anne Babalar için Tavsiyeler
25 yafl›ndaki dan›flan›m Jacob uzun zamand›r, istenmeyen ho-

moseksüel davran›fllar›n›n yol açt›¤› depresyonun tedavisiyle u¤rafl›-
yordu. Bir gün, hayal k›r›kl›¤› ve öfkeyle annesinin karfl›s›na dikildi:

Ona dedim ki, “Anne, benim Barbie bebeklerle oynad›¤›m› görüyor-
dun. Makyaj malzemeleriyle oynay›p aynan›n karfl›s›nda saatlerce saç›-
m› yapard›m. Erkek kardefllerimin hiçbiri benim bu yapt›klar›m› yap-
m›yordu. Niçin bana engel olmad›n? Ne düflünüyordun Tanr› aflk›na?”
Annemin benim için en iyi olan› istedi¤inden eminim. Ama söy-
leyecek hiçbir fleyi yoktu. Oturdu¤u yerde gözü yafll› bir hâlde
bana bakakald›.

Ayn› cinse duyduklar› ilgiden rahats›z olan homoseksüel er-

keklerle y›llard›r çal›fl›yorum.1 Gey hayat›, onlar için bir çözüm
de¤ildir. Hepsi, hayatlar›n›n erken dönemlerinde yaflad›klar›
olaylar›n bir flekilde homoseksüelliklerinin temelini att›¤›ndan
flüpheleniyordur. Bu kitap, 20 y›ll›k meslek yaflam›m boyunca bu
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adamlardan ö¤rendiklerimden besleniyor. Bu adamlar, ayn› cinse
duyduklar› ilginin sebeplerini araflt›r›rken ayn› zamanda ilerleme
kaydederek özgürlüklerine kavuflmay› hedefliyorlard›. Dan›flanla-
r›m, bana dönüp dolafl›p hep küçük bir erkek çocukken hayatla-
r›nda nelerin eksik oldu¤unu anlat›yorlard›. 

Jacob gibi homoseksüelli¤inin üstesinden gelmeye çal›flan er-
keklerden her gün dinledi¤im hikâyeler, genellikle ac› dolu cinsi-
yet karmaflas› deneyimlerini içeriyor. Gerçekten de erkek çocuk-
larda görülen cinsiyet karmaflas› ile yetiflkinlikte ortaya ç›kan ho-
moseksüellik aras›nda yüksek bir korelasyon vard›r. Dan›flmanl›k
yapt›¤›m erkeklerin birço¤u, çocukluklar›nda Jacob kadar kad›n-
s› de¤illerdi, yani bebeklerle oynamam›fl veya k›z k›yafetleri giy-
memifllerdi. Ama t›pk› Jacob gibi onlarda da baflka baz› çeliflki
iflaretleri gözlemlenebiliyordu. Cinsiyetlerini sahiplenmede te-
reddüt yaflam›fllard›. Özellikle di¤er erkek çocuklara denk olma-
d›klar› korkusu yakalar›n› b›rakmam›flt›. 

Ama anne babalar›, ki bunlar›n ço¤u, çocuklar›n› çok seven ve
çocuklar› için en iyisini isteyen insanlard›, erken dönemde ortaya ç›-
kan uyar›c› iflaretleri kaç›rm›fl ve çocuklar› için yard›m aramakta
çok geç kalm›fllard›. Bu geç kalm›fll›¤›n bir sebebi, ruh sa¤l›¤› uz-
manlar›n›n anne babalar›, çocuklar›n›n cinsiyet karmaflas› hakk›nda
do¤ru bilgilendirmeyiflidir. Anne babalar›n, böyle bir durumla kar-
fl›laflt›klar›nda ne yapmalar› gerekti¤i konusunda hiçbir fikri yoktur.

Cinsiyet Stereotiplerini Yaflatmak
Cinsel kimlik veya cinsel yönelim konusunda, “ne istiyorsak

onu oluruz” diyen insanlarla ayn› fikirde olamay›z. Bu bak›fl aç›-
s›na sahip birçok ruh sa¤l›¤› uzman› vard›r. Böyle düflünen insan-
lar, gey veya lezbiyen olman›n bireylerde, kültürümüzde ve daha
genel manada insanl›k üzerinde herhangi bir sonuç do¤urmad›¤›-
n› ima ediyorlar. Anatomimiz sanki bizim al›n yaz›m›z de¤ilmifl
gibi düflünüyorlar. Çocuklar›m›z›, tam anlam›yla erkekli¤e veya
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kad›nl›¤a haz›rlamam›z›, modas› geçmifl cinsiyet stereotiplerini
yaflatmak olarak ele al›yorlar. 

Ama insan ›rk›, erkek veya kad›n olarak tasarlanm›flt›r; üçüncü
bir cinsiyet yoktur. Dahas›, medeniyet tarihi gösteriyor ki bütün
kusurlar›na ra¤men insan›n do¤al ailesi (yani anne, baba ve çocuk-
lardan oluflan aile), gelecek nesillerin yetiflmesi için en uygun orta-
m› sunuyor. Yüzlerce as›r boyunca her fleyi yanl›fl m› yap›yorduk?
Cinsiyetin e¤ilip bükülmesinden zafer devfliren yeni TV program-
lar›n›n hat›r›na bütün tarihin üzerine sünger mi çekece¤iz?

Ünlü psikanalist Dr. Charles Socarides’in de dedi¤i gibi, “Dün-
yan›n hiçbir yerinde anne babalar, ‘çocu¤umun heteroseksüel ya da

homoseksüel olmas› bizim için fark etmez demezler’”2 E¤er anne ba-
balara tercih hakk› tan›nsa anne babalar›n büyük ço¤unlu¤u, çocuk-
lar›n›n homoseksüel davran›fllara bulaflmamas›n› tercih edecektir.

Entelektüel çevrelerde, insano¤lunun yarad›l›fl itibar›yla hiç-
bir biçimde “insans› bir do¤as›” olmad›¤› inanc› modad›r. Buna
göre, insan olman›n özünde kendimizi, kendi arzular›m›z do¤rul-
tusunda yeniden tan›mlayabilme özgürlü¤ü vard›r. Ama özgür-
lük, kim oldu¤umuzla çeliflir bir biçimde kullan›ld›¤›nda, bize ne
fayda sa¤layabilir ki!

Bizce, baz› fleyler yeniden tan›mlanamaz. Normalli¤in “bir fle-
yin tasar›m›na uygun fonksiyonlar göstermesi” oldu¤una inan›-
yoruz. Öyleyse do¤a, bizden al›n yaz›m›z olan erkekli¤i veya ka-
d›nl›¤› yerine getirmemizi bekliyor. 

Bu kitapta; homoseksüel öncesi evre (prehomosexual), cinsiyet
çeliflkisi (gender conflict), cinsiyet karmaflas› (gender confused) ve
cinsiyet bozuklu¤u (gender disturbed) terimlerini birbiri yerine kul-
lanaca¤›z. Çünkü bütün bu durumlar, homoseksüellikle sonuçlan-
ma potansiyeline sahip. Cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u (CKB) terimi
ise (Gender Identity Disorder-GID), içsel cinsiyet çeliflkisinin uç bir
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örne¤i olarak psikiyatrik bir durumu tarif etmek için kullan›lm›fl-

t›r. CKB’de çocuk, biyolojik cinsiyetinden memnun de¤ildir. Ho-

moseksüelli¤e giden geliflim evrelerini tarif edece¤imiz birçok ço-

cu¤a, CKB’nin bütün kriterlerine sahip olmad›klar› için CKB tan›s›

konmaz. Yine de bu çocuklarda, dikkat edilmesi gereken cinsiyet

çeliflkisi ve homoseksüellik iflaretleri vard›r. 

Ruh Sa¤l›¤›n› Meslek Edinenlerle Ters Düflmek
Günümüzde kitle iletiflim araçlar›, erkekleri homoseksüel ve-

ya biseksüel kimliklerinin fark›na varmaya teflvik ediyor. “Cinsel

çeflitlilik harika bir fley, de¤il mi?” deniyor. Birçok televizyon ve

film yap›mc›s› (bunlar›n baz›lar›n›n kendileri de geydir), kamu-

oyuna geyli¤in ilan edilmesini (coming out of the closet), pek ma-

tah bir fleymifl gibi sunmaya çal›fl›yorlar. Onlar›n bu yöndeki ça-

balar›, birçok genç insan›n içine düfltü¤ü talihsiz durumun yok

yere reklam malzemesi yap›larak teflvik edilmesini sa¤l›yor.

Böyle bir bak›fl aç›s›na sahip oldu¤um için, ben (Joseph)

kendi meslektafllar›mla ters düflmüfl oluyorum. Bana karfl› ç›-

kanlar, “Amerikan Psikiyatri Derne¤i’nin (American Psychiat-

ric Association-APA) 1973’te, homoseksüelli¤i Tan› ve ‹statistik
El Kitab›’ndan (Diagnostic and Statical Manual-DSM) ç›kartm›fl

olmas›, tart›flmalar› sonland›rm›flt›r; yani homoseksüellik nor-

maldir” diyor. Ama baz› gey aktivistlerin bile söyledi¤i gibi, bu

karar, gey aktivistlerden gelen yo¤un politik bask›lar alt›nda

al›nm›flt›r.3

Homoseksüelli¤in DSM’den kald›r›lmas›, tedavi ve araflt›rma-

lar›n önünü kesti. Homoseksüelli¤in “bir sorun olmad›¤›” dünya

âleme ilan edilince, klinisyenlerin bu konuda karfl›t görüfller öne

sürmesi veya profesyonel toplant›larda makaleler sunmas› çok

zorlaflm›fl, hatta zaman zaman engellenmifltir. Sonras›nda, bilim-
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sel dergiler, homoseksüelli¤in geliflimsel bir problem oldu¤u ko-
nusunda tamamen sessizli¤e bürünmüfltür. 

Ben bu sat›rlar› yazarken APA, Eflcinsellik Üzerine Ulusal
Araflt›rma ve Tedavi Birli¤i (National Association of Research and
Therapy of Homosexuality-NARTH) ile ifl birli¤i yapmay› hâlâ red-
dediyor. Çünkü APA, NARTH’›n homoseksüellik durumunun geli-
flimsel bir bozuklu¤a iflaret etti¤i görüflüne kat›lm›yor. Dahas›, bu
tür bir bilimsel tutumun, “geyleri, lezbiyenleri ve biseksüelleri hedef

alan ayr›mc› ve ön yarg›l› ortamlara katk› sa¤lad›¤›n›”4 düflünüyor.
Asl›na bakarsan›z APA, bu konunun tart›fl›lmas›n› veto etmifl oldu.

Araflt›rmac›lar›n bu sessizli¤i, homoseksüelli¤in insan cinsel-
li¤inin sa¤l›kl› bir çeflidi oldu¤unu kan›tlayan yeni bilimsel veri-
ler ›fl›¤›nda al›nm›fl bir karar de¤ildir. Aksine bu durumu bir so-
run olarak tart›flmamak art›k moda hâline gelmifltir. Homoseksü-
ellikten do¤al bir fleymiflcesine bahsediliyor. Nas›l ki hava duru-
mu tart›fl›lmay›p oldu¤u gibi kabul ediliyor, homoseksüellik de
ayn› flekilde “sadece var olan bir durum” olarak ele al›n›yor. 

New York’taki bir etik merkezinde araflt›rmac› olan Ronald
Bayer, bütün bu süreci flöyle özetliyor: “Amerikan Psikiyatri Der-
ne¤i, Amerikan sosyal hayat›n›n bütün yönlerini siyasallaflt›rma-
y› hedef edinen, y›k›c› faaliyetlerin kurban› oldu. Öfke dolu eflit-
likçilik, bu pat›rt›l› dönemin en belirgin özelli¤iydi. Böylece psi-
kiyatri uzmanlar›, homoseksüelli¤in patolojik durumunu homo-
seksüellerle pazarl›k konusu yapmaya itildi.”

Sonuçta, homoseksüelli¤in psikiyatrik bozukluklar tan› el
kitab›ndan ç›kar›lmas›, bilimsel ak›l yürütmenin rasyonel süreci
sonunda gerçeklefltirilmedi; “aksine bu, zaman›n ideolojik duru-

flunun bir dayatmas›” olarak ortaya ç›kt›.5

GENÇLERDE HOMOSEKSÜELL‹⁄‹ ÖNLEME REHBER‹

23

4 Clinton Anderson, Office of Lesbian, Gay and Bisexual Concerns, Ame-
rican Psychological Association, NARTH’a mektup, 8 A¤ustos 2001.

5 Ronald V. Bayer, Homosexuality and American Psychiatry: Politics of Di-
agnosis, (New York: Basic Books, 1982), s. 3-4.



Önleme: Gittikçe Artan Bir ‹htiyaç
APA’n›n 1973’te ald›¤› karardan önce, homoseksüelli¤in en-

gellenmeye çal›fl›lmas›, kabul gören bir yaklafl›md›. Homoseksü-
ellik, bir rahats›zl›k olarak tan›mlan›yordu ve cinsel kimlik bo-
zuklu¤unun geliflimi mümkün oldu¤unca önlenmeye çal›fl›l›yor-
du. Bugün, bu önleme fikrinin tekrar göz önüne al›nmas› gerek-
ti¤ine inan›yoruz. Bu kitab›, bu amaçla yazd›k. 

1968 y›l›nda Peter ve Barbara Wyden taraf›ndan yaz›lm›fl ve
art›k klasikleflmifl olan Growing Up Straight (Heteroseksüel Büyüme)
adl› kitaptan baflka, anne babalar› muhatap alan çok az kitap yaz›ld›.
Homoseksüelli¤in tan› el kitab›ndan ç›kar›lmas›ndan sonra, homo-
seksüelli¤i önleme konusunda klinisyen Dr. George Rekers, Gro-
wing Up Straight: What Every Family Should Know About Homosexua-
lity (Heteroseksüel Büyüme: Ailelerin Homoseksüellik Hakk›nda Bilme-
si Gerekenler) adl› kitab› yazm›fl. Sonras›nda, Don Schmierer’in Hris-
tiyan aileler için yazd›¤› An Ounce of Prevention (Bir Onsluk Önleme)
adl› kitab› yay›mlanm›fl. Bu kitap, bir din adam›n›n, bilimsel olarak
desteklenmifl pratik bilgilere dayal› görüfllerini içeriyor.

Homoseksüelli¤i Önleme (Preventing Homosexuality) adl› bu ki-
tab›m›z›n, artan ihtiyaçlara cevap vermesini umuyoruz. Bize ho-
moseksüel öncesi evredeki çocu¤unu getiren anne babalar›n ço-
¤u Katoliklik, Protestanl›k, Mormon ve Yahudilik gibi dinî ina-
n›fllar› olan insanlar. Fakat az say›da da olsa, insano¤lunun hete-
roseksüel olarak tasarlanm›fl oldu¤una içgüdüsel olarak inanan
laik aileler de çocuklar›n› getiriyor. Böyle anne babalar›n kayg›la-
r›n› anlayabiliyoruz çünkü onlar›n dünya görüflünü paylafl›yoruz. 

Ancak baz› gey aktivistler (bunlar›n pek ço¤u akademik çev-
relerdendir), böyle bir görev üstlendi¤imiz için bizleri k›n›yorlar.
Bir çocu¤un homoseksüellikten kaç›nmas›na veya yetiflkin bir
homoseksüelin de¤iflmesine yard›m etmek bir tarafa, biz kim olu-
yoruz da baflka birinin cinsel kimli¤ini sorguluyoruz! Fakat biz,
her fleye ra¤men insanlar›n ço¤unlu¤una ve tarihe s›rt›m›z› yasl›-
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yoruz ve ayn› cinsle cinsel iliflkiye girmenin, insanlara zarar ver-
di¤ine inan›yoruz. 

Bu kitab›n bölümlerini örneklendirmek için birçok dan›flan›-
m›z›n ifadelerini, çal›flmam›za dâhil ettik. Dan›flanlar›m›z›n mah-
remiyetini korumak için isimler, yer adlar› ve kiflilerle özdefllefle-
bilecek ayr›nt›lar de¤ifltirildi. Ama onlar›n anlatt›¤› hikâyelerin
do¤rulu¤undan hiç flüpheniz olmas›n. 

Kitap, anne babalara odaklan›rken onlar› suçlamay› de¤il,
e¤itmeyi hedefliyor. Birlikte çal›flt›¤›m anne babalardan hiçbiri ço-
cu¤unu olumsuz yönde etkilemeye çal›flmak istememiflti. Hatta
gerekli oldu¤unda dahi duruma müdahaleden kaç›nan anne ba-
balar bile, çocuklar›n›n ileride homoseksüel olmas›n› kolaylaflt›-
racak flekilde davranmay› istememifllerdi. Fakat iyi niyetlerine
ra¤men, birçok anne baba, onlara zarar veren aile kal›plar›na sap-
lan›p kald›. Dahas› anne babalar›n birço¤una, çocuklar›n›n cinsel
kimlik geliflimini etkilemek için hiçbir fley yapamayacaklar› söy-
lenmifl ve böylelikle anne babalar yanl›fl bilgilendirilmiflti. Ruh
sa¤l›¤› uzmanlar›ndan do¤ru bilgi ak›fl›n›n sa¤lanamamas›n›n
utanç verici sebepleri, 8. Bölüm’de (Tedavinin Siyasallaflmas›) ay-
r›nt›lar›yla ele al›nm›flt›r. 

Çok flükür ki anne babalar, do¤ru tavsiyelerle karfl›lafl›nca he-
men tutumlar›nda de¤ifliklikler yapmaya bafll›yor ve çocuklar›n›n
sa¤l›kl› cinsiyet kimli¤i gelifltirmesine yard›m etmek için kollar›
s›v›yorlar. Bir baba, içgüdüsel olarak çocu¤uyla ilgili bir fleylerin
yanl›fl gitmekte oldu¤unu sezdi¤ini ve ne yapmas› gerekti¤ini de
asl›nda kestirebildi¤ini söylemiflti. Ama o¤lunun ö¤retmenleri ve
rehberlik uzmanlar› ona ›srarla, “çocu¤unu travmatize etmemesi-
ni” ve onu, “oldu¤u gibi kabul etmesini” söylemifllerdi. 

Anne babalar, çocuklar›n› heteroseksüel görme isteklerine
yeflil ›fl›k yakan bir psikoterapiste dan›flt›klar›nda, böyle bir psi-
koterapist, anne babalar›n çocuklar›n›n yaflad›¤› cinsiyet karma-
flas›na karfl› içgüdüsel olarak tak›nd›klar› tavr› destekleyerek on-
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lara yol gösterebilir. Böylelikle tedavi yoluyla heteroseksüellik so-
nucunu elde edebilme umudu do¤ar. Ebeveynlik güdülerini des-
tekleyen profesyonel yard›mla karfl›laflan anne babalar, terapistin
tedavi plan›n› kolayl›kla anlayabilirler; önlerine serilmifl pozitif
ve onaylay›c› stratejileri hemen uygulamaya koyarlar. Bu kitap,
bu müdahale stratejilerinin pek ço¤unu bünyesinde bar›nd›r›yor. 

Ülke çap›nda tan›nm›fl bir uzman olan Dr. George Rekers’e gö-
re, “Çocuklukta görülen cinsiyet uyumsuzlu¤u, homoseksüellikle
ilintilendirilebilecek en yayg›n ve gözlemlenebilir tek faktördür.”
Rekers ayr›ca, cinsiyet kimli¤i problemi olan çocu¤un bu zorlu¤u,
psikiyatrik müdahale ile veya müdahale olmaks›z›n aflabilece¤i yö-
nünde önemli delillerin oldu¤unu söylüyor. Rekers, “Vakalar›n pek
ço¤unda..... cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u tamamen iyilefliyor” diyor.

Dr. Rekers, biyolojik faktörlerin baz› çocuklarda homoseksüel-
li¤e yatk›nl›k yapt›¤›n› kabul etmekle birlikte, ailevi ve sosyal etki-
lerin homoseksüelli¤in gelifliminde en güçlü faktörler oldu¤unu
söylüyor. Bu sebeple, de¤iflimin mümkün oldu¤unun alt›n› çiziyor.
Rekers, birçok anne baban›n çocu¤u için heteroseksüelli¤i arzulad›-
¤›n› vurguluyor ve terapistin, terapinin seyrini anne baban›n de¤er-

lerine ters düflecek flekilde yönlendirmemesi gerekti¤ini belirtiyor.6

Bütün bunlara ek olarak Dr. Rekers, 10’lu yafllardaki bir ço-
cukla çal›flan bir terapistin, afla¤›daki noktalar› ayd›nlatmas› ge-
rekti¤ini söylüyor: 

• Gey yaflam biçimi, hayat› tehdit edici baz› sa¤l›k riskleri
içerir.

• Gey hayat tarz›n›n kabul edilmesi, kiflinin karfl›s›na zorluk-
lar ç›karacakt›r ve böyle bir yaflam biçimini kabul eden ki-
fliler, sosyal olarak tart›flmal› bir pozisyon alacaklard›r.
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• Kiflinin henüz olgunlaflmadan cinsel aktivitelerde bulun-
mas›, psikolojik olarak risklidir. 

• Dan›flan, yetiflkinli¤e eriflti¤inde cinselli¤i hakk›nda çok
daha ak›ll›ca kararlar alabilecektir. 

Cinsiyet kimli¤i üzerine yap›lan araflt›rmalar›n ço¤u, erkek
çocuklar üzerine yap›lm›flt›r. Asl›nda benim klinik uzmanl›k ala-
n›m da erkek homoseksüelli¤i. Bu yüzden bu kitaptaki tavsiyele-
rin birço¤u, erkek çocuklarla ilgili. Baflka bir yazar›n, bizim çal›fl-
mam›z› bir ad›m ileriye götürerek lezbiyenlik ve lezbiyenli¤in ön-
lenmesini irdeleyen bir eser kaleme almas›n› ümit ediyoruz. 

Belki siz de çocu¤unuzun cinsel geliflimi hakk›nda kayg›l›s›-
n›z. O¤lunuzun ya da k›z›n›z›n, “Galiba ben geyim” ya da “Ben
biseksüelim” dedi¤ini iflittiniz. O¤lunuzun odas›nda ayn› cinse
odakl› porno materyaller buldunuz. K›z›n›z›n günlü¤ünde, baflka
bir k›z hakk›nda yaz›lm›fl, fazlaca samimi yaz›lar okudunuz. Size
verebilece¤imiz en önemli mesaj, “gey çocuk” veya “gey genç” di-
ye bir fley olmad›¤›d›r. Hepimiz heteroseksüel olarak tasarlanm›-
fl›zd›r; cinsiyetle ilgili kafa kar›fl›kl›¤›, öncelikle psikolojik bir du-
rum oldu¤u için, bir yere kadar de¤ifltirilebilir. 

Okuyaca¤›n›z kitapta bulaca¤›n›z bilgileri, hem cesaret verici
hem de onaylay›c› bulacaks›n›z. Hikâyeleri okurken, kendi k›z›n›-
z› veya o¤lunuzu tarif eden durumlarla karfl›laflabilirsiniz. Bütün
bu örneklerin sizi, çocu¤unuzun sa¤l›kl› ve cinsiyetine uygun ge-
liflimini kararl›l›kla desteklemede motive etmesini umuyoruz. 

Üyesi oldu¤um Amerikan Psikiyatri Derne¤i ile aram›zda çok
güçlü felsefi farkl›l›klar oldu¤unu tekrar vurgulamal›y›m. APA,
son zamanlarda tek tarafl›, geyli¤i onaylayan, politik bir felsefeye
büründü. APA; gey evliliklerini, geylerin evlat edinmesini ve ho-
moseksüelli¤in normallefltirilmesini savunurken geleneksel de-
¤erleri ve çekirdek aile modelini hor görüyor. APA’n›n çizgisi,
salt bilimsel bir durufl olmaktan ziyade, derne¤in politik felsefe-
sini ve cinsel özgürleflmeyi savunan de¤erlerini yans›t›yor. 
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Son zamanlarda fikirlerin serbest ak›fl› üzerindeki APA’n›n po-
litik kontrolü öylesine artt› ki APA’ya, bilimsel bir grup tan›mlama-
s›ndan çok, hedefi liberal politik gündemi toplumsal tabana yay-
mak olan, profesyonel bir esnaf birli¤i tan›mlamas› yak›fl›yor. Bü-
yük bir profesyonel dergide yay›mlanm›fl, bir makalenin aç›k sözlü
ve elefltirel psikolog yazar› APA’y›, bak›fl aç›lar›n›n çeflitlili¤ine say-
g› göstermemekle suçluyor. “Bu sayg›s›zl›k, sosyal konular üzerine
yap›lm›fl araflt›rmalar› çarp›t›yor, karar mekanizmalar›ndaki insan-
lar›n ve kamuoyunun nazar›nda psikolojinin güvenilirli¤ini gölge-
liyor, muhafazakâr dan›flanlara götürülen hizmeti k›s›tl›yor ve mu-
hafazakâr ö¤rencilere ve araflt›rmac›lara fiilî ayr›mc›l›k uyguluyor.

Böylelikle özgür e¤itimin üzerinde cayd›r›c› bir etki yarat›yor.”7

Bu kitab› yazarken, bilimsel verileri adil ve do¤ru bir biçimde
sunmaya çal›flt›k. Burada tarif edilen homoseksüel öncesi evre
modelinin, homoseksüelli¤e giden tek yol oldu¤unu ima etmek
istemiyoruz. Ancak bu modelin en s›k rastlanan model oldu¤una
inan›yoruz. Homoseksüel geliflimi önleyecek kolay bir çözüm
sunmuyoruz. Anne baba olarak sizin yapabilece¤iniz, çocu¤unu-
za sa¤layabilece¤iniz en uygun ortam› sunmakt›r. 

Normalli¤i, “tasar›m›na uygun fonksiyonlar göstermek” ola-
rak tan›mlad›k ve do¤an›n bizden, cinsiyetimizin bize biçti¤i role
uygun olarak kad›n veya erkek olarak yaflamam›z› bekledi¤ini
söyledik. E¤er bu iki noktada bizimle hemfikirseniz, sizi kitab›-
m›z› okumaya davet ediyoruz. Bizler de anne babalar olarak size

umut, destek, e¤itim ve cesaretlendirme sunmay› hedefledik.8
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si’nin sözlerine kulak veriliyor; bunun d›fl›nda kalan bütün k›s›mlar, iki
yazar›n birden katk›s›n› temsil ediyor.



1. Erkeklik Bir Baflar›d›r

Kad›n olarak do¤ulur fakat erkeklik, u¤rafl›larak elde edilir. Erkeklik,
belirsizdir, risklidir… Çünkü erkekli¤e, kad›nl›¤a bafl kad›r›larak ula-
fl›l›r ve erkeklik ancak di¤er erkekler taraf›ndan onaylan›r.

Camille Palia, lezbiyen aktivist

Homoseksüelli¤in en temelinde cinsiyetle ilgili bir çat›flma
vard›r. Homoseksüellik e¤ilimi olan erkek çocukta, genellikle er-
ken çocukluk dönemine dek uzanan bir cinsiyet yaralanmas› gö-
rürüz. Bu durum, çocu¤un kendini, di¤er erkek çocuklardan
farkl› görmesine yol açar.

Cinsiyet yaralanmas›, genellikle çocu¤un anne babas›n›n ve se-
venlerinin pek flüphelenmedikleri, sessiz ve gizli bir korku olarak
ortaya ç›kar. Çocuk, kendini bildi bileli bu korkuyu ve farkl›l›k
duygular›n› yaflam›flt›r. Bu duygular, çocukta kendini di¤er erkek-
lerden soyutlamas›na neden olan bir afla¤›l›k kompleksi uyand›r›r. 

Baz› küçük erkek çocuklarda cinsiyet karmaflas› barizdir. Bir-
kaç hastam›n hikâyelerinden örnekleme yapacak olursam, Ste-
vie’nin dramatik hikâyesinden bafllamak isterim. Yüzlerce yetifl-
kin homoseksüel erke¤i tedavi etmifl bir klinik psikolog oldu¤um
için, dünyan›n her yerinden beni arayan insanlar oluyor. Gelen
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telefonlar, s›kl›kla çocuklarla ilgili olmaya bafllad›. Beni arayanla-
r›n birço¤u, çocuklar› için en iyisini isteyen, özverili anne
babalarr. Ben de elimden geldi¤ince onlara yol göstermeye, onla-
r› e¤itmeye ve desteklemeye çal›fl›yorum. 

Bir gün sekreterim yak›nlardan -California’dan- arayan biri-
nin hatta oldu¤unu söyledi. Ahizeyi kald›rd›m ve bir kad›n sesi
duydum. Kad›n: 

“Doktor Bey, benim ad›m Margaret Johnson” diyerek konufl-
maya bafllad›. Sesi titriyordu; ben bir ara telefon ba¤lant›s›n›n ke-
sildi¤ini düflündüm. 

“Alo, orada m›s›n›z, size nas›l yard›m edebilirim?” diye sordum.
“fiey, ben sizi asl›nda birkaç hafta önce televizyonda gördüm.

Siz, televizyonda bir baflka psikiyatr ile tart›fl›yordunuz, de¤il mi?”
“Evet, olabilir” dedim. ‹ki hafta kadar önce ulusal bir TV ka-

nal›na ç›km›fl ve söylefli proramlar›ndan tan›nan bir gey aktivist-
le at›flm›flt›m.9 “Siz herhâlde Dr. Isay ile olan tart›flmay› kastedi-
yorsunuz” dedim.

“Evet” dedi. “Bir programda, k›z çocu¤a benzemek isteyen er-
kek çocuklar üzerine konufluyordunuz.”

“Do¤ru, cinsiyet karmaflas› üzerine konufluyorduk ve …”
Bu defa Bayan Johnson, kararl›l›kla ve telaflla sözümü kesti:
“Doktor Bey, siz benim o¤lum Stevie’yi tarif ediyordunuz. Ken-

disi çok güzel ve çok özel, küçük bir erkek çocuk. Fakat...” diyerek
duraksad› ve, “Stevie küçük k›z çocuklar›n ilgisini çeken süslü
püslü oyuncak ve aksesuarlarla büyülenmifl durumda. K›zlar›m bi-
le onun kadar merakl› de¤illerdi. Öyle ki Stevie sadece pembe ve
k›rm›z› renklerden hofllan›yor ve Barbie bebeklerle oynuyor. Daha-
s›, evde bir balerin gibi parmaklar›n›n ucuna basa basa yürüyor.”
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9 Son 10 y›l içerisinde, Oprah Winfrey, Larry King ve Montel Williams da
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Ben onu dinlerken Bayan Johnson birkaç ayr›nt› daha verdi.
O¤lu befl yafl›ndayd›. “Bu tarz davran›fllar›n› neredeyse iki y›ld›r
fark ediyorum” diye ekledi. 

Bana göre bu kadar uzun bir süre manidard›. Küçük bir erkek
çocu¤un uzun ve k›v›rc›k, sar› saçlarla nas›l gözükece¤ini merak
etmesinde ve s›rf bu amaçla aptalca gözükmek için bir peruk de-
nemesinde bir sak›nca yoktur. Bu durumda endiflelenilecek bir
fley de söz konusu de¤ildir. Fakat çocuk bunu yapmaya ›srarla de-
vam ediyorsa ve normalde erkek çocuklar›n ilgisini çekecek

fleylere pek ilgi göstermiyorsa muhtemelen bir problem vard›r.10

“Bu, iki y›ld›r devam ediyor, öyle mi?” diye sordum.
San›r›m Bayan Johnson, sorumu yanl›fl anlayarak kendisine

ç›k›flt›¤›m› düflündü. Bu yüzden hemen savunmaya geçerek cevap
verdi: “Ama ö¤retmeni, üzülecek bir fley olmad›¤›n›, bunun gelip
geçici bir aflama oldu¤unu söylüyor. Kay›nvalidem de ayn› flekil-
de düflünüyor. Hatta kay›nvalidem, Stevie’ye oynamas› için kendi
flallar›n› ve mücevherlerini veriyor ve ona, ‘Babaannesi kurban ol-
sun bu tafl bebe¤ine’ diyor.” 

“Siz de kay›nvalidenizin ve ö¤retmenin hakl› oldu¤unu, bu-
nun gelip geçici bir çocukluk evresi oldu¤unu umuyordunuz.”

“Evet. Ama flu anda gerçekten bir fleylerin yanl›fl oldu¤unu
düflünüyorum.” 

Bayan Johnson’›n sesi art›k keskin ve kararl› ç›k›yordu. 
“Geçen hafta, Stevie, ›srarla ona bir lahana bebek almam› is-

tedi. Sizi televizyonda görmüfltüm. Tam da benim o¤lumu tarif
ediyordunuz, Dr. Nicolosi. E¤er ki siz do¤ru söylüyorsan›z benim
o¤lum büyüdü¤ünde...” Sonra söyleyece¤i kelimeyi telaffuz
etmekten korkarm›flças›na tereddüt etti. “Gey olacak. Sizin söyle-
di¤iniz buydu. Aç›kças› ben de sizi bunun için arad›m.” 

Sesi tekrar titremeye bafllayarak sordu: 
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“Doktor Bey, o¤lum büyüdü¤ünde gey mi olacak?”
‹lk etapta gey kelimesinin bu ba¤lamda kullan›lmas›ndaki so-

runa iflaret etmek istedim. Çünkü bu kelime, birçok ideolojik

ça¤r›fl›m yapan, politik bir terim.11 Homoseksüel ise daha bilimsel
bir terim. Fakat bu kad›n, bilimle ya da gey politikalar›yla ilgilen-
miyordu; sadece o¤luyla ilgili endifleleri vard›.

Ona, mümkün oldu¤unca nazik bir flekilde cevap verdim: 
“fiöyle ki Stevie gibi bir çocuk e¤er müdahale edilmezse %75

ihtimalle büyüdü¤ünde homoseksüel, biseksüel ya da transsek-
süel olacakt›r. Cinsiyet uyumsuzlu¤u s›kl›kla homoseksüelli¤in
erken bir...”

“Yani bu, onun homoseksüel olaca¤›n› m› gösteriyor? Bu du-
rumda hiç umut yok mu?”

“Öyle olmas› muhtemel fakat bu demek de¤il ki illa öyle ola-
cak. Ona kendi erkekli¤iyle daha bar›fl›k olmas› için yard›m ede-
bilmek için hâlâ vaktimiz var.”

Stevie’nin annesi, “Tamam, tamam da ben ne yapmal›y›m?” de-
di ve durdu. Onun ne kadar gergin oldu¤unu hissedebiliyordum.

Eflcinsellik Üzerine Ulusal Araflt›rma ve Tedavi Birli¤i (Natio-
nal Association for Research and Therapy of Homosexuality-
NARTH) baflkan› olarak s›kl›kla homoseksüellik üzerine dersler
veriyorum. 15 y›ld›r, homoseksüelliklerinden rahats›z olan birçok
yetiflkin erke¤i, Los Angeles’taki ofisimde tedavi ediyorum.

Yetiflkin homoseksüel hastalar›m›n birço¤u hiçbir zaman
oyuncak bebeklerle oynamam›flt›r. Yani Stevie’nin durumu, as-
l›nda afl›r› bir uç bir durumdu. Fakat bu hastalar›m›n hemen
hepsi, erken çocukluk döneminden itibaren, kendilerini di¤er
erkek çocuklardan ay›ran cinsiyet uyumsuzlu¤u özellikleri ser-
gilemifllerdir.
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Bu erkeklerin birço¤u çocukluklar›n› hantal, pasif, (baz› k›z
arkadafllar haricinde) yaln›z, pasif, hareketli oyunlardan uzak ve
korkutucu ve çekici bulduklar› di¤er erkek çocuklardan ürkerek
geçirdiklerini hat›rlarlar. Pek ço¤u, yetenek olarak kabul edilebi-
lecek baz› özelliklere de sahip olduklar›n› vurgularlar; gösteriflli,
olgun, sosyal, iletiflime aç›k ve artistik yeteneklere sahiptirler. Bu
erkeklerin birço¤u, Stevie gibi feminen çocuklar olmad›klar›n-
dan, Stevie’nin anne babas›n›n aksine, onlar›n anne babalar› bir
fleylerin yanl›fl gitti¤inden flüphelenmemifltir ve bu yüzden terapi
aray›fllar›na hiç girmemifllerdir.

Fakat bu erkekler, çocukluklar›nda kendi cinsiyetleriyle ilgi-
li içten içe, birçok çeliflki yaflam›fllard›r. Ço¤unlukla do¤ufltan
hassas ve narindirler; erkekliklerinin, “kim olduklar›n›n” bir par-
ças› olabilece¤i konusunda ise karars›zd›rlar. Baz› yazarlar, bu
durumu, “‘cinsiyet bofllu¤u” (gender emptiness) olarak tarif eder-
ler. Cinsiyet bofllu¤u, do¤ufltan gelen hassas mizac›n, bu mizaçta-
ki çocu¤un özel ihtiyaçlar›n› karfl›lamayan bir sosyal çevreyle bir
araya gelmesiyle ortaya ç›kar. Mizaç olarak riskte olan çocuk, sa¤-
lam bir maskulen kimlik gelifltirmek için anne babas› ve arkadafl-
lar› taraf›ndan desteklenmeye ihtiyaç duyar. 

Böyle bir çocuk, sonuç olarak hem kendi mizac›ndan hem de
aile dinamiklerinden ötürü, babas›yla ve babas›n›n temsil etti¤i er-
keklikle özdeflleflmeye çal›flmaktan vazgeçer. Bu flekilde, homosek-
süel öncesi (pre-homosexual) çocuk, erkeksi benlik özelliklerini
kimli¤ine dâhil etmek yerine; ortaya ç›kmaya bafllayan erkekli¤ine
karfl› savunmac› bir pozisyon gelifltirerek erkekli¤ini reddeder.

Sonras›nda ise kendi kaybetti¤inin aray›fl›na girerek, kendisin-
de eksik olan fleylerin sahiplerine âfl›k olur. Çünkü âfl›k olduklar›-
m›z, bize tan›d›k gelenler de¤il; bizden ayr› ve farkl› olanlard›r.

Bir Kimlik Problemi
Hemen her homoseksüellik vakas›n›n kökeninde, temel cin-

siyet kavram›nda meydana gelmifl bir çarp›kl›k söz konusudur.
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Bu çarp›kl›¤› mesela, ‹ncil’in, Tanr›’n›n erkek zamir (he) yerine
difli zamirle (she) ifade edilerek yeniden yaz›lmas›n› talep eden
lezbiyen aktivist örne¤inde görürüz. Ya da birisi bariz bir gurur-
la, “Ben herhangi bir cinsiyete âfl›k olmam çünkü cinsiyet benim
için önemli de¤ildir; ben kad›n olsun erkek olsun ‘insan’a âfl›k
olurum” dedi¤inde görürüz. Veya buna; bir psikiyatr, biseksüel-
li¤in yarat›c› birçok olanak sunan bir cinsel ifade biçimi oldu¤u
için daha üstün bir yönelim oldu¤unu iddia etti¤inde flahit olu-
ruz. Ayn› çarp›kl›¤›, lise ö¤rencisi bir erkek çocu¤un okula gider-
ken yüksek topuklu ayakkab›lar ve elbise giymek istemesinde ve
bu durum karfl›s›nda bir hâkimin, okul idaresinin, böyle bir ço-
cu¤un kad›n oldu¤u yan›lsamas›n› desteklemesi yönünde karar
vermesinde gözlemleyebiliriz.

Cinsiyet hakk›nda kendini kand›rma, homoseksüellik duru-
munun kalbinde yatar. Karfl› cins oldu¤unu ya da iki cins birden
oldu¤unu hayal eden çocuk, kendi kafa kar›fl›kl›¤›n›n üretti¤i
kurgusal bir çözüme s›¤›n›r. Bu asl›nda gerçe¤e ve insan do¤as›-
n›n s›n›rlar›na bir baflkald›r›d›r. 

fiimdi tekrar Stevie’nin durumuna dönelim.

Cinsiyet Kimli¤i Aile Ortam› ‹çerisinde Pekifltirilir
Homoseksüel öncesi (pre-homosexual) problemleriyle u¤rafl-

mak, bütün aile üyelerini kapsayan bir süreçtir. Telefon konufl-
mam›z›n devam›nda, Bayan Johnson’dan bana biraz Stevie’nin
babas›ndan bahsetmesini rica ettim. Baba, çocu¤un normal er-

kek cinsiyeti gelifliminde bir odak olma rolü üstlenir.12 Aç›kça-
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s› baba, erkek çocu¤un cinsiyet kimli¤i gelifliminde, anneden

daha önemlidir. 

Stevie’nin annesi, “Kocam Bill, asl›nda burada, yan›mda.

Onunla konuflmak ister misiniz?” 

Telefonu kocas›na uzatt› ve ona k›saca ne konufltu¤umuzu

özetledi: 

“Bill, bu psikolog, Stevie’nin ileride gey olabilece¤ini söylüyor.”

Baba bo¤uk bir sesle, “Bu durumda ne yapabiliriz?” diye sor-

du. Sesinden, çözüm odakl› bir adam oldu¤u anlafl›l›yordu. Ken-

di sorusunu kendisi cevaplad› ve “Ofisinize gelece¤iz” dedi.

Ben de ona, bunun iyi bir fikir oldu¤unu söyledim. Buna ek

olarak, profesyonel yard›mla, anne babalar olarak baz› önemli

ad›mlar atmay› ve baz› aile dinamiklerini de¤ifltirmeyi ö¤renerek

Stevie’ye yard›m edebileceklerini vurgulad›m. Fakat öncelikle, ne

olup bitti¤ini iyice anlamalar› gerekiyordu.

Kendi Cinsiyetinde Güvenle Büyüme
Ertesi gün Bill, Margaret ve Stevie Johnson, Ventura Bulva-

r›’ndaki ofisime geldiklerinde tipik baz› aile dinamikleri görmek
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benim için hiç zor olmad›. 5 yafl›ndaki Stevie, porselen beyaz› cil-

diyle çok güzel bir çocuktu.13 Siyah, uzun kirpiklerle çevrelen-

mifl, fark edilir derecede iri gözleri vard›. Margaret çok hofl, ken-

dini iyi ifade eden bir kad›nd›. Bill ise söyleyecek çok fleyi olma-

yan, baflar›l› bir banka müdürüydü. Bu, benim aç›mdan tan›d›k

bir aile modeliydi.14

Bütün aileyle biraz konufltuktan sonra Bill ve Margaret’i bir

kenara çektim. Onlara bir erkek çocu¤un heteroseksüel olarak

büyüyebilmesi için nelere ihtiyac› oldu¤una dair baz› temel fley-

leri anlatt›m. “Anneler erkek çocuklar› do¤urur; babalarsa onlar›

erkek yapar” dedim. 

Onlara, bunun nas›l oldu¤unu anlatt›m. Bebeklikte, k›zlar da

erkekler de duygusal olarak anneye ba¤l›d›rlar. Psikodinamik di-

linde anne, ilk sevgi objesidir. Çocu¤unun bütün temel ihtiyaçla-

r›n›, anne karfl›lar.15 K›zlar, kendi feminen kimliklerini annele-

riyle olan iliflkileri yoluyla gelifltirmeye devam ederler. Öte yan-

dan, erkeklerin ek bir geliflimsel ödevi vard›r; anneyle özdefllefl-

mekten koparak babayla özdeflleflmektir. 

Çocuklar, dili ö¤renirken dünyan›n k›z erkek; adam kad›n gi-

bi do¤al karfl›tlar aras›nda bölünmüfl oldu¤unu keflfederler. Bu

noktada erkek çocu¤un sadece farklar› gözlemlemeye bafllamas›

yetmez; ayn› zamanda kendisinin bu cinsiyete göre bölünmüfl
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dünyada hangi tarafla uyumlu oldu¤una karar vermesi gerekir.
K›z çocuklar›n ifli asl›nda daha kolayd›r, diye bafllayarak Ste-
vie’nin anne babas›na durumu anlatt›m. Çünkü k›zlar›n birincil
ba¤l›l›klar› zaten anneyedir. Bu sebeple, onlar›n ek bir geliflimsel
ödev olarak kendilerine dünyada en yak›n olan insanla, yani an-
neyle özdeflliklerini kopararak babayla özdeflleflmeleri gerekmez.
Fakat erkeklerde durum farkl›d›r; heteroseksüel bir yetiflkin ola-
bilmek için erkek çocu¤un annesinden ayr›flarak, yani kendi bi-
rincil sevgi objesinden farkl›laflarak büyümesi gerekir. 

Bu durum, kad›n homoseksüellerin, niçin erkek homoseksü-
ellerden say›ca az oldu¤unu da aç›klayabilir. Baz› çal›flmalar, 2’ye
karfl› 1 gibi bir orandan bahsederken, baz›lar› 5’e karfl› 1, hatta
11’e karfl› 1 gibi oranlardan bahsetmektedir. Hiçbir zaman bu ora-
n› kesin olarak bilmemekle birlikte, erkek homoseksüellerin say›-
ca lezbiyenlerden daha fazla oldu¤unu kesin olarak biliyoruz. 

Psikoanalist Robert Stroller diyor ki: “Erkek olma iflinin ilk

kural›, kad›n olmamakt›r.”16

Erkeksilik Aray›fl›
Baba, çocu¤un erkek olma sürecinde üzerine düfleni yapma-

l›d›r. Baflka bir deyiflle baba, erkekli¤in ete kemi¤e bürünmüfl hâ-
li olarak çocu¤una bu süreçte örnek olmal› ve onu desteklemeli-
dir. Mesela baba o¤luyla, küçük k›z çocuklar›n oynad›klar›
oyunlar›n aksine, fiziksel aktiviteyi ve vücut dayan›kl›l›¤›n› esas
alan oyunlar oynayabilir. O¤luna top at›p tutmay›, çivi çakmay›
ö¤retebilir. Banyo yaparken o¤lunu yan›na alabilir. Böylelikle
çocuk, babas›n›n vücudunun t›pk› kendi vücudu gibi bir erkek
vücudu oldu¤unu anlar. 

Bütün bunlar›n sonucunda çocuk, bir erkek olman›n ne de-
mek oldu¤unu daha iyi ö¤renir. Bu sayede vücudunu, erkekli¤i-
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nin bir tezahürü olarak kabullenir. Yani, “Erkekler bu flekilde ya-
rat›lm›flt›r. Ben de bir erkek olarak bu flekilde yarat›ld›¤›m için bir
penise sahibim” diye düflünür. Psikologlar, heteroseksüel gelifli-
min ayr›lmaz bir parças› olan bu süreci, “erkeksili¤in içe yans›t›l-
mas›” (masculine introjection) olarak adland›r›rlar. 

Penis, kad›n ve erkek vücutlar› aras›ndaki en belirgin farkl›-
l›k oldu¤undan erkeksili¤in ana sembolüdür. Bu, inkâr edilemez
anatomik farkl›l›k, terapi esnas›nda çocu¤a vurgulanmal›d›r. Psi-
koanalist Richard Green, bu ba¤lamda, efemine erkek çocu¤un
(bunlar› aç›kça ‘’han›m evlad›’’ olarak adland›r›r) kendi penisini

yabanc› ve esrarl› bir obje olarak gördü¤ünü belirtir.17 E¤er ço-
cuk kendi penisini sahiplenemezse sonunda baflka erkeklerin pe-
nislerine ilgi duymaya ve hayranl›k beslemeye bafllar. 

Bilinçd›fl› olarak kendini erkek vücudundan soyutlayan ço-
cuk, homoseksüel yönelimler gelifltirme yolunda ilerliyor demek-
tir. Böyle bir çocuk bazen aç›kça efemine olabilir fakat bundan
daha s›kl›kla, aç›kça feminenleflme belirtileri göstermeden cinsi-
yet uyumsuzlu¤u (gender nonconformity) yafl›yordur. Yani kendi-
ni erkek vücudundan soyutlam›fl bir çocuk, bu geliflim evresinde
(6-11 yafl aral›¤›), erkeklerle yak›n arkadafll›klar kuramad›¤› gibi,
küçük k›z çocuklarla yak›n arkadafll›klar›ndan vazgeçemez. Ge-
nellikle babas›yla da so¤uk ve yetersiz bir iliflkisi olan çocuk, so-
nuç olarak güvenli bir erkeksi kimlik oluflturamaz. 

Geçmiflte gey hayat› olan erkeklerin hikâyelerini sanal ortam-
da, www.peoplecanchange.com adl› websitesinde derleyerek hete-
roseksüellik yolunda çabalayanlar› destekleyen Richard Wyler,
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bu erkeklerde ortak olan kendi erkeksi do¤as›na yabanc›laflma
sürecini flöyle tarif eder:

Erkeklerin dünyas›ndan reddedilmifl olman›n getirdi¤i korku ve in-
cinmifllik bizi s›kl›kla en çok arzulad›¤›m›z fleyden, yani erkeksilik-
ten kopar›r... Baz›lar›m›z bilinçli ya da bilinçd›fl› olarak di¤er erkek-
lerden, erkeklerin ilgi alanlar›ndan ve erkeksilikten uzaklaflarak da-
ha kad›ns› özellikler, ilgi alanlar› ve davran›fl biçimleri gelifltiririz.
(Bunu, gey topluluklar›nda yayg›n olan bilinçli efemineleflmede ve
‘’kamp’’ denilen gey toplant›lar›nda geylerin birbirlerine k›z arkadafl-
lar› gibi davranmas›nda gözlemleyebiliriz.)
Fakat bu bizi nereye götürebilir ki! Bu flekilde davranmak bizi an-
cak cinsiyet karmaflas›n›n dipsiz sular›nda yüzdürür, yani ne tam er-
keksi olabiliriz ne de gerçekten kad›ns›. Çünkü, bizler sadece bizi
incitmelerinden korktu¤umuz erkeklere de¤il; bütün heteroseksüel
erkek dünyas›na kap›lar›m›z› kapatm›fl›zd›r. Hatta baz›lar›m›z ken-
di erkeksili¤imizi utan›lacak, afla¤›l›k bir fleymifl gibi alg›lamaya bafl-
lar›z. (www.peoplecanchange.com.) 

Demek ki pskiyatr Charles Socarides’in de söyledi¤i gibi, ho-
moseksüel erkekler, erken çocukluk döneminde kurup ergenlik
döneminde gelifltirmifl olmalar› gereken erkeksi benliklerinin hâ-

lâ aray›fl›nda olan insanlard›r.18 Fakat burada söz konusu olan di-
namikler tamamen bilinçd›fl›d›r. Bu yüzden de Dr. Socarides, ye-
tiflkin homoseksüel hastalar›n› anlamak ve onlar›n bilinçd›fl› ça-
balar›n› çözümlemek için psikanalizi (ve psikanalitik bir araç
olan rüyalar›) kullan›r. 

Ben, homoseksüelli¤i de¤ifltirmek için yetiflkinlik döneminde
giriflilen uzun ve sanc›l› bir terapi süreci yerine, çocukluk döne-
minde erken müdahalede bulunulmas›n› öneriyorum. Anne baba-
lar, özellikler de babalar, o¤ullar›n›n zay›f cinsiyet kimliklerini he-
nüz oluflum aflamas›ndayken erkeksilik yönünde pekifltirebilirler.
Ebeveyn müdahalesi, çocuklar›n kendi cinsiyetlerine güven duy-
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malar›n› sa¤layarak, erkekli¤e so¤uk bakmalar›n› engelleyebilir.
Böylece birçok homoseksüel erke¤in tarif etti¤i erkek dünyas›na
yabanc›laflma sürecinin de önüne geçilmifl olur.

Buradaki amaç, çocu¤un normal erkeklik gelifliminden kop-
mas›n› önleyerek onu, yetileriyle donat›ld›¤› erkeksi kimli¤i be-
nimsemeye cesaretlendirmektir. Yani baflar›lmaya çal›fl›lan fley,
çocu¤a kendi erkekli¤ini do¤ufltan gelen kiflisel özellikleri ba¤la-
m›nda gelifltirebilmesi için yard›m etmektir. Yoksa hedef, çocu¤u
bir maço erkek (çocuk böyle birisi olmaya mizaç olarak zaten
müsait olmayabilir ve bu kesinlikle bir problem de¤ildir) karika-
türüne dönüfltürmek de¤ildir.

Richard Wyler, kendisinin ve heteroseksüelli¤e dönmeye ça-
balayan di¤er insanlar›n, çocukluk döneminde kendi cinsiyetle-
rinden uzaklaflmalar›na yol açan karfl›lanamam›fl duygusal ihti-
yaçlar›, özellikle de yaln›zl›¤› ve özlemi flöyle tarif ediyor: 

Bizler bilmeden ve istemeyerek kendimizle heteroseksüel erkek
dünyas› aras›nda büyük bir boflluk oluflturduk. Erkekler olarak
elbette ki erkeklerin dünyas›na ait olma ihtiyac› hissediyorduk. Er-
kekler taraf›ndan onaylanmaya, yol gösterilmeye, sevilmeye ve on-
lar› sevmeye gerek duyuyorduk. Erkeklerden çekinsek bile, onlar›n
bizi kendi aralar›na kabul etmelerini çok arzuluyorduk. Onlara çok
kolay ve do¤al gelen kendine güvenli, erkeksi davran›fl biçimlerini
k›skan›yorduk. Biz büyüdükçe bu k›skançl›k flehvete dönüfltü. Er-
kekleri uzaktan izleye izleye, içten içe onlar gibi olmay› ve aralar›-
na kabul edilmeyi isteye isteye sonunda bizim arzular›m›z›n obje-
leri hâline geldiler. 
Heteroseksüel erkek dünyas›yla aram›zda oluflturdu¤umuz koca
bofllu¤un bir taraf›nda durarak homoseksüellikten hiçbir zaman ç›-
kamayaca¤›m›z› düflündük. Gey aktivistler ve geyleri destekleyen
terapistler bize do¤ru yerde oldu¤umuzu, bofllu¤un bu taraf›n›n iyi
ve güzel bir yer oldu¤unu söylediler. Bu, baflka baz› homoseksüeller
için geçerli bir telkin olsa bile bizim için kesinlikle de¤ildi. Biz da-
ha fazlas›n› istiyorduk. Biz, korkular›m›zla yüzleflmek, durumumu-
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za sebep olan problemlerimizi çözmek ve Tanr›’n›n takdir etti¤i gi-
bi erkek olmak istiyorduk. Biz, geyler olarak de¤il, erkekler olarak
onanmak istiyorduk... Bizler, içimizden gelen sesin bize iyilefltirme-
miz gerekti¤ini söyledi¤i, gizli sorunlar›m›z› çözmek istiyorduk.
(www.peoplecanchange.com.)

Wyler’›n da anlatt›¤› gibi, homoseksüel öncesi dönemdeki ço-
cuklarda, normal cinsiyet özdeflleflmesi süreci çarp›k bir biçimde
geliflmifltir. Cinsiyetleriyle özdeflleflmek yerine, kendilerini sa-
vunmac› bir biçimde erkeklerin dünyas›ndan koparm›fllard›r.
Baflka bir deyiflle, incinmekten korunmak için kendilerini erkek-
lerle özdeflleflmeye ve onlarla arkadafll›k kurmaya kapatm›fllard›r.

Bu kopuflun önemli bir k›sm› babayla zay›f bir iliflki ile bafl-
lar. Baz› babalar, o¤ullar› d›fl›nda her fleye vakit bulurlar. Kendi-
lerini kariyerlerinde, gezmede tozmada, sporda ve daha birçok
sözde önemli etkinlikte kaybederek çocuklar›n› ihmal ederler. Ya
da çocuklar›n›n kendilerine has kiflilik özellikleri oldu¤unu, bu
yüzden de mesela o¤ullar›ndan birinin elefltirilmeyi, baba taraf›n-
dan reddedilme olarak yorumlad›¤›n› fark edemezler. 

Sorun, bazen de mizaç uyuflmazl›¤›ndan kaynaklanabilir. Yani,
çocu¤un hassas mizac›, baban›n o¤luna daha zor ulaflmas›na sebep
olabilir. Çocuk ve babas› ortak ilgi alanlar› paylaflm›yorsa baban›n
çocukla iletiflime geçmesi daha fazla gayret gerektirir. (Mesela ço-
cu¤un ilgi alanlar› erkeksi olmaktan çok, sanatsal olabilir.) ‹fl haya-
t›n›n yo¤unlu¤unda ve gündelik yaflam›n hengamesinde bu çocuk
bir flekilde ihmal edilmifl, bir kenara at›lm›fl olabilir. 

Baz› babalar, bu senaryonun daha uç örneklerini sergilerler.
Tan›d›¤›m bir baba (ki kendisi olgun olmayan ve baya¤› bir adam
olarak kar›s›n›, o¤lu do¤madan önce erkek çocuk do¤urmamas›
konusunda uyarm›flt›) büyük k›z›n› yüceltirken, o¤lunu göz ard›
eder ve aç›kça redderdi. Evde bir erkek daha büyüyor olmas›ndan
öylesine rahats›z olurdu ki aç›kça sergiledi¤i memnuniyetsizli¤in-
den ötürü o¤lu daha iki yafl›ndayken ablas› gibi k›z elbiseleri giy-
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meye ve Barbie bebeklerle oynamaya bafllad›. Bu küçük erkek ço-

cuk, do¤al olarak erkeksi kimli¤ini bask›layarak evde kendisini

çok daha güvende hissediyordu. 

Baz› anneler ise flu veya bu sebepten ötürü o¤ullar›n›n kendi-

lerine olan ba¤›ml›l›¤›n› uzatma e¤ilimindedirler. Bir annenin o¤-

luyla olan samimiyeti elbette ayr›cal›kl›, öncelikli ve kapsay›c›d›r.

Bu güçlü ba¤lanma daha da derinleflerek psikiyatr Robert Stol-

ler’›n ‘’saadetli ortak yaflam’’ (blissful symbiosis)19 diye adland›rd›-

¤› bir iliflki biçimine evrilir. Hele ki annenin çocu¤un babas›yla s›-

cak ve tatmin edici bir iliflkisi yoksa annenin çocu¤una s›k› s›k›-

ya tutunmas›, sa¤l›ks›z bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤a yol açar. Bu gibi

durumlarda anne, o¤luna çok fazla emek harcayarak asl›nda ço-

cu¤unun hayr›na olmayacak bir biçimde, onu kendisinin sevgi ve

arkadafll›k ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kullan›r.20
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of Boys with Gender Identity Disorder: A Comparison of Matched Con-
trols”, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry



“Etkili”, yani güçlü ve müflfik bir baba, anne o¤ul aras›nda fark

etti¤i “saadetli ortak yaflam›n’’ sa¤l›ks›z bir durum oldu¤unu içgü-

düsel olarak hisseder ve bu duruma müdahale eder. E¤er bir baba,

çocu¤unun heteroseksüel olarak büyümesini istiyorsa, bebeklik dö-

neminde sa¤l›kl› bir durum olan ama sonras›nda çocuk için çok da

iyi olmayan anne o¤ul ba¤›n› koparmal›d›r. Bu flekilde baba, o¤luna

ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetmeden bir kad›nla (anneyle) sevgi dolu bir ilifl-

ki sürdürmenin mümkün oldu¤unu gösterir. Yani baba, anne ile

o¤ul aras›nda sa¤l›kl› bir tampon olma ifllevini yerine getirmelidir.21

Bazen de anne, baba o¤ul ba¤lanmas›na köstek olacak bir bi-

çimde çocu¤unu kocas›ndan uzak tutar. (“D›flar›s› çocuk için çok

so¤uk’’, “Bu, onun için iyi olmayabilir’’, “Bugün o¤lumla birlikte

tak›laca¤›z’’ gibi) Anne, bunu genellikle kendisinin bir erkekle

yak›nlaflma ihtiyac›n› gidermek için yapar. Onun için o¤lu emin

bir limand›r; hem o¤luyla s›cak ve duygusal bir iliflki gelifltirebi-

lir, hem de kocas›yla olan yak›nlaflmas›nda yaflayabilece¤i geri-

limleri onunla yaflamaz. Bu yüzden de o¤lunu kocas›ndan ‘’kur-

tarmak’’ için biraz aceleci davranabilir. Mesela baba, çocu¤u ter-

biye etmeye çal›flt›¤›nda veya bu sebeple çocu¤u görmezden gel-

di¤inde, anne hemen araya girerek çocu¤u kucaklay›p teskin et-
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meye çal›fl›r. Annenin bu gibi durumlardaki lüzumundan fazla
flefkat ve sevgisi, küçük erkek çocu¤un anneden ayr›flma evresin-
de cesaretini k›rabilir. 

Dahas›, abart›lm›fl anne flefkati, erkek çocukta hem homosek-
süel öncesi evrede hem de homoseksüellikte s›kl›kla gözlemlenen

kendine ac›ma duygular› uyand›r›r.22 Anneden gelen böylesi
abart›lm›fl bir sevgi, yafl›t› erkekler taraf›ndan alaya al›n›p d›fllan-
d›¤›nda, çocu¤un kendini arkadafllar›ndan soyutlamas›na yol
açar. Richard Wyler da bize böyle söylüyor:

Hemen hepimizde içten gelen bir hassassl›k ve duygusal yo¤unluk
bulunur ki biz bunun hem bir nimet hem de bir flifa vesilesi oldu-
¤unu ö¤renmiflizdir. (Biyolojinin homoseksüelli¤e ne kadar katk›s›
oldu¤u tart›fl›labilir fakat bu konu muhtemelen biyolojinin homo-
seksüelli¤imizden kurtulma çabalar›m›z› en fazla etkiledi¤i aland›r.)
Bir taraftan, hassasl›¤›m›z bizim, ortalamadan daha sevgi dolu, na-
zik, narin, kalbinin ve vicdan›n›n sesini dinleyen kifliler olmam›z›
sa¤lar. Öte yandan, bu özelliklerimiz tam da k›zlar›n bizi kendi iç-
lerine memnuniyetle kabul etmesine, annelerimizin bize karfl› daha
koruyucu olmas›na; babalar›m›z›nsa bizden uzaklaflmas›na ve itifl
kak›flmaktan hofllanan erkek akranlar›m›z›n bizi reddetmesine se-
bep olan fleylerdir.
Belki de bütün bunlardan daha problemli olan, bu durumun bizi
incinmeye ve reddedililmifl hissetmeye yatk›n, ç›tk›r›ld›m kifliler
yapmas›; bundan dolay› da baflkalar›ndan gelen sald›r›lar› daha yo-
¤un ve ac›l› bir flekilde yaflamam›za sebep olmas›d›r. Yani kendi al-
g›m›z, sonunda kendi gerçekli¤imiz hâline gelir. (www.people-
canchange.com.)

Cinsiyet Uyumsuzlu¤u Bir Mit midir?
Geçmiflte gey olan birçok erke¤in bize anlatt›¤› çocukluk dö-

nemi cinsiyet uyumsuzlu¤u hikâyeleri; sadece küçük bir grup,
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tek tiplefltirilmifl, homoseksüel erkek için mi geçerlidir? Yoksa bu
hikâyeler asl›nda tipik midir?

Homoseksüellik üzerine yap›lan kayda de¤er bir araflt›rma bu
konuya ›fl›k tutucu niteliktedir. Cinsel Tercihin Kad›n ve Erkekler-
de Geliflimi (Sexual Preference: Its Development in Men and Wo-
men), birçok gey aktivistin al›nt›lama yapt›¤› bir referans çal›flma
kitab›d›r. Kitaptaki çal›flma, cinsellik araflt›rmalar› yapan Kinsey
Enstitüsü (The Kinsey Institute for Sex Research) taraf›ndan ta-
sarlanm›fl ve çal›flman›n giderleri Ulusal Ruh Sa¤l›¤› Enstitüsü
(The National Institute for Mental Health) taraf›ndan karfl›lan-
m›flt›r. Bu çal›flma, homoseksüel erkeklerin geleneksel erkek ço-
cu¤u aktivitelerinden -beyzbol ve futbol gibi- heteroseksüel er-
keklere göre çok daha az hoflland›klar›n› belirtir. Homoseksüel
erkeklerin sadece %11’i geleneksel erkek çocu¤u aktivitelerinden
hoflland›¤›n› söylerken, bu oran heteroseksüel erkeklerde %70’tir. 

Yaln›z bafl›na yap›lan okuma, yazma, çizme ve müzik gibi ak-
tivitelerden hofllanma oran›, homoseksüel erkeklerde heterosek-
süel erkeklerdekinin iki kat›d›r. Homoseksüel erkeklerin yar›s› ti-
pik k›z çocu¤u aktivitelerinden (evcilik oynamak gibi) hoflland›-

¤›n› belirtilirken, bu oran heteroseksüellerde sadece %11’dir.23

Homoseksüel erkeklerin üçte birinden fazlas› (%37’si) k›z k›ya-
fetleri giyindi¤ini ya da okul y›llar›nda k›z çocuk gibi davrand›¤›-
n› söylerken, heteroseksüel erkeklerin sadece %10’u bu flekilde

davrand›¤›n› söylemifltir.24

Bu çal›flmada, çocu¤un cinsiyet uyumsuzlu¤uyla ilintilendiri-
len ailevi faktörler “annenin babaya k›yasla bask›n oldu¤u aile’’,
“anneye fazla yak›nl›k’’, “güçlü anne’’ ve “babayla düflük düzeyde
özdeflleflme’’ olarak s›ralanm›flt›r. Çal›flmay› yapanlar vard›klar›
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sonucu flöyle ifade etmifllerdir: “Örneklemimizde yer alan erkek-
lerdeki çocukluk dönemi cinsiyet uyumsuzlu¤u, yetiflkinlikteki

cinsel tercihler aç›s›ndan çok güçlü bir göstergedir.’’25

Burada bahsedilen çocukluk dönemi cinsiyet uyumsuzlu¤un,
sadece homoseksüelliklerinden memnun olmayan insanlar için
de¤il; psikoterapi aray›fl›na girmeyen di¤er homoseksüeller için
de geçerli oldu¤u saptanm›flt›r. 

Sa¤l›kl› Bir Gelecek Vaadi
Margaret ve Bill’e, psikolog Robert Stoller’›n “erkeksilik bir

baflar›d›r’’ sözünü hat›rlatt›m. Bundan kast›m, heteroseksüel ola-
rak yetiflmenin kendili¤inden olacak bir fley olmad›¤›yd›. Çünkü
böyle bir geliflimin ön koflullar›, iyi ebeveynlik ve aile deste¤idir.
Ve tabii ki bu süreç, zaman alacakt›r.

Margaret neden bahsetti¤imi anlad› ve “Yani bunun bir süreç
oldu¤unu söylüyorsunuz, öyle mi?’’ dedi. 

“Evet’’ dedim.
“Ne kadar zaman alacak bir süreçten bahsediyoruz?’’ diye sordu.
Böyle söyleyerek asl›nda neyi sordu¤unu anlam›flt›m. Stevi-

e’nin homoseksüel olup olmayaca¤›n› ne zaman ö¤renebilece¤ini
soruyordu. Ona en önemli zaman diliminin 1,5 ile 3 yafl aras› dö-
nem oldu¤unu ama 12 yafl›ndan önce hâlâ vaktimiz oldu¤unu
söyledim. “E¤er hiçbir fley yapmazsak, ergenlik dönemiyle birlik-
te uyanan romantik e¤ilimler ve cinsel arzular, Stevie’nin cinsiyet
aray›fl›n› erotiklefltirecektir’’ dedim.

Baba kafllar›n› çatarak ‘’Erotiklefltirme mi?’’ dedi.
‘’Yani’’ dedim. ‘’Di¤er erkek çocuklarla, hatta kendisinden

yafll› homoseksüel erkeklerle cinsel deneyimler yaflamaya bafl-
layabilir.’’

‘’Bu, bütün babalar›n en korkunç kâbusu olmal›’’ diye s›zland›.
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Sesindeki endifleyi anlayabiliyordum. Birçok anne baba gibi
o¤lunun büyüyünce evlenip barklan›p çoluk çocu¤a kar›flmas›n›
umuyordu. 

“Gerçek flu ki cinsel kimli¤i hakk›nda kafas› kar›fl›k bir çocuk
ayn› cinsten birisiyle, bazen de kendisinden büyük bir erkekle ya-
k›nlaflabilir. Böyle bir durum, tabii ki homoseksüel kimli¤i pekifl-

tirecektir’’26 dedim.
Bill, hoflnutsuzlukla sandalyesine yasland›. Bana, “Doktor

Bey, ne yapmam›z gerekiyorsa yapaca¤›z, gerekirse çiftli¤imizi sa-
tar›z’’ dedi. O böyle söyleyince ben onun Stevie’ye yard›m etmek
için gerçekten her fleyi göze alm›fl oldu¤unu düflündüm. 

Bill’in korkular›n› anlayabiliyordum. Ona çiftli¤i satmas›na ge-
rek olmad›¤›n› söyledim: “Çünkü iflin önemli bir k›sm›n› asl›nda
kendin yapabilirsin. Sadece Stevie’nin duygusal ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak için her zaman onun yan›nda ol. Onunla s›cak ve sevgi do-
lu bir iliflki kur ki kendisini bu süreçten çekmesin’’ diye ekledim.

Bu arada akl›ma homoseksüel hastalar›m›n efl aray›fllar›n›, er-
kek sevgisine duyduklar› derin özlemi ve erotik yak›nlaflmay› anla-
tarak geçirdikleri say›s›z terapi seans› geldi. Hayatlar›nda çocuk-
luklar›n›n ilk y›llar›na uzanan, derin bir boflluk vard›. Bir erke¤in
ilgisine, flefkatine, kendilerini onaylamas›na, kendilerine sar›lmas›-
na ve daha sonras›nda her bafllar› s›k›flt›¤›nda koflabilecekleri bu en
iyi dostlar› için özel bir kifli olmaya ihtiyaçlar› vard›. Birço¤u hâlâ
baba sevgisi aray›fl›ndayd›lar. ‘’Etkili bir baba ol’’ dedim Bill’e.
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26 Finkelhor; çal›flmas›na kat›lan, homoseksüel aktivitelerde bulunan er-
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büyük bir erkekle cinsel deneyim yaflam›fl oldu¤unu saptam›flt›r. Finkel-
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söylüyor. Bu erkek çocuklar›, sonras›nda girdikleri homoseksüel aktivi-
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Bill s›k›nt›yla sordu: “Nas›l yani? Etkili bir baba ne demek?’’
“‘Etkili’ hem flefkatli hem de güçlü demek. Stevie seni öz gü-

venli ve kararl› görmeli. Ama ayn› zamanda seni destekleyici, du-
yarl› ve ilgili görmeli. Yani Bill, Stevie’ye senin gibi olmay› isteme-
si için mant›kl› baz› sebepler sunmal›s›n’’ dedim. Bill’in söyledik-
lerimin ne kadar›n› gerçeklefltirebilece¤ini tartmak için ona uzun
bir bak›fl att›m. 

Margaret’e de, “Sizin de biraz geri çekilmeniz laz›m’’ dedim.
Bu söyledi¤ime çok flafl›rd›. “Benim hâliyle Stevie’ye bakmam

gerekiyor ve..’’
“Stevie’ye bir bebek gibi davranmay›n’’ diyerek araya girdim.

‘’Kendi ifllerini kendi bafl›na halletmesine izin verin. Onun hem
annesi hem babas› olmaya çal›flmay›n. E¤er bir sorusu olursa, ona
sorusunu babas›na sormas›n› söyleyin.’’ 

“Ne hakk›nda sorular mesela?’’ diye sordu. 
“Her fley hakk›nda. Cinsellikle ilgili sorular tabiî ki. Fakat yal-

n›z onlar de¤il, her türlü soru. Gökyüzü neden mavi? Rüzgâr ne-
den eser? Kocan›za, Stevie’nin kendisi için ne kadar önemli oldu-
¤unu, Stevie ile ne kadar ilgili oldu¤unu sergileme f›rsat› verecek
her soruyu ve ifli havale edin. Çünkü kocan›z›n, Stevie’ye bir baba
olarak önerebilece¤i bir fleyleri oldu¤unu kan›tlamas› gerekiyor.’’ 

Birçok homoseksüel hastam, babalar›n›n kendilerine verecek
hiçbir fleyleri olmad›¤›n› söylerlerdi. Hastalar›mdan 26 yafl›nda
olan birisi bana geçenlerde flöyle dedi: ‘’Babam hem vard› hem de
yoktu. Yani hep evdeydi ama buna ra¤men onunla ilgili hat›rlan-

maya de¤er do¤ru dürüst bir an›m yok.’’27

Bill, “Yani Stevie’nin terapiye ihtiyac› olmad›¤›n› m› söylüyor-
sunuz?’’ dedi.

Ben de Bill’e, Stevie’nin asl›nda terapiye ihtiyac› olmad›¤›n›
söyledim. “Stevie’nin babas›na ihtiyac› var’’ dedim. 
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Babas›na ihtiyac› var. Bunu söylemek benim için kolayd›.
Ertesi hafta, Margaret tek bafl›na ofisime u¤rad›. Ben Bill’in

gelmemesine maalesef flafl›rmam›flt›m. Üzülerek söylemeliyim ki
bu asl›nda çok yayg›n bir aile modelidir. Anneler genellikle yap›l-
mas› gerekenin ne oldu¤unu hemen kaparlar. Babalar ise s›kl›kla
bunun önemini kavrayamazlar. (Çocuklar›na, “Annen bu ifli de
halledecektir’’ derler.)

Margaret özür diler bir tonda, “Bill, Stevie’yle pek fazla ilgi-
lenmiyor’’ dedi. “Sizinle yapt›¤›m›z konuflmadan sonra eve döner-
ken bile Bill, Stevie ile hemen hemen hiç konuflmad›. Bildi¤im ka-
dar›yla o zamandan beri de hiç bafl bafla bir fleyler yapmad›lar’’ di-
ye devam etti.

“Bill iflten eve geldi¤inde ne yapar?’’ diye sordum.
“Kesinlikle Stevie ile konuflmaz. Benimle bile pek konuflmaz.

Kendisine içecek bir fleyler al›r ve televizyonu açar.’’ 
‹flte hep ayn› hikâye diye düflündüm. 
Bill’in çocu¤unu kurtarmak için çiftli¤ini satabilece¤ini söyle-

mesinin üzerinden daha bir hafta geçmemiflti. Bu baban›n o¤lunu
sevdi¤inden hiç kuflku duymuyordum, bir baba olarak bu yüzden
büyük fedakârl›klar› göze alm›flt›. Fakat küçük fedakârl›klar› ve
ihtimam› ki bunlar gündelik ilgi, sevgi ve anlay›fl gibi çocu¤unun
cinsiyet karmaflas›n› çözmek için en gerekli fleylerdir, yerine geti-
remiyordu. Öyle ki Bill o¤luyla konuflam›yordu bile. Bu tür aile
tablolar›n›n çok yayg›n olmas› hazindir. On befl y›lda yüzlerce
homoseksüel erkekle konuflmuflumdur. Benim karfl›laflmad›¤›m
baz› istisnalar tabii ki olabilir ama ben flahsen babas›yla s›cak,
sevgi dolu ve sayg›l› bir iliflkisi oldu¤unu söyleyen tek bir homo-

seksüel erkek tan›mad›m.28
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kerly, My Father and Myself, (New York: Poseidon, 1968); M. Boyd, Take
Off the Masks, (Philadelphia: New Society, 1984); Greg Louganis, Brea-



Bu yüzden ben erken çocukluk döneminde geliflen baba o¤ul
ba¤lanmas›n› flöyle bir soruyla test etmeyi uygun görüyorum: Kü-
çük erkek çocuk mutlu oldu¤unda, bir fleyleri baflard›¤›nda, cesa-
retlendirilmeye ihtiyaç duydu¤unda ya da e¤lenmek, heyecanlan-
mak istedi¤inde kime koflar? E¤er kofltu¤u kifli her zaman annesiy-
se, baba o¤ul iliflkisinde bir fleyler yolunda gitmiyor demektir. 

Kendi klinik çal›flmalar›m›zdan ve homoseksüel birçok er-
kekle çal›flm›fl olma tecrübemizden ç›kar›m›m›z; homoseksüelli-
¤iyle bafl etmeye çal›flan bir erke¤in, babas› taraf›ndan yeterince
sevilmifl, onaylanm›fl ve kendisine yol gösterilmifl olmas›n›n çok
nadir bir durum oldu¤udur. Büyüme sürecinde babas›yla özdefl-
leflti¤ini hisseden ve babas›n› bir erkek rol modeli olarak kabul
eden homoseksüel erkek çok azd›r. O¤ul, s›kl›kla babas›yla olan
iliflkisini karfl›l›kl› husumet ve babadan yana ilgi eksikli¤i (psiko-
lojik olarak terk edilmifl hissetme) çerçevesinde hat›rlar. 

Fakat bütün insani deneyimler gibi, bu tür deneyimler de ev-
rensel de¤ildir. Bazen baba o¤ul iliflkileri yeterli gibi gözükebilir.
Bu gibi durumlarda agresif ve kindar bir a¤abeyin, akran bir er-
kek arkadafl›n ya da bir tacizcinin çocukta b›rakt›¤› derin yaralan-
malar problem teflkil edebilir. Bu tür durumlarda bile temel sorun
ayn›d›r: Çocukta kendi cinsiyetinin içini doldurma konusunda
büyük bir eksiklik hissi, yani erkeklerin aras›nda onlar›n dengi
gibi davranamama ve erkeklerin dünyas›nda yeterince iyi olmad›-
¤›n› düflünme. K›sacas› sorun, kendi cinsiyetine güvensizlik
duymakla (gender esteem) ilgilidir.

Richard Wyler’›n kendini de içine katarak geçmiflte gey olan
bir grup erkek için söylediklerine kulak verelim: “‹stenmeyen ho-
moseksüel dürtülerle u¤raflan erkekler içerisinde bizim bildi¤i-
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miz tek bir vaka yoktur ki erkek dünyas›ndan veya erkeklerle
olan iliflkilerinden duygusal olarak uzaklaflmam›fl ya da bunlar›n
sebep oldu¤u yaralanmalara u¤ramam›fl olsun.’’ (www.people-
canchange.com.)

Her erkek çocuk, bir baba figürü taraf›ndan sevilmeye, okflan-
maya ve bir baba rehberli¤inde erkek dünyas›na ad›m atmaya öz-
lem duyar. Dahas› erkeksi do¤as›n›n; arkadafllar›, kendinden bü-
yük erkekler ve kendisine yol gösterenler taraf›ndan onaylanma-
s›na ve övülmesine ihtiyac› vard›r. E¤er bu iliflkilerin hiçbiri ço-
cu¤a kendini erkek dünyas›nda rahat hissettirecek kadar güçlü
de¤ilse çocuk, di¤er erkekleri uzaktan hasretle izlemeye bafllaya-
cakt›r. Aç›kças› ben de, Richard Wyler gibi, erkek dünyas›ndaki
iliflkilerinde incinmemifl tek bir homoseksüel erkek tan›mad›m. 

Stevie’nin babas› konusunda hâlâ umutsuz de¤ildim. Yine de
Margaret’e, iflimizi garantiye almak için, o¤luna alternatif erkek
rol modelleri bulmaya çal›flmas›n› söyledim. Mesela Stevie’yi ba-
l›k tutmaya götürebilecek bir amca. Çocu¤a beyzbol oynamay›
ö¤retebilecek bir kuzen. Ya da bu çocukla vakit geçirecek ve ken-
disini erkek çocuk olarak özel hissetmesini sa¤layabilecek baflka
güvenilir yetiflkin erkekler...

Böyle bir müdahale elbette ki çocu¤un ileride heteroseksüel
olaca¤›n› garantilemez. Margaret ve Bill’in bütün yapabilece¤i,
Stevie’ye mümkün olan en iyi çevresel flartlar› sa¤layarak onun bu
yöndeki flans›n› maksimuma ç›karmakt›r. Bütün bu u¤rafllar so-
nuçta bofla gidebilir, ben böyle bir durumda Margaret ve Bill’in
çocuklar›n› sevmeye devam edece¤ine inan›yorum.

Sonuçta, sa¤l›kl› bir bafllang›ç için yap›labilecek çok fley var-
d› ve bunlar› hayata geçirmenin zaman› gelmiflti. 
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