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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-
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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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Teflekkür

Lela Gilbert’a, bu metnin ilk hâlinin ortaya ç›kmas›nda gös-
terdi¤i beceri ve sab›rdan dolay› çok teflekkür ediyoruz. Don
Schmierer’e, anne babalar için yap›lm›fl böyle bir çal›flman›n öne-
mine olan inanc›ndan dolay› flükranlar›m›z› sunuyoruz. Kendisi
bizi cesaretlendirip bize destek olmakla kalmad›, ayn› zamanda
bu çal›flmay› tamamlayabilece¤imize sonuna kadar inand›. Ayr›ca
Richard Wyler’a, web sitesine koydu¤u kiflisel hikâyelerinden
uzun al›nt›lamalar yapmam›za izin verdi¤i için müteflekkiriz. 

J. & L.A. Nicolosi
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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
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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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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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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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“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›.

JOSEPH NICOLOSI & LINDA AMES NICOLOSI

46

25 Snortium ve ark., “Family Dynamics and Homosexuality”, s. 763-70. 



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-
kek üniversite ö¤rencilerinin yar›s›n›n, çocukluklar›nda kendilerinden
büyük bir erkekle cinsel deneyim yaflam›fl oldu¤unu saptam›flt›r. Finkel-
hor, bu bulguya dayanarak daha yafll› bir erkek taraf›ndan taciz edilen
çocuklar›n, bunu, homoseksüel bir olay gibi alg›lam›fl olabilece¤ini ve bu
yüzden de kendilerini homoseksüel olarak damgalam›fl olabileceklerini
söylüyor. Bu erkek çocuklar›, sonras›nda girdikleri homoseksüel aktivi-
telerle, bu damgay› pekifltireceklerdir. D. Finkelhor, Sexually Victimized
Children, (New York: Free Press, 1979).



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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27 Ayr›ca bkz. D. J. West, “Parental Figures in the Genesis of Male Homo-
sexuality”, International Journal of Social Psychiatry 5, (1959): 85-97. 



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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28 Zay›f baba o¤ul iliflkisinin otobiyografik ya da klinik literatürden örnek-
leri için bkz. W. Aaron, Straight, (New York: Bantam, 1972); J. R. Ac-
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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king the Surface, (New York: Plume, 1996); G. A. Rekers ve ark., “Family
Correlates of Male Childhood Gender Disturbance”, Journal of Genetic
Psychology 142, (1985): 31-42; Andrew Sullivan, Virtually Normal, (New
York: Vintage, 1996); Fischhoff, “Preoedipal Influences”, s. 273-86.



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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2. Homoseksüel Öncesi
Evredeki Erkek Çocuk

Anne Babalar Niçin Müdahale Etmelidir?

Erkekli¤e giden yol uzundur. Bu yolda, deneme yan›lma yöntemiyle
ilerlenir. Sonuçta baz› erkek çocuklar›, varmalar› gereken noktaya ula-
flamazlar. Çünkü bir yerden sonra çabalamak çok yorucu, yenilgilerse
çok ac› vericidir. Bu yüzden bu çocuklar, vazgeçerek alternatif yollara
saparlar. Ben de bu çocuklardan biriydim. Erkeklik yolundan sapmam,
beni homoseksüelli¤in dünyas›na götürdü.

Alan Medinger

“Peki flimdi ne olacak?” Bu, çocuklar› cinsiyet karmaflas› ya-
flayan anne babalar›n kafas›n› en çok meflgul eden sorudur. Gele-
cek çok da parlak görünmez. Stevie’nin anne babas›na da söyledi-
¤im gibi, feminen aktivitelerle u¤raflan ve bu tür aktivitelere çok
fazla ilgi duyan erkek çocuklar›n ileride homoseksüel, biseksüel

ya da transseksüel olma ihtimalleri %75’tir.29

53

29 Daryl Bem, Bell ve ark. taraf›ndan yap›lm›fl bir çal›flmaya (Sexual Prefe-
rence: Its Development in Men and Women [Bloomington: Indiana Univer-
sity Press, 1981]) at›fta bulunuyor. Bu çal›flma, “çocuklukta görülen cin-
siyet uyumsuzlu¤unun, kad›n ve erkeklerde ileride oluflacak cinsel yöne-
limi belirleyici bir öncül” oldu¤unu tespit ediyor. Çal›flmada kullan›lan



Stevie’nin hikâyesi hâliyle uç bir noktay› temsil ediyor. Çün-

kü cinsiyet bozuklu¤u yaflayan birçok çocuk Stevie’den daha az

homoseksüel öncesi evre belirtileri (babaya yabanc›laflma, erkek-

lerle arkadafll›k kuramama ve gizli, derin bir erkeklik yaralanma-

s› gibi) gösterir. Bu çocuklarda ortaya ç›kan belirtiler daha hafif

oldu¤undan, onlara çocukluk dönemi cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u

teflhisi konmaz. Ama flüphesiz bu çocuklar da ileride homoseksü-

el olma riski tafl›rlar. 

Birçok araflt›rmac›, çocukluk dönemindeki cinsiyet uyumsuz-

lu¤unun homoseksüellikle ilintilendirilebilecek en önemli faktör

oldu¤u konusunda hemfikirdir. Di¤er bir yayg›n ve ortak özellik

ise, homoseksüel erkeklerin geçmifllerine dönüp bakt›klar›nda

di¤er çocuklardan farkl› olduklar›n› hissetmeleridir. Maalesef ruh

sa¤l›¤› ile ilgilenen birçok uzman (psikiyatrlar, psikologlar, sos-

yal hizmetler uzmanlar›), anne babalar› homoseksüellik yönün-

deki bir gidiflattan haberdar etmeyi gereksiz bulurlar. 
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iliflki çözümleme tekni¤inin, sebep sonuç iliflkisini kan›tlamada yetersiz
oldu¤u uyar›s› da çal›flmaya dâhil ediliyor. Bem diyor ki: “Sonras›nda ya-
p›lan çal›flmalar, hep ayn› sonuca ulaflt›. Bu çal›flmalar›n en büyü¤ü
(Green, Richard, 1987, The Sissy Boy Syndrome) yafl ortalamas› 7.1 olan,
cinsiyetine uygun davranan 56 erkek çocu¤u ve cinsiyet uyumsuzlu¤u
yaflayan 66 erkek çocu¤u içeriyordu. Araflt›rmac›lar, örneklemlerini
oluflturan çocuklar›n üçte ikisini ergenlik döneminin sonunda yeniden
de¤erlendirmeye alm›flt›. Bu de¤erlendirmelere göre, önceden cinsiyet
uyumsuzlu¤u gösteren erkek çocuklar›n %75’i biseksül veya homosek-
süel olmufltu. Cinsiyetine uygun davranan çocuklar›n ise yaln›zca %4’ü
(sadece 1 çocuk) biseksüel veya homoseksüel olmufltu. Bu bilgiler, cin-
sel yönelim araflt›rmalar›nda, hatta belki de bütün insan psikolojisi üze-
rine yap›lm›fl araflt›rmalar içerisinde, en tutarl›, en iyi belgelenmifl ve en
belirgin bulgulara dayanan verilerdir... Sonuçlar› itibar›yla sosyal aç›dan
bütün hayat› etkileyecek böylesine önemli bir bireysel farkl›l›¤a (IQ ve
biyolojik cinsiyet d›fl›nda) kolay kolay rastlanmaz.” Daryl J. Bem, “Exotic
Becomes Erotic: A Developmental Theory of Sexual Orientation”,
Psychological Review 103, no. 2, (1995): 322-323. 



Ruh sa¤l›¤›yla ilgilenen uzmanlar, uzun zamandan beri ço-
cuklar›n›n cinsel yönelimleriyle ilgili endiflelerini dile getiren an-
ne babalara tepeden bak›yor, onlar› umursam›yorlar. Bu uzman-
lar, çocukta ortaya ç›kan homoseksüel öncesi evre belirtilerini
göz ard› ederek anne babalar›n heteroseksizmine veya “cahil” ho-
mofobilerine odaklan›yorlar. Fakat böyle bir yaklafl›m› benimse-
yerek, ailelere gerçekten yard›mc› olmak yerine, birçok ailenin
de¤erleriyle ters düflen bir sosyal tutumun avukatl›¤›n› yap›yor-
lar. Ancak bu durum bir gerçe¤i de¤ifltirmiyor: Ço¤u anne baba
çocu¤unun ileride homoseksüel olmas›n› istemiyor.

Geçenlerde ofisime gelen bir çift bana, fazlas›yla efemine bir
çocuk olan 4 yafl›ndaki o¤ullar› Aaron’› anlatt›lar. Hem anne hem
de baba övünerek, çok aç›k fikirli insanlar olduklar›n› ve karfl›
cinsin davran›fllar›n› benimseme gibi durumlara tolerans göster-
diklerini söylediler. Buna ra¤men, e¤er müdahalede bulunmazsak
o¤ullar›n›n ileride homoseksüel davran›fllar göstermesinin ista-
tiksel ihtimalini söyledi¤imde flok oldular. 

Gurur duyduklar› aç›k fikirliliklerine ra¤men, o¤ullar›n›n
oyuncak bebeklerini elden ç›karmaya karar verdiler. Benim yön-
lendirmemle de kendi ‘’onar›m terapilerine’’ bafllad›lar. Yani ço-
cuklar›n›n daha önce karfl›lanmam›fl ‘’erkeklik ihtiyaçlar›n›’’ dik-
kate almaya bafllad›lar. Bütün di¤er vakalarda oldu¤u gibi çocu-
¤un, babas›yla yak›nlaflmaya; annesindense biraz kopmaya ihtiya-
c› vard›. Bunu baflarabilmek için de anne baban›n birlikte çal›fla-
rak çocuklar›n›n cinsiyetiyle uyumlu, do¤al erkeksili¤ini ortaya
ç›karmay› ö¤renmesi gerekti. (Bunun nas›l yap›labilece¤ine ay-
r›nt›l› olarak gelecek bölümlerde de¤inece¤im.)

Aaron’›n anne babas›na, “E¤er hemen flimdi Aaron’›n cinsiyet
geliflimine müdahalede bulunursak, o¤lunuz kendi erkekli¤i için-
de rahat etmeyi ö¤renecektir. Bu da onun büyüdü¤ünde hetero-
seksüel olma ihtimalini artt›racakt›r” dedim.

Birçok dan›flan, homoseksüellik problemlerini ‘’cinsiyet bofl-
lu¤u’’ ya da “cinsiyet güvensizli¤i’’ fleklinde tarif eder. Robert
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Wyler, kendi cinsiyetine güvensizlik duyma durumunun hayat›
çok zorlaflt›rd›¤› konusunda uyar›larda bulunuyor:

Ac›m›z sevilmedi¤imizi veya istenmedi¤imizi ya da yeterince sevilip
istenmedi¤imizi hissetmemizle alakal›d›r. Bu ac› genellikle babaya
duyulan açl›k, anneyle fazlaca içli d›fll› olma, arkadafllarca reddedil-
me, cinsiyetine güvensizlik duyma ve çocuklukta cinsel tacize (ki
bu, homoseksüellerde genel nüfusa oranla çok daha s›k bir durum-
dur) ya da küçük yaflta cinsel deneyimlere maruz kalma gibi faktör-
lerle de ilintilidir. Böylesi tacizlerin ya da erken cinsel deneyimlerin
bafl›m›za gelmesine sebep olan erkekler, sevgiyle tacizi ve kad›n ile
erke¤i kafam›zda karmafl›k bir hâle getirdiler. Asl›nda biz geriye dö-
nüp bu tarz yaralanmalar›m›zla yüzleflmedikçe, bunlar›n bafl›m›za
geldi¤ini kabul edip ac›m›z› yaflamad›kça ve hakl› öfkemizi sal›ver-
medikçe ne iyileflebiliriz ne de olanlar› sindirip yolumuza devam
edebiliriz. Çünkü zaman, böylesi derin yaralar›n onar›m› için tek
bafl›na yeterli de¤ildir. (www.peoplecanchange.com.) 

Cinsiyet kimli¤i problemleri konusunda uzmanlaflm›fl olan
Dr. Kenneth Zucker ve Dr. Susan Bradley de cinsiyet bozuklu¤u
yaflayan çocu¤un tedavisine, mümkün olan en erken dönemde
bafllanmas› gerekti¤ini vurgularlar. 

Biz, genel anlamda tedavinin ne kadar erken bafllarsa sonucun o ka-
dar iyi olaca¤›n› söyleyenlerle ayn› fikirdeyiz...
Tecrübemiz bize, önemli say›daki çocu¤un ve ailenin büyük de¤i-
fliklikler baflarabilece¤ini gösterdi. Cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u soru-
nuyla gelen dan›flanlar tamamen iyileflti. Çocu¤un davran›fllar›nda
ya da fantezilerinde cinsiyet kimli¤i sorunlar›n› akla getirebilecek
hiçbir fley kalmad›.
Çocuklar›n kendi cinsiyet kimlikleriyle daha bar›fl›k olmas› için,
birçok faktörü göz önünde bulundurarak, bu tür vakalara ruh sa¤l›-
¤› uzmanlar›n›n umars›z (nihilist) de¤il, iyimser yaklaflmalar› gerek-
ti¤ini düflünüyoruz.30
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Homoseksüellik Baz› ‹nsanlar›n 
Do¤al Hâli Olabilir mi?
Baz› anne babalar, “Benim o¤lum gey do¤mufl olabilir mi?

Homoseksüellik çocu¤un do¤al hâli olabilir mi?’’ diye sorar. 
Genellikle bilimin, homoseksüelli¤in do¤al bir yönelim ol-

du¤unu ve bir insan›n do¤ufltan gelen özellikleriyle alakal› oldu-

¤unu “ispatlam›fl” oldu¤undan söz edilir.31 (Gelecek bölümde
homoseksüelli¤in biyolojik temelleriyle ilgili teorilere daha ay-
r›nt›l› de¤inece¤iz.) Homoseksüelli¤in do¤ufltan geldi¤ini iddia
edenlere göre cinsel yönelim, kiflilerin kimliklerinin yap› taflla-
r›ndan biridir. Bu yüzden homoseksüelli¤e e¤ilimli insanlar ol-
duklar› gibi, yani kendi yarat›lm›fll›klar›n› yans›tan insanlar ola-
rak kabul edilmelidirler. 

Fakat ileride bir gün bir geylik geni bulunacak olsa bile bu tür
iddialar› zay›flatan baz› problemler vard›r. Bilim, birçok insan›n
farz etti¤inin aksine, bize söyleyebilecekleri konusunda s›n›rl›d›r.
Çünkü bilim bize dünyay› tarif ederek, onun nas›l oldu¤unu an-
lat›r; onun nas›l olmas› gerekti¤i konusundaysa sessiz kal›r. Bunu
bir örnekle aç›klayay›m:
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bir yönü vard›r ve genlerin hiçbir etkisi olmad›¤›n› söylemek de aptalca-
d›r. Ama genlerin son tahlilde belirleyici oldu¤unu düflünmüyorum”
(Matthew Brelis, “The Fading Gay Gene”, Boston Globe, 7 fiubat 1999). 



O¤lunuz Jack genetik olarak kilo almaya çok yatk›n bir çocuk
ve bu, onun do¤ufltan gelen bir özelli¤i. Siz de onun için yemekler
piflirmekten çok hofllan›yorsunuz ve sonuçta çocu¤unuz, tatl›lar›
ve k›zartmalar› çok seven bir insan olarak büyüyor. Jack, okulda
alaya al›n›yor, d›fllan›yor ve hakarete u¤ruyor. Eve geliyor ve en iyi
yapt›¤› fleyi yaparak kendini rahatlat›yor, yani yemek yiyor. (“Bel-
ki de arkadafllar›m hakl›, ben fliflman bir oburum” diye düflünü-
yor.) K›sa bir süre sonra Jack o kadar fliflmanlam›fl oluyor ki okul
doktoru onu beden e¤itimi dersinden muaf tutan bir rapor yaz›yor.

fiiflman olmak gerçekten Jack’in kaderi mi? Asl›nda Jack’in
bu özelli¤i biyolojik faktörlerin, anne baba etkisinin, arkadaflla-
r›yla sosyal etkilefliminin ve kendi davran›flsal tercihlerinin bir
araya gelmesi sonucunda ortaya ç›k›yor. (T›pk› homoseksüel-
likte oldu¤u gibi.)

Evet, fazla yemek yemek Jack için anlafl›labilirdir (kendisine
bu durum gayet normal gelebilir) ama biz buna ra¤men, obezli-
¤in sa¤l›kl› ve normal olmad›¤›n›, hem Jack için hem de di¤er
herkes için kabul ederiz. Çünkü insano¤lu, vücuduna obezite ile
lüzumundan fazla zahmet çektirmek için tasarlanmam›flt›r. 

O¤lunuzun ö¤retmeni onun mutsuzlu¤unu, alaya al›nmas›n›
ve d›fllanmas›n› görüyor ve çok üzülüyor. Bu sebeple do¤al olarak
Jack’i korumaya çal›fl›yor. O hâlde alaya al›nan ve d›fllanan çocuk-
lar için okulu daha güvenli bir ortam hâline getirmek üzere, flef-
kat duygular›m›z›n da etkisiyle, okullarda “obezitenin baz› insan-
lar için normal” oldu¤unu mu ö¤retmeliyiz? Dahas› ö¤retmenler
de obezite ile ilgili tek problemin obezlere uygulanan sosyal ay-
r›mc›l›k oldu¤unu mu söylemeliler?

Bu sorular›n elimizi vicdan›m›za koyarak de¤erlendirilmesi,
cevap olarak “hay›r” dememizi gerektirir. Bu, k›sa vadede ac›l› bir
çözüm olabilir ama uzun vadede bu çocuklar›n geleceklerini de
dikkate al›rsak, obezitenin ne oldu¤unu muhakkak anlamam›z
gerekiyor. Bizler gerçekten fazla kilolu olmak için yarat›lmam›fl›z.
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Okul yöneticileri, Jack gibi obez çocuklar› di¤er çocuklardan
ay›rmadan, kendine özgü kifliler olarak kabul etmeli ve onlar›n
obeziteye karfl› sürdürdükleri çabalamalar› içtenlikle destekleme-
lidirler. Fakat bunlar› yaparken onlar›n problemlerini, kiflilikleri-
nin ayr›lmaz bir parças›ym›flças›na onaylamamal›d›rlar. 

Ayn› fleyler cinsel tercihi konusunda kafas› kar›fl›k bir genç
için de geçerlidir.

Alan Medinger, homoseksüellikten ç›km›fl yüzlerce erke¤e
rehberlik etmifl, kendisi de 17 y›l boyunca aktif homoseksüel ha-
yat yaflam›fl birisi olarak as›l özgürlü¤ün, kiflinin geyli¤ini ilan et-
mesiyle olmad›¤›n› söyler. Ona göre as›l baflar›, kiflinin kendi do-
¤as›na uygun bir biçimde yaflamay› seçerek kaçmadan ve kork-

madan erkeklik yolunda ilerlemeye devam etmesidir:32

Erkekli¤e giden yol uzundur. Bu yolda, deneme yan›lma yönte-
miyle ilerlenir. Bu yolda ilerlemek, zafer ve yenilgilerle dolu bir
yolculu¤u gerektirir. Ço¤u erkek çocuk bu yolda ilerlemekte oldu-
¤unu fark etmez bile. Baz›lar› bir yol kat etmifl olduklar›n›, ana va-
r›fl noktas›na ulaflt›klar›nda ancak anlarlar. Büyük bir ço¤unluk
son noktaya ulaflabilir.
Baz› çocuklarsa varmalar› gereken noktaya ulaflamazlar. Çünkü bir
yerden sonra çabalamak çok yorucu, yenilgilerse çok ac› vericidir. Bu
yüzden bu çocuklar vazgeçerek, alternatif yollara saparlar. Ben de bu
çocuklardan biriydim. Erkeklik yolundan sapmam, beni homoseksü-
elli¤in dünyas›na götürdü. Ben, sonunda homoseksüellik problemimin
asl›nda erkekli¤imin az geliflmifl olmas›ndan kaynakland›¤›n› gördüm. 

Cinsiyet Bozuklu¤u Yaflayan Erkek Çocu¤un 
Yaflad›¤› Dezavantajlar Nelerdir?
Olaya pratik aç›dan yaklaflacak olursak, gey bir yaflam biçimi-

nin birçok dezavantaj› oldu¤unu fark ederiz. Psikiyatr Richard
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Fitzgibbons, anne babalar›, karfl›t cinsiyet (cross gender) davran›fl-
lar›n› ve bunlarla ilintili problemleri gelip geçici bir büyüme saf-
has› olarak kabul ederek göz ard› etmemeleri konusunda uyar›yor. 

Cinsiyet kimli¤i problemleri -karfl› cinsin k›yafetlerini giyme, sadece
karfl› cinsin oyunlar›n› oynama ve ayn› cinsten arkadafllar›n olmama-
s› gibi belirtiler de dâhil- bir fleylerin çok yanl›fl gidiyor oldu¤u ola-
rak anlafl›lmal› ve ona göre tedavi edilmelidir. Okula bafllamadan ön-
ce bu tür belirtiler gösteren erkek çocuklar›, ilkokulda mutsuz olma-
ya, yaln›z kalmaya ve soyutlanmaya meyillidirler. Dahas› bu çocuk-
lar, okula bafllad›klar›nda evden ayr›lma endiflesi (separation anxi-
ety), depresyon ve davran›flsal problemler yaflarlar. Okulda da hayta
çocuklar›n alay konusu ve pedofillerin hedefi olurlar. Bu gibi sebep-
lerden dolay› ergenlikte ayn› cinsin çekimine girmeye bafllarlar. 
E¤er ergenlik döneminde homoseksüel aktivitelere bulaflmaya bafl-
larlarsa alkole, uyuflturucuya ve fuhfla bulaflma ihtimalleri di¤er er-
kek çocuklar›na göre çok daha fazlad›r. ‹ntihara kalk›flma, cinsel
yollarla bulaflan hastal›klarla (AIDS ve HIV gibi) karfl›laflma ya da
yetiflkinlikte ciddi psikolojik problemler yaflama da bu çocuklarda
daha s›k görülür. Bu çocuklar›n küçük bir k›sm›ysa ileride travesti

veya transseksüel olurlar.33

Politik olarak çok hassas baz› durumlar söz konusu olsa bile,
hâlâ baz› ruh sa¤l›¤› uzmanlar› cinsiyet karmaflas›n›n tedavisinin
önemli ve yerinde bir müdahale oldu¤unu düflünüyor. Mesela Zuc-
ker ve Bradley, çocukluk dönemi cinsiyet kimli¤i bozuklu¤unun
(CKB) (childhood gender identity disturbance-GID) tedavisinin hem
etik hem de iyilefltirici oldu¤unu düflünüyorlar. CKB tedavisinin
çocuklara birçok faydalar sa¤lad›¤›ndan bahsediyorlar. Örne¤in:

• Çocu¤a, karfl›t cinsiyet davran›fllar›n›n ve bunlarla birlik-
te yaflanan negatif intrapsiflik faktörlerin üstesinden gele-
bilme f›rsat›n›n verilmesi. 
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• Arkadafllar taraf›ndan sosyal reddedilmede büyük düflüfller.
• Transseksüel olma (kiflinin kendini karfl› cinsten zannet-

mesi ve s›kl›kla kendini normal hissetmek için cinsiyet de-
¤iflikli¤i ameliyatlar›na baflvurmas›) ihtimalinin düflmesi.

• Yetiflkinlikte homoseksüel olma ihtimalinin düflmesi.34

Çocu¤um Belki de Bir Cinsiyet 
Problemi ile Do¤mufltur 
Baz› flafl›rt›c› çal›flmalar, az say›da erkek ve kad›n›n cinsiyet

kimli¤i geliflimlerinin do¤umdan önce meydana gelen “biyolojik
kazalar” sonucunda bozulmufl olabilece¤ini iddia ediyor. 

Bundan birkaç sene önce hamile kad›nlara düflükleri önle-
mek için yaz›lan bir ilac›n yan etki olarak k›z fetüslerin beyin-
lerini maskulenlefltirdi¤i fark edilmiflti. Bu ilaca maruz kalan fe-
tüslerin büyüdüklerinde lezbiyen olma ihtimali, ortalamadan
yüksek bulunmufltu.

Sonras›nda 2000 y›l›nda, üç Kanadal› bilim adam› solakl›kla

homoseksüellik aras›nda bir ba¤lant› buldular.35 Onlar›n maka-
lelerine göre homoseksüel erkeklerin solak olma ihtimali, hetero-
seksüel erkeklere göre üçte bir oran›nda daha yüksek; lezbiyenle-
rinse solak olma ihtimali heteroseksüel kad›nlara göre %50 ora-
n›nda daha fazlayd›. 

Baz› insanlar›n beyinleri, daha ana rahmindeyken beynin ya-
p›s›n› bozucu birtak›m olaylarla karfl›laflm›fl olabilir. Bu asl›nda,
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anneleri düflük ilac› alan k›zlar›n bafl›na gelen fleydir; bir hormo-
nun anormal derecede fazla salg›lanmas›, fetüsün cinsiyet gelifli-
mini bozmufltur. Kanadal› araflt›rmac›lar, hem solakl›¤›n hem de
homoseksüelli¤in “biyolojik bir geliflim hatas›ndan” kaynaklan-
m›fl olabilece¤ini söylüyorlar.

Fakat Neil Whitehead’in de belirtti¤i gibi, “Homoseksüellikle
solakl›k aras›nda muhtemelen bir ba¤lant› var. Ama bu ba¤lant›
çok da güçlü de¤il çünkü sonuç olarak solaklar›n ço¤u homosek-

süel de¤iller ve homoseksüellerin ço¤u da solak de¤iller.”36

Cinsiyet Kimli¤i Bozuklu¤u (CKB) 
Olan Çocuklar De¤iflebilirler
Uzmanlar, biyolojik temele dayanan bir cinsiyet kimli¤i bo-

zuklu¤u olan çocuklar›n asl›nda terapiye flafl›lacak derecede iyi
cevap verdiklerini belirtiyorlar. Araflt›rmac›lar Rekers, Lovaas ve
Low, genç bir hastalar›n› flu flekilde tarif ediyorlar:

Hastay› ilk gördü¤ümüzde feminen özdeflimleri (davran›fllar›, mi-
mikleri, flört etmesi, fantezileri, evin içinde sal›na sal›na yürümesi,
c›rtlak sesi; makyajl›, bafltan ç›kar›c› gözleri vb.) o kadar bask›nd› ki
çocu¤un bu durumunda nörolojik ve biyokimyasal faktörlerin belir-
leyici oldu¤unu düflündük.
Hasta 26 hafta sonra tekrar geldi¤inde ise görünüflü ve davran›fllar›
herhangi bir erkek çocu¤unkinden farkl› de¤ildi. Çocu¤un tedavi-
den önceki videolar›n› görenler, tedaviden sonra bambaflka bir ço-

cukla karfl›laflt›klar›n› söylüyorlard›.37

Cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u yaflayan çocuk elbette ki kendi
do¤as›n› -yarat›c›l›¤›n›, hassasl›¤›n›, kibarl›¤›n›, narinli¤ini, sos-
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yalli¤ini, içgüdüselli¤ini ya da yüksek zekâs›n›- reddederek önce-
den belirlenmifl bir kal›ba sokulmaya çal›fl›lmamal›d›r. Dr. Law-
rence Newman bu önemli ayr›ma flöyle aç›kl›k getirir:

Tedavi, feminen çocu¤u bir atlet yapmaya ya da çocu¤un estetik
kayg›lar›n› bast›rmaya yönelik olmamal›d›r. Tedavi, çocu¤un erkek
olmaktan duydu¤u gururu gelifltirmeye yönelik olmal›d›r...
Bu çocuklar, 5-12 yafllar› aras›nda tedaviye çok olumlu cevap vere-
rek hem davran›flsal olarak daha maskulen olurlar hem de erkek

kimlikleriyle daha bar›fl›k olurlar.38

Araflt›rmac› Kenneth Zucker da tedavinin birçok yoldan etkili
olabilece¤ini vurgular: “Cinsiyet çeliflkisi yaflayan 300’den fazla ço-
cu¤u de¤erlendirmifl olma tecrübeme dayanarak, birçok çocu¤un
ve ailelerinin terapiyle müdahalede bulunulmas›ndan faydalanm›fl
olduklar›n› söyleyebilirim. Terapi alan bu gençler sonunda, k›z ve-
ya erkek olarak kendi cinsiyetlerinde kendilerini daha rahat hisse-
derler, kendi cinslerinden çocuklarla yak›n arkadafll›klar kurabilir-

ler ve aileleriyle daha iyi bir iletiflim ortam›n› tecrübe ederler.”39

fiiflmanl›k Do¤ufltan m›d›r?
Daha önce de belirtti¤imiz gibi obezitenin homoseksüellik ile

iyi bir analoji oluflturdu¤unu düflünüyoruz. Araflt›rmac›lar, bir ge-
nin baz› insanlar› kilo almaya meyilli hâle getirdi¤ini biliyorlar. Yi-
ne de, fliflman insanlar bu özelliklerini do¤ufltan getiriyorlar diye,
fliflman olman›n sa¤l›kl› ve normal bir durum oldu¤unu iddia ede-
meyiz. Genlerimiz sadece bir fleyi etkiliyor: Baz›lar›m›z›n kilo al-
maya olan yatk›nl›¤›n›. Bunun yan› s›ra ailevi etkiler (Anneniz bi-
beronunuza süt yerine kola m› koyard›?), kültürel faktörler (Genifl
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aileniz mangal partilerinde bir araya gelip çatlayana kadar yemek
mi yiyordu?), kiflileri strese sokan durumlar (‹fl yaflam›n›zda çok
fazla bask› alt›nda oldu¤unuz için televizyon karfl›s›nda yiyip içe-
rek mi rahatl›yorsunuz?) ve irade kullanma konusunda kiflisel ter-
cihler (Diyet yapmay› m› tercih ediyorsunuz, yoksa rahatça yiyip
içmeye s›¤›nmaya devam m› ediyorsunuz?) de çok önemlidir.

fiüphesiz birçok fliflman insan›n fliflmanlamaya karfl› genetik bir
yatk›nl›¤› yoktur. Onlar›n fliflmanl›¤› büyük oranda yukar›da s›ra-
lanan çevresel faktörlerin bir birleflimi sonucunda ortaya ç›km›flt›r.

Homoseksüellik, bu durumun hemen hemen ayn›s›d›r. Dr.
Whitehead’in de söyledi¤i gibi, biyolojik faktörler bizi belli dav-
ran›fllara zorlamaz; sadece böyle davran›fllar›n ortaya ç›kma ihti-
malini art›r›rlar.

“Geylik Geni’’
Atipik cinsiyet özellikleri gösteren baz› çocuklar›n durumu-

nun, do¤umdan önceki hormonal bir problemden kaynaklanabi-
lece¤ini söylemifltik. Yani çocuk daha ana rahmindeyken beyin ge-
liflimini etkileyen bir hormonun fazla ya da az salg›lanmas›n›n yan
etkilere maruz kalabilir. Bu durumda ailenizden çocu¤unuza geç-
ti¤i düflünülen “geylik geni’’nin var olma olas›l›¤› nedir? (Daha ön-
ce de söyledi¤imiz gibi genler insanlar› homoseksüel yapmaz fakat
çevremizle belli flekillerde etkileflime girmemizin temellerini atar.)
Çocu¤un homoseksüelli¤ine genlerin katk›s› ne ölçüdedir?

Yak›n zamanda, biyolojik faktörlerle ilgili yap›lm›fl bir çal›fl-
ma, homoseksüelli¤e katk›da bulunan genetik özelli¤in, cinsiyet

uyumsuzlu¤una yatk›nl›k olabilece¤ini iddia ediyor.40 Birçok ruh
sa¤l›¤› uzman› y›llard›r ayn› aç›klamalar› savunuyor. Cinsiyet
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40 J. Bailey, M. Dunne ve N. Martin, “Genetic and Environmental Influen-
ces on Sexual Orientation and Its Correlates in an Australian Twin
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uyumsuzlu¤u yaflayan çocuk, arkadafllar›na göre daha az erkeksi-
lik hissediyor ve bu yüzden onlarda gördü¤ü ve kendisinin sahip
olmad›¤›n› düflündü¤ü erkeksili¤i romantize ediyor. Cinsiyet
uyumsuzlu¤u yaflayan çocuk, annesinin güvenli kollar›na çeki-
lerek daha sald›rgan ve deliflmen arkadafllar›n›n temsil etti¤i er-
keksili¤in zorluklar›n› reddediyor. (Gelecek k›s›mda bu konu
üzerinde daha uzun duraca¤›z.)

Erkeksi Bir Cinsiyet Kimli¤ini 
Desteklemek: Erkekli¤e Geçifl Ayini
‹lkel kültürler, erkek çocuklar›n erkeksi kimliklerle büyüme-

leri için özel bir itinaya ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duyduklar›-
n› içgüdüsel bir biçimde bilirler. Bu kültürler, genç erkeklerin, er-
kekli¤e geçifl yapt›klar› bir dizi ayini yerine getirmeden büyüme-
lerine izin vermiyorlar. Onlara göre tam bir erkek hâline gelmek,
kendili¤inden gerçekleflmez; tersine çaba gerektirir. 

Kabiledeki genç erkekler, erkeksiliklerini keflfetmek ve ispat-
lamak için birçok denemeden geçerler. Avc›l›k yapar, kabilenin
düflmanlar›yla savafl›rlar. Bunlar› baflarmak için de çok zorlay›c›
baz› fiziksel s›navlardan geçerler. Kendilerinden büyük erkekle-
rin eflli¤inde düzenlenen ayinlerde çocukluktan erkekli¤e geçtik-
lerini ilan ederler. Bütün h›rpalay›c› süreçleri tamamlad›klar›nda
ise kabileleri, onlar›n zaferlerini kutlamak için yanlar›ndad›r. Ar-
t›k onlar erkeklerdir. Bundan böyle annelerinin kamp atefli etra-
f›nda, k›z kardefllerinin ve büyük annelerinin aras›nda oyunlar
oynamayacaklard›r. Bunlar›n yerine di¤er erkeklerle birlikte bal›k

tutmaya ve avlanmaya gideceklerdir.41
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nisinde, erkek çocuklar anneleri ve k›z kardefllerinden ay›r›l›yor ve d›fla-



Bugün içinde yaflad›¤›m›z toplumda genç erkeklere erkeklik
kimliklerini pekifltirmeleri için yard›m etmek o kadar da kolay
de¤ildir. Gençlerden genelde erkekli¤e geçifl ayinlerini yerine ge-
tirmeleri beklenmez. Tersine cinsiyet konular›na getirilen kafa
kar›flt›r›c› yaklafl›mlar sonucunda, ö¤retmenler ve psikolojik da-
n›flmanlar çocuklara “kad›ns› taraflar›n›” keflfetmelerini, “çift
cinsiyetli” do¤alar›n›n fark›na varmalar›n› ve daha kötüsü kendi-
lerini aç›kça ‘’gey’’ olarak tan›mlamalar›n› tembihliyorlar. Bütün
yafl gruplar›ndan çocuklar, kamu okullar›ndaki e¤itimciler tara-
f›ndan çok çeflitli cinsel kimlikler denemeleri konusunda cesa-
retlendiriliyorlar. Baz› okullar ifli, çocuklara ayn› cinsle iliflkiyi
ya da biseksüelli¤i bir seçenek olarak de¤erlendirmelerini önere-
cek kadar ileri götürüyor. 

Asl›nda baz› psikologlar, kendimizi heteroseksüellikle s›n›r-
lamam›z›n insan potansiyeline vurulmufl gereksiz bir gem oldu-
¤unu; biseksüellikle ilgili korkular›m›z›n üstesinden gelebilirsek
zengin ve yarat›c›, yepyeni imkânlar keflfedebilece¤imizi iddia

ediyorlar.42 Bir psikolog, bu bilimsel bulguyu (yani insanlar›n ge-
nifl bir yelpazede cinsel duyarl›l›klara sahip olabilece¤i bulgusu-
nu) makalesine dâhil etti¤i anda asl›nda (cinsel çeflitlili¤in iyi bir
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r›dan bakanlara canice ve korkunç gözüken ritüellerle erkek olma hede-
fine ulaflmaya çal›fl›yorlar. Sonunda genç erkekler, cesur ve erkeksi ol-
may› ö¤renip iyi kocalar ve iyi babalar olabiliyorlar. Sambia kabilesinin
erkekli¤e girifl seremonisi flu noktalar› ortaya koyuyor: (1) Anneyle öz-
deflimin uzamas›, erkek çocu¤un erkeksili¤ini tehdit eder; (2) erkeksilik
sadece di¤er erkekler taraf›ndan aktar›labilir; ve (3) erkeksilik çabalaya-
rak elde edilebilecek bir ödüldür; genç erkekler ergenli¤e erifltiklerinde
onlara otomatikman sunulacak bir fley de¤ildir. Robert Stoller ve Geor-
ge Herdt, “Development of Masculinity: A Cross Cultural Contribution”,
Journal of the American Psychology Association 30, (1981): 29-59.

42 Linda Ames Nicolosi, “Some Psychologists Say Bisexuality Opens Up
New Possibilities for Creative Expression”, NARTH Bulletin, A¤ustos
2001, s. 8.



fley oldu¤unu ima ederek) do¤rudan etik alan›na kaym›fl oluyor.
Çünkü bilim, bize elbette ki kendimizi heteroseksüellikle s›n›rla-
man›n veya her türlü cinsel çeflitlili¤i savunman›n iyi veya kötü
oldu¤unu söyleyemez. 

E¤er ayn› psikolog monogamiyi ve heteroseksüel eti¤i savu-
nuyor olsayd› ironik bir biçimde bir ‘’heteroseksist’’ olarak dam-
galan›r ve kendisine, düflüncelerinin sadece kilisede geçerli olaca-
¤› söylenirdi. Fakat ne zaman ki bir psikolo¤un ahlaki de¤erleri
cinsel çeflitlili¤i savunmas›na yol aç›yor, o zaman yapt›¤› çal›flma
tart›fl›lmaz bir bilimsel olgu kabul ediliyor! Buradaki ikiyüzlülü-
¤ü görmemek gerçekten mümkün de¤il. 

Berbat Okul Programlar›
Bir anne baba haklar› savunucusu olan Brian Camenkar, Mas-

sachusetts’deki okul programlar›nda çocuklar›n homoseksüel
çiftlermifl gibi rol yapmalar›n›n gerekti¤ini anlat›yor. Lise ça¤›n-
daki çocuklar›n homofobi haftas›nda geleneksel de¤erleri ay›pla-
yan, cinsiyetler aras› geçifli (transgenderism) yücelten ve bu konu-
larda anlat›lanlara kat›lmayan çocuklar› aç›kça afla¤›layarak utan-
d›ran seminerlere kat›lmas› zorunlu k›l›n›yor. Camenker, bir
okul program›nda çocuklar›n gey hareketiyle olan dayan›flmalar›-
n› göstermek için, okulda pembe bileklikler takmaya mecbur
edildiklerini ve do¤al olarak çok az çocu¤un bu gey sembolünü
takmay› reddetti¤ini anlat›yor. 

Bu tür bir lisede, lise birinci s›n›flar›n ders kitab› “cinselli¤in
deneme yan›lma yoluyla ö¤renilen, kiflisel bir tercih meselesi”
oldu¤unu yaz›yor. Dahas› konulardan birinde, erken yaflta cinsel
tecrübe edinmeyi cesaretlendirici flöyle bir provokatif cümle yer
al›yor: “Ergenlik döneminde cinsel fonksiyonlar›n›z› test etmek
ve baflka bir insana haz vermek için kendi cinsinizden birisiyle
iliflkiye girmek daha az korkutucu olabilir.” Ders kitab› ayn› za-
manda çocuklara, “Büyümek, anne babalar›n›z›n de¤erlerini red-
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detmeniz gerekti¤i sonucuna ulaflman›z anlam›na gelebilir” diye

telkinde bulunuyor.43

Cinsiyet De¤iflikli¤i Operasyonlar›na 

‹ki Farkl› Bak›fl Aç›s›
Cinsellikle ilgili kar›fl›k mesajlar birçok yönden gelebilir. Me-

sela bir psikoterapistin efemine bir erkek çocu¤a tavsiyesinin,

“Büyüdü¤ünde cinsiyet de¤iflikli¤i için ameliyat olabilirsin ama o

zamana kadar bir erkek çocuk gibi davran›rsan daha rahat eder-

sin” oldu¤unu biliyorum. Bunun gibi bir tavsiye, ancak çocu¤un

feminen fantezilerini körüklemeye yarar. Çocuk birkaç y›l içeri-

sinde ameliyatla kad›n olma fantezisini gerçeklefltirebilecekse ne-

den erkeksili¤ini gelifltirmeye çabalas›n ki! Transseksüellerin

ameliyattan sonra bile içlerinde hiçbir fleyin de¤iflmedi¤ini fark

etmeleri, bu tavsiyeyi veren psikoterapist için önemli de¤ildir.

Hâlbuki ameliyat olanlar›n birço¤u hâlâ kafas› kar›fl›k, mutsuz in-

sanlar olmaya devam ediyorlar.44

Gelenekselli¤i savunanlar, (buna birçok dinsel inan›fltan in-

san› dâhil edebiliriz) vücudumuza ilham edilmifl, do¤al bir düze-

nin bize kim oldu¤umuzu söyledi¤ine inan›rlar. Bu yüzden gele-

nekselli¤i savunanlar, kendini kad›n gibi hisseden bir erke¤in,

kendi iç duygular›yla uyumlu bir insan olabilmek için, cinsiyet
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43 Brian Camenkar, The Homosexual Agenda in Massachussets Schools, (New-
ton, Mass: Parents’ Rights Coalition), teyp kaseti. Bu kayda, (781) 433-
7106’ya telefon ederek ulaflabilirsiniz.

44 Charles W. Socarides, Homosexuality: A Freedom Too Far, (Phoenix: Adam
Margrave, 1995), s. 34-35. Socarides burada diyor ki: “1960 ve 1970’lerde
transseksüel ameliyatlara büyük bir ra¤bet vard›. Ama bu operasyonlar da-
ha sonra sessiz sedas›z popülerli¤ini kaybetti. Dr. John Money’in John
Hopkins Üniversitesi’ndeki yard›mc›lar›ndan pek ço¤u, art›k bu tür ope-
rasyonlar› savunmuyor. Çünkü bütün bu operasyonlar›n, insanlara yar-
d›mc› olma konusunda baflar›s›z oldu¤unu fark edememifl olamazlar.”



de¤ifltirme ameliyat› yapt›rarak genital organlar›n› ald›rmas›n›n,
gö¤üs implantlar› takt›rmas›n›n ve kad›nl›k hormonlar› almas›-
n›n mübah oldu¤unu kabul edemezler. Geleneksel insanlar,
bundan dolay›, erkek do¤mufl birinin bir karikatürden f›rlam›fl-
ças›na kad›n davran›fllar›n› taklit etti¤ini ve kemikli erkek çene-
si ve sakal izleriyle tezat oluflturan yapay gö¤üslerini gördükle-
rinde dehflete kap›l›rlar. Böyle bir kiflinin, kendini hissetti¤i cin-
siyete döndürmek için vücuduna yapt›rd›klar› hiç de asil görün-
mez; tersine mezbahadan ç›km›fl gibi görünür. Cinsel özgürlük-
leri savunanlara göre ise bu kifli, kiflisel tercihini (en büyük insa-
ni de¤er!) kullanarak modern t›bb›n sayesinde kendini, olabile-
ce¤ine inand›¤› kifli hâline getirmifltir.

Cinsel özgürlükleri savunanlar (liberaller-sexual liberationists)
ile gelenekselli¤i savunanlar (muhafazakârlar-traditionalists) ara-
s›nda uzlafl›lamaz, büyük farkl›l›klar vard›r. Liberaller kar›s›n›
terk edip gey oldu¤unu ilan eden bir adam› alk›fllarken (bu adama
cesur, dürüst ve asil diye hitap ederler); bu durum muhafazakâr-
lar› ürpertir. Ne kadar u¤rafl›rlarsa u¤rafls›nlar muhafazakârlar
kendilerini, homoseksüellerin iliflki s›ras›nda yapt›klar›n› düflü-
nünce ürpermekten alamazlar. Kendilerinin içten gelen reaksiyo-
nundan dolay› neredeyse suçluluk duyarak homoseksüel eylemle-
ri sapk›n ve do¤aya ayk›r› görmeye devam ederler.

Kim Oldu¤una Karar Vermek
Baflka birçok meslektafl›m gibi ben de, ayn› cinsle iliflki dene-

yimi yaflam›fl genç erkeklerin kendilerini aceleci bir biçimde “gey”
olarak adland›rmalar›n› endifle verici bulurum. Bu derece önemli
bir karar ancak yetiflkinlikte verilmelidir. Çünkü bu gençlerin
hepsi, homoseksüel iliflkileri arzulamaya devam etmeyeceklerdir.
Ama e¤er bir rehber ö¤retmen taraf›ndan cesaretlendirilirlerse ay-
n› cinsle iliflkiye girmeyi al›flkanl›k hâline getirecekler ve geri dö-
nüflü olmaz bir biçimde gey hayat›na bulaflm›fl olacaklard›r. 
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Arkadafllar› taraf›ndan ac› bir biçimde d›fllanan çocuk için
bu arkadafl grubu, yani kültürünü karfl›s›na alan bir grup tara-
f›ndan sahiplenilmek büyüleyicidir. Gey toplulu¤u içerisinde
yeni ve genç bir yüz sevinilerek buyur edilecek ve bu fl›mart›c›
kabulün hemen ard›ndan da cinsellik bafllayacakt›r. Cinselli¤e
gey barlar›nda, halk hamamlar›nda, kitap dükkânlar›nda ve in-
ternetteki gey chat kanallar›nda kimlik belirtmeksizin kolayl›k-
la eriflilebilir. 

Richard Wyler’›n anlatt›¤›na göre bu tür tecrübeler ba¤›ml›l›k
yapabilir:

Erkeklerin idollefltirilmesi kolayl›kla erotizme döner. ‹ç dünyam›z-
da yeterince “erkek” hissedemedi¤imiz için, d›flar›dan bir erke¤in
bizi tamamlamas›n› umar›z. Baflka bir erkek vücuduna bakmak ve
dokunmak, bize kendi içimizde hiçbir zaman tam olarak hissedeme-
di¤imiz maskulenli¤i gerçek anlamda hissetme f›rsat› verir.
Fakat flehveti pornografi, fantezi ya da röntgencilik yoluyla doyur-
maya çal›flmak sadece flehvetimizi yo¤unlaflt›r›r. Böylelikle kendi-
lerine flehvet duydu¤umuz erkekleri daha fazla idollefltirmifl ve
kendimizi onlardan daha fazla soyutlam›fl oluruz. Sonuçta “ger-
çek” erkeklerle aram›zda olan uçurum öylesine büyür ki onlar›
karfl› cins olarak görmeye bafllar›z. fiehvet ayn› zamanda bizi cin-
sel ba¤›ml›l›¤›n kaygan zeminlerine sürüklemifl olur. (www.peop-
lecanchange.com.)

Tabii ki daha iyi bir sonuca ulaflma ihtimali her zaman vard›r.
Cinsellikle ilgili kafas› kar›fl›k olan gençler, dan›flmanl›k sayesin-
de kendi cinsiyetleri içerisinde geliflim göstermenin önemini fark
ederek hem cinsel kimlik karmaflas›n› hem de buna efllik eden ay-
n› cinsle seks fantezilerini azaltabilirler.

Dr. Elaine Siegel cinsiyetleriyle ilgili kafa kar›fl›kl›¤› yaflayan
k›zlara uygulad›¤› terapi seanslar›na dayanarak, “bu k›zlar›n ‘k›z’
olduklar›n›n fark›nda olduklar›n› fakat k›z olman›n kendileri için
mümkün, arzu edilebilir ve faydal› bir fley oldu¤undan emin ol-

JOSEPH NICOLOSI & LINDA AMES NICOLOSI

70



mad›klar›n›” belirtir. Baflar›l› bir flekilde tedavi edildiklerinde bu
k›z çocuklar cinsiyet kimli¤i problemlerini önemli ölçüde hallet-
mekle kalmam›fl, ayn› zamanda okulda yaflad›klar› e¤itsel engel-

leri aflarak daha sa¤l›kl› bir uyum sürecine girebilmifllerdir.45

‘’Kay›ts›zl›k’’ m›, ‘’Eksiklik’’ mi?
Baz› gey aktivistler, homoseksüelli¤e yönelimi olan insanlar›n

“cinsiyete kay›ts›z” olarak do¤duklar›n› ve ac› çekme sebepleri-
nin cinsiyete göre kutuplaflm›fl bir dünyada yaflamak zorunda kal-

malar› oldu¤unu iddia ediyorlar.46 Fakat e¤er geyler cinsiyete ka-
y›ts›zlarsa neden gey erkekler biseksüel de¤iller? Niçin gey dün-
yas›nda erkeksili¤e bunca k›ymet veriliyor? Neden geyler efl ara-
d›klar›nda “heteroseksüel gibi davranan” kiflileri ye¤lediklerini
ilan ediyorlar? Niçin erkeksilik aray›fl›nda böylesi zorlan›mc›
(kompülsif) ve tehlikeli cinsel davran›fllara flahit oluyoruz?

Biz bütün bunlar›n, homoseksüelli¤in “cinsiyete karfl› kay›t-
s›zl›¤›” de¤il de cinsiyetteki “eksikli¤i” temsil etmesinden kay-
nakland›¤›n› düflünüyoruz. Eksikli¤e dayal› davran›fllar›n teme-
linde, kiflinin sahip olmad›klar›na karfl› gelifltirdi¤i afl›r› bir du-
yarl›l›k vard›r. Dürtü ve tahriklerle flekillenen bu davran›fllar, sos-
yal dezavantajlara ve t›bbi risklere ra¤men sürdürülürler. Eksik-
li¤e dayal› davran›fllar ayn› zamanda t›pk› bir karikatür gibi abar-
t›l› olma özelli¤ine sahiptir. Erkeklerin polis ya da asker gibi giyi-
nip kal›n kemerler takt›klar› ve iflkence aletleri tafl›d›klar› “leat-
her” (deri) barlar› olarak adland›r›lan gey mekânlar›, bu abart›n›n
canl› örnekleridir. Böylesi davran›fllar asl›nda içte eksikli¤i hisse-
dilen cinsiyete, yani erkekli¤e karfl› artm›fl fark›ndal›¤› ve bu er-
kekli¤in aray›fl›n› temsil eder. 
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Cinsiyet Kimli¤i Bozuklu¤unun (CKB) Tan›mlanmas›
Cinsiyet kimli¤i çat›flmas›na onar›c› bir biçimde yaklafl›lmas›

gerekti¤ine inan›yorum. CKB ya da cinsiyet bofllu¤u yaflayan ço-
cukta, kendini gerçek manada erkek hissetme (k›z çocuklar için
kendilerini kad›n hissetme) konusunda bir fleyler eksiktir. Be-
nimle hemfikir di¤er psikoterapistler gibi ben de, bu insanlar is-
tenmeyen homoseksüel davran›fllara henüz geri dönülmez bir bi-
çimde bulaflmam›flken onlara hayatlar›n›n ak›fl›n› de¤ifltirebilecek
bir seçenek sunmay› umuyorum.

Çocu¤unuzun davran›fllar›yla ilgili endifleleriniz mi var? Ço-
cu¤unuzun cinsiyet karmaflas› belirtileri gösterdi¤inden mi flüp-
heleniyorsunuz?

Öncelikle, homoseksüel olan birçok erkek çocu¤un hiçbir za-
man aç›kça kad›ns› olmad›klar›n› göz önünde bulundurun. Efe-
mine erkek çocuk, homoseksüelli¤e yol açan cinsiyet uyumsuzlu-
¤u sendromunun abart›l› bir örne¤idir. Hem CKB (efeminelik)
yaflayan çocuklar hem de cinsiyet uyumsuzlu¤u (ayn› cinsten ak-
ranlarla da sorunlar›n yaflanmas› durumu) yaflayan çocuklar, ken-
dilerine uygun cinsiyeti sahiplenmede sorun yaflarlar. Bu yüzden
iki durum da homoseksüelli¤e zemin haz›rlar. 

Baz› homoseksüel öncesi evre belirtilerinin fark edilmesi kolay-
d›r. Bunlar genellikle çocuk daha çok küçükken ortaya ç›kar. Ço-
cuklukta CKB’ye iflaret eden baz› durumlar Amerikan Psikiyatri
Derne¤i (American Psychiatric Association-APA) taraf›ndan afla¤›-
daki gibi s›ralanm›flt›r. Klinik uzmanlar bu befl göstergeyi, çocu¤un
bu rahats›zl›¤a sahip olup olmad›¤›n› belirlemede kullan›rlar:

1. Israrla tekrarlanan karfl› cins olma iste¤i ya da öyle oldu¤u-
na inanma durumu.
2. Erkeklerde karfl› cinsin k›yafetini giyme ya da feminen gi-
yim tarz›n› taklit etme. K›zlarda sadece stereotipik olarak
maskulen olan k›yafetleri giymede ›srarc› olma.
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3. Taklide dayal› hayalî oyunlarda güçlü bir biçimde sürege-

len karfl› cins rollerini tercih etme ve sürekli karfl› cinsten ol-

ma fantezileri kurma.

4. Stereotipik olarak karfl› cinse ait olan oyun ve e¤lencelere

kat›lmak için yo¤un arzular besleme. 

5. Oyun arkadafllar›n› ›srarla karfl› cinsten seçme.47

Karfl›t cinsiyet davran›fllar› okul öncesi dönemde, yani 2-4 yafl

aras›nda bafllar. Dr. Richard Green’in araflt›rmas›na göre, karfl›

cinsin elbiselerini giymek ilk iflaretlerden biridir.48

Öte yandan, cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuklar›n ço¤unda,

homoseksüelli¤in erken dönemlerdeki geliflimi, daha belirsiz ifla-

retler verir: Di¤er erkek çocuklarla oyun oynamada isteksizlik,

hareketli oyunlardan korkma, di¤er erkeklerin yan›nda ç›plak

durmaktan utanma (kad›nlar›n yan›ndaysa utanmama), babayla

iliflkilerde ve babaya ba¤lanmada güven eksikli¤i ve anneye afl›r›

ba¤lanma gibi.

Richard Wyler’›n web sitesinde anlatt›¤› hikâye, cinsiyet

uyumsuzlu¤u yaflayan homoseksüel öncesi evredeki erkek çocuk-

lar için tipiktir. Wyler bu çocuklar›n erken dönemde yaflad›¤›, or-

tak “cinsiyetsizlik” hislerini tarif eder. Anlatt›¤› erkeklerin hiçbi-

GENÇLERDE HOMOSEKSÜELL‹⁄‹ ÖNLEME REHBER‹

73

47 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual, 4.
bask›. (Washington DC.: American Psychiatric Association, 1994), s.
532; ayr›ca bkz. Newman, “Treatment for the Parents of Effeminate
Boys”, American Journal of Psychiatry 133, no. 6, (1976): 683.
Bu arada, APA’n›n çocuklukta görülen cinsiyet kimli¤i bozuklu¤unu bir
problem olarak tan›mlay›p ayn› durumun yetiflkinlikte ortaya ç›km›fl hâ-
line (yani homoseksüelli¤e) tamamen normal gözüyle bakmas›ndaki iro-
niye dikkat çekmek isteriz. Bu mant›ksal tutars›zl›¤›, gey aktivistler de
fark etmifltir. Bu yüzden, son zamanlarda CKB’yi tan› el kitab›ndan ç›-
kartt›rabilmek için seslerini iyice yükseltmeye bafllam›fllard›r. 

48 Richard Green, The “Sissy Boy Syndrome” and the Development of Homo-
sexuality, (New Haven, Conn: Yale University Press, 1987). 



ri ne k›z gibi davranm›flt›r ne de kad›n k›yafeti giymifltir. Ama yi-
ne de erkeklikle ilgili büyük bir yetersizlik hissi tafl›maktad›rlar. 

Bafllang›çta, kendimizi homoseksüel hissetmekten çok, cinsiyetsiz
hissettik. ‹çimizdeki erkekli¤in eksik oldu¤unu hissetti¤imizden
kendimizi daha maskulen ve daha bütün hissettirecek olan›n çeki-
mine girdik.
Kad›nlarla k›z kardefllerimiz olarak özdeflleflirken erkekleri z›tt›m›z
olarak alg›lad›k. Bu yüzden z›tt›m›z›n, yani gizemli ve bilinmeyen er-
keksili¤in çekimine kap›ld›k. Çünkü bize göre erkekler, ço¤u zaman
karfl› cinsti. Hâl böyleyken cinsel olarak onlardan etkilenmek, bize
do¤al geliyordu.

E¤er çocu¤unuz karfl› cinsin aktivitelerine ve giyim kuflam›na
ilgi gösteriyorsa oyunlar› ve saplant›lar› birbirinden ay›rt etmeniz
gerekir. Çocu¤unuz karfl› cinsin k›yafetlerini nadir olarak giyini-
yorsa endiflelenmenize gerek yoktur. Çocu¤unuz bu flekilde dav-
ranmaya devam ediyorsa ve bunlara ek olarak sizi telafla düflüren
di¤er baz› al›flkanl›klar ediniyorsa endiflelenmelisiniz. Örne¤in,
annesinin makyaj malzemelerini kullanmaya bafllayabilir. Mahal-
ledeki erkek çocuklardan ve onlar›n oyunlar›ndan kaç›narak, k›z
çocuklar›yla birlikte olmay› tercih edebilir ve s›kl›kla onlar›n ev-
cilik benzeri oyunlar›na kat›labilir. Sonras›nda tiz bir sesle konufl-
maya bafllayabilir. K›zlar›n yürüyüfllerini, durufllar›n› abart›l› bir
biçimde taklit edebilir; hatta uzun saçlara, küpelere ve eflarplara
hayran olabilir. Feminen eflyalar saplant› derecesinde çocu¤unu-
zun özel ilgi alan›na girebilir. Yani çocu¤unuz, kendi k›z karde-
flinden ve annesinden daha fazla feminen davranabilir. 

Cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuktan bir insan resmi çizmesi
istendi¤inde öncelikle bir kad›n resmi çizecektir, sonra belki bir
de erkek resmi çizecektir. Çocu¤un çizdi¤i k›z veya kad›n resim-
leri, pembe ve k›rm›z› gibi göz al›c› renklerle boyanm›fl, ayr›nt›l›
ve büyük resimlerdir. Çocu¤un yapt›¤› erkek resmindeki figür ise
zay›f, küçük, donuk ve genellikle çöpten adam fleklindedir. Bütün
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bu resimler, çocu¤un gerçeklik alg›s›n› temsil eder. Kad›nlar, he-
yecan verici, güçlü ve göz al›c›d›r, (baba da dâhil) erkekler ise za-
y›f, s›k›c›, hatta olumsuz figürlerdir.

Homoseksüel öncesi evredeki erkek çocuklar, kad›nlar›n cin-
sel organ›n› çok merak edebilirler. Klinisyenler, 12 yafl alt›ndaki
CKB’li erkek çocuklar›n, normal erkek çocuklara oranla özellikle
vajinaya çok ilgi gösterdiklerini belirtiyorlar. CKB’li erkek çocuk,
ayn› zamanda kendi erkekli¤ini reddedebilir ve kendi erkeklik or-
gan›ndan tiksinip cinsel organ›yla ba¤›n› koparmak için penisini
içeri do¤ru itmeye çal›flabilir. Ayakta iflemek yerine, k›z kardefli
gibi oturarak iflemeye bafllayabilir. Bu tür davran›fllar, çocu¤un
genital bölgesini, “kendisine ait de¤ilmifl gibi” hissetmesini akla
getirir. Üstelik CKB’li baz› erkek çocuklar, asl›nda k›z olduklar›
konusunda ›srarc› bile olabilirler. 

CKB’li o¤lu olan bir anne, çocu¤una Barbie bebekler al›p ver-
miflti. Çünkü kendini özgür düflünceli bir insan ilan eden bu an-
ne, toplumun cinsiyet stereotiplerine bafl e¤medi¤ini düflünüyor-
du. O¤lunun, Küçük Deniz K›z› ve Sindrella saplant›s› oldu¤unu
söylüyordu. O¤lu, bu karakterlerin mimiklerini taklit ediyor ve
onlar›n flark›lar›n› söylüyordu; Ken (erkek bebek) oyunca¤›n›n
ise yüzüne bile bakm›yordu. Bu anne, bir fleylerin gerçekten yo-
lunda gitmedi¤ini, bunun gelip geçici bir evre olmad›¤›n›, o¤luy-
la birlikte al›flverifle ç›kt›klar› bir anda anlay›vermiflti. Markette 4
yafl›ndaki o¤luna, onun hiçbir zaman bir anne olamayaca¤›n› söy-

leyince çocuk sinir krizleri geçirerek a¤lamaya bafllam›flt›.49

4-12 yafl aras› 66 efemine erkek çocuk üzerinde yap›lm›fl bir
araflt›rmaya göre, bu çocuklar›n %98’i karfl› cinsin k›yafetlerini gi-

yiyordu ve %85’i karfl› cins olmay› istedi¤ini söylüyordu.50 Benim
tespitlerime göre, genellikle daha küçük erkek çocuklar, hemen
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her zaman bu arzular›n› annelerine itiraf ederler. Bir anne, bana 3

yafl›ndaki o¤lunun, kendisinden ›srarla penisini kesip atmak iste-

di¤ini söylemiflti. Bu erkek çocuklar› büyüdükçe, anne babalar›n›n

kendilerini onaylamamas›na karfl› daha fazla hassasiyet gelifltirir-

ler. Bu yüzden de k›z olma arzusu, aç›kça dile getirilmez olur.

Cinsiyet Karmaflas› Yaflayan Çocu¤un 

Karfl›laflt›¤› Sosyal ve Psikolojik Sorunlar
Birçok psikolog ve gey aktivist, gerçekli¤in bu derece çarp›t›l-

mas›n› “baz› insanlar için normal” olarak nitelese de karfl›t cinsi-

yet davran›fllar›, daha derinlerden gelen baz› sorunlar›n belirtisi-

dir. Bu sorunlar, kimli¤in çarp›t›lmas› ve “aidiyet hissedememe”

ile ilintilidir. Cinsiyet karmaflas› yaflayan erkek çocuklar, bunun-

la ba¤lant›l› birçok psikolojik ve sosyal sorun da yaflayacakt›r.

Böyle çocuklar yaln›z, endifleli ve depresif olmaya e¤ilimlidir-

ler.51 Birçok anne baba, CKB’li çocu¤unun mutlu olmad›¤›n› his-

setmifltir. Çünkü bu çocuklar gergin, kolayl›kla üzülebilen ve s›k

s›k uyum sa¤layamamaktan yak›nan çocuklard›r. 
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51 I. Bieber ve T. B. Bieber, “Male Homosexuality”, Canadian Journal of
Psychiatry 24, (1979): 409-21. Ayr›ca S. Hadden de sosyal ve fiziksel ye-
tersizlik hisleri ile fiziksel incinme korkusunu “Group Psychotherapy of
Male Homosexuals”, Current Psychiatric Theories 6, (1966), s. 177-86’da
iflliyor. I. Sipova ve A. Brzek, geylerin “daima d›fllanmalar›”ndan “Paren-
tal and Interpersonal Relationships of Transsexual and Masculine and
Feminine Homosexual Men”, Journal of Homosexuality 9, (1983): 75-
84’te bahsediyor. N. Thompson ve ark., erkekler taraf›ndan reddedilme-
yi “Parent Child Relationships and Sexual Identity in Male and Female
Homosexuals and Heterosexual”, Journal of Consulting and Clinical
Psychology 4, (1973): 120-27’de yaz›yor. Benzer bir flekilde, G. van den
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dini di¤er erkek çocuklar› kadar enerjik ve erkeksi hissedememeyi Ho-
mosexuality and Hope: A Psychologist Talks About Treatment and Change
(Ann Arbor, Mich.: Servant, 1985)’te irdeliyor. 



Homoseksüel öncesi evredeki çocuk sonunda, kendisini

reddedip alaya alan erkek çocuklarla sokakta oynayabilme özle-

mi kuran “mutfak penceresi çocu¤u” olur. D›flar›da oynamak

yerine evde annesiyle kal›p temizlik yapan ve kekler, börekler

pifliren bir çocuk olup ç›kar.52 Anne babalar ise okul öncesi dö-

nemi kadar erken ortaya ç›kabilen bu durumdan endifle duy-

makta hakl›lard›r. Çünkü çocu¤un “mutfak penceresi çocu¤u”

olmas›, hayat›n›n ileriki safhalar›nda da birçok uyum sorunuy-

la karfl›laflaca¤›na dalalet eder. 

Öte yandan CKB yaflayan baz› çocuklar, CKB’nin genel stere-

otipi olan pasifli¤e ve çekingenli¤e meydan okuyarak üstünlük

taslar veya afl›r› benmerkezci davran›rlar. Bu tür çocuklar “oyun-

larda kendi kurallar›n› dayat›rlar… ‹stediklerini elde edemedikle-

ri durumlardaysa ya vazgeçerler ya da sinir krizleri geçirirler.”53

Bunlar›n d›fl›nda kalan CKB yaflayan çocuklar vücutlar›n›n

k›r›lganl›¤›na dair tafl›d›klar› hislerden dolay› yaralanma-berelen-

me ihtimallerinden afl›r› endifle duyarlar. S›kl›kla di¤er çocukla-

r›n kulland›¤› küfürlü, argo konuflmalardan flikâyet ederler ve sal-

d›rgan davran›fllardan gerçekten ürkerler.54

Dr. Richard Fitzgibbons’›n da söyledi¤i gibi spordan ve di¤er

erkek çocuklar›n sald›rganl›¤›ndan korkmak, zay›f bir maskulen

kimli¤in temellerini atar:
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52 Joseph Nicolosi, Reparative Therapy of Male Homosexuality: A New Clini-
cal Approach, (Northvale, NJ.: Jason Aronson, 1991), s. 58-63.
S. Coates, R. C. Friedman ve S. Wolfe, “The Etiology of Boyhood Gen-
der Identity Disorder: A Model for Integrating Temperament, Develop-
ment and Psychodynamics”. Psychoanalitic Dialogues 1, (1991): 483. 

53 S. Coates, R. C. Friedman ve S. Wolfe, “The Etiology of Boyhood Gender
Identity Disorder: A Model for Integrating Temperament, Development
and Psychodynamics”. Psychoanalitic Dialogues 1, (1991): 483. 

54 K. Zucker ve S. Bradley, Gender Identity Disorder and Psychosexual Prob-
lems in Children and Adolescents, (New York: Guilford, 1995), s. 22. 



Zay›f maskulen kimlik kolayl›kla tan›nabilir. Klinik tecrübeme göre
erkeklerde homoseksüelli¤in temel sebebi budur. fiafl›rt›c› bir biçim-
de bu durum, zay›f el göz koordinasyonunun iyi spor yapabilmeyi
engellemesinden kaynaklanabilir. Spordaki baflar›s›zl›k, akranlar ta-
raf›ndan a¤›r bir biçimde reddedilmeyi beraberinde getirir. Bizimki-
si gibi spor yönelimli bir kültürde, bir erkek çocuk top at›p tutam›-
yorsa ve topa vuram›yorsa d›fllan›r, soyutlan›r ve alaya al›n›r. 
Devaml› reddedilme, bir çocuk ve genç için büyük bir sorun kayna¤›
olabilir. Bu tür çocuklar yaln›zl›klar›n›n ve yetersizlik hislerinin üste-
sinden gelebilmek için akademik çal›flmalara veya k›zlarla rahat arka-
dafll›k iliflkileri gelifltirmeye daha fazla vakit ay›rabilirler. “Sporun aç-
t›¤› yara” çocu¤un kendi gözündeki imaj›n›, akranlar›yla iliflkilerini,
cinsiyet kimli¤ini ve bedenine yaklafl›m›n› olumsuz etkileyecektir. So-
nuçta kendi erkeksili¤ine ve yaln›zl›¤›na dair gelifltirdi¤i negatif imaj,

çocu¤un erkek akranlar›n›n erkeksili¤ine özenmesine yol açabilir.55

Baflka baz› çal›flmalar, homoseksüel öncesi erkek çocuklar›n
zay›f koordinasyondan ve objelerle veya kiflilerle sert temas gerek-
tiren sporlar› oynamadaki güçlüklerden mustarip olduklar›n› bul-

mufltur.56 Benzer bir biçimde baflka baz› çal›flmalar da bu tür ço-
cuklar›n; hareketli, efor sarf etmeyi gerektiren oyunlar ile di¤er er-
kek çocuklar›n bilinçli olarak kendilerini incitmek istemelerini bir-

birinden ay›rt etmekte zorland›klar›n› ortaya koymufltur.57
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55 Richard Fitzgibbons, “The Origin and Therapy of Same Sex Attraction
Disorder”, Homosexuality and American Public Life, ed. Christopher Wol-
fe, (Dallas: Spence, 1999). 

56 Zucker ve Bradley, Gender Identity Disorder, s. 22’de baz› çal›flmalar›n za-
y›f koordinasyonu öne sürmüfl olmas›na ra¤men, kendilerinin koordi-
nasyon zay›fl›¤›ndan ziyade hareketli oyunlardan korkma ve kaç›nmay›
daha tutarl› bulduklar›n› söylemifllerdir. Çünkü bu tür erkek çocuklar›-
n›n baz›lar›, yüzme gibi fiziksel temas içermeyen ama koordinasyon ge-
rektiren spor dallar›nda gerçekten baflar›l›d›rlar.

57 A. D. Pellegrini, “What is a Category? The Case of Rough and Tumble
Play”, Ethyology and Sociobiology 10, (1989): 331-41; P. K. Smith ve M.
Boulton, “Rough and Tumble Play, Aggression, and Dominance: Percep-



Hollandal› psikolog Dr. Gerard van Aardweg, Dr. Fitzgibbons’›n
agresif oyunlardan duyulan korku ile ilgili görüfllerini paylafl›r. Kli-
nik ve klinik olmayan erkek homoseksüel vaka örneklerinde çocuk-
lukta tedbirli ve mülayim olmak ve tak›m sporlar›ndan uzak dur-

mak bütün kültürler için geçerli olan, evrensel bir bulgudur.58

‹lkokul y›llar›ndan itibaren di¤er çocuklar, bu tarz cinsiyet
karmaflas› yaflayan çocuklara “han›m evlad›”, “gey”, “ibne” ve “efl-
cinsel” gibi lakaplar takarlar. Bundan daha vahim ve trajik olan ise
ö¤retmenlerin bu çocuklar› “gey çocuklar” diye tan›mlayarak ço-
cuklar›n kendilerini “do¤ufltan gey” gibi düflünmelerine yol açma-
lar›d›r. Baflta bu çocuklar “gey”in ne demek oldu¤unu çok iyi bil-
memekle beraber kendilerinin asl›nda di¤erlerinden çok farkl› ol-
du¤undan flüphelenirler. Bu durum fazla sürmez çünkü kendi cin-
siyetlerinden uzaklaflmalar›, onlar› sonunda ayn› cinsle romantik
iliflki özlemine sürükler.

Eski dan›flanlar›mdan biri -Alex- kendisinin uzaktan uza¤a ve
gizlice nas›l erkeklerin dikkatine özlem duydu¤unu yazar. Onun
yaz›lar›nda, ayn› zamanda, kendi cinsiyetinden insanlarla ba¤ ku-
ramamay› ve erken dönemde erkek dünyas›na karfl› geliflen sa-
vunmac› kopma tutumunu (ki bu korku ve heyecanlanmalar ile
aç›¤a vurulur) görürüz:

Hat›rlayabildi¤im ilk gey hislerim daha 9 yafl›nda, ilkokul 4. s›n›fa gi-
derken ortaya ç›km›flt›. Koyu kahverengi saçl›, koyu mavi ceket giyen
bir erkek çocu¤u fark etmeye bafllam›flt›m. ‹lk önce onun gülümseme-
sinden hoflland›¤›m› hat›rl›yorum. Onu izlemeye devam ettikçe, onun
çekimine kap›ld›m ve onun ne kadar sevimli oldu¤unu düflünmeye
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bafllad›m. Ne zaman okul bahçesine ç›ksam o yak›nlarda m› diye et-
raf›m› kolaçan eder olmufltum. Bir kez onu fark etmifltim ve ona bak-
madan duramaz olmufltum. 
4. s›n›f ö¤rencisi, küçük bir erkek çocuk olarak bana neler oldu¤unu
anlayamam›flt›m. Tek bildi¤im, okula yeni gelmifl olan bu çocuktan
çok hoflland›¤›md›. Ondan çok korktu¤umu hat›rl›yorum. Bu korku-
nun sebebi ise çocu¤un alayc› bir hayta olmas› de¤ildi, sadece ondan
çok hofllan›yor olmamd›.

fiu konuya dikkatinizi çekmek isterim: Cinsiyet uyumsuzlu-
¤u yaflayan bir erkek çocuk hassas, kibar, sosyal, narin ve sanat-
sal yeteneklere sahip olup ayn› zamanda heteroseksüel de olabi-
lir. Baflka bir deyiflle çocuk; sanatç›, aktör, dansç›, aflç› veya mü-
zisyen olup ayn› zamanda heteroseksüel olabilir. Bu içten gelen
sanatsal yetenekler, insan becerilerinin muhteflem çeflitlili¤inin
bir parças› olarak çocu¤un kim oldu¤unu tan›mlayabilir. Hiç
kimse bu becerileri ve kiflisel özellikleri törpülemeye çal›flmama-
l›d›r. Erkeksili¤in desteklenmesi ve onaylanmas› ile bu tür yete-
nekler, normal heteroseksüel erkeklik ba¤lam›nda gelifltirilebilir. 

Annelerin Tepkileri
Cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuklar›n anneleri bazen çok

korumac› olabiliyorlar. Örne¤in, erkek çocuklar›n s›kl›kla biraz
dövüflerek oynad›klar›, rekabete dayal› oyunlara müdahale edi-
yorlar. Di¤er çocuklar›n gözünde, annesi oyuna müdahale eden
çocuk “muhallebi çocu¤u” olarak damgalan›yor. Dahas› erkek ço-
cuklar›n›n, “muhallebi çocu¤u” olarak adland›rd›klar› bu çocuk-
lara karfl›, özellikle daha sert davranmak gibi bir e¤ilimleri vard›r.

“Haydi gel can›m” der anneler. “Bu haylazlarla oynamana ge-
rek yok. Bu haytalara m› kald›n sen!” Birçok yetiflkin homosek-
süel dan›flan›m bana, annelerinin kendilerini iyi niyetle bu flekil-
de teskin etmeye çal›flt›¤›n› anlat›r. 

Yetiflkin homoseksüellerle çal›flan birço¤umuz, bu erkeklerin
gençliklerinde akranlar›yla sert oyunlar oynamaktan hofllanma-
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d›klar›n›, bundan dolay› akranlar›n›n yan›nda bulunmaktan ka-
ç›nd›klar› detay›n› fark etmiflizdir. Bu çocuklar, kendileri gibi da-
ha sosyal ve narin olan k›z çocuklarla birlikte olmay› tercih et-
mifllerdir. Cinsiyet özdeflleflimi sorunu yaflayan erkek çocuklar,
ergenli¤in ortalar›na do¤ru bir de¤iflim yaflarlar. Art›k di¤er er-
kekler onlar›n gözünde çok daha önemli, heyecan verici, hatta gi-
zemlidir; k›zlar ise önemsizleflmifltir.

Çocuklarda Cinsiyet Tutuculu¤u: Normal 
ve Sa¤l›kl› Bir Geliflim Aflamas›
Heteroseksüel çocuklar, homoseksüel öncesi evredeki çocukla-

r›n tam z›tt› bir geliflim sürecinden geçmektedirler: Cinsel kimli¤i-
ni güçlendirmekte olan normal bir erkek çocuk, k›z çocuklarla bir-
likte olmay› reddeder. Özellikle 6-11 yafl aras› erkek çocuklar, kar-
fl› cinsten olan arkadafllar›ndan vazgeçerler. Erkek çocuklar, “K›z-
lardan nefret ediyorum” derler. K›zlar ise, “Erkekler aptal, onlar›
aram›zda istemeyiz”, “Erkekler çok uyuz” gibi düflüncelerini dile
getirirler. Bu yafllardaki çocuklar bir süre boyunca cinsiyet rollerin-
de çok kat› ve stereotipik davran›rlar. Örne¤in, erkek izci kamp›na
bir k›z›n kat›lmas› fikri, erkek çocuklar› için rezillik demektir. Er-
kek çocuklar a¤aç evlerinin üstüne, “K›zlar giremez” yaz›lar› asar-
lar. Bu asl›nda cinsiyetçilik (sexism) de¤ildir; bu sa¤l›kl› ve normal
bir cinsiyet özdeflleflimi sürecinin bir parças›d›r.

Bu sa¤l›kl› k›z ve erkek çocuklar, cinsiyet kimliklerini pekifltir-
mek için, kendilerini ayn› cinsten yak›n arkadafllarla çevirirler.
Böylece, yeni edinilmifl olan “erkeklik” ve “k›zl›k” hisleri sa¤lam
bir zemin üzerine infla edilecektir. Bu durum, ergenlik döneminde
karfl› cinsle temasa geçebilmelerinin önemli bir ön kofluludur. 

Bu geliflim sürecinde karfl› cins gizemli bir hâle gelir. Bu da
karfl› cinsin, hayat›n sonraki safhalar›ndaki erotik ve romantik çe-
kicili¤inin temellerini atar. (Bizler, “bizim gibi olmayana” roman-
tik olarak ilgi duyar›z.) Bu sebeple bir dönem meydana gelen
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abart›l› ayn› cins gruplaflmalar›, normal cinsiyet kimli¤imizin de-
rinleflmesi ve netleflmesi için gerekli bir geliflimsel safhad›r. 

Richard Wyler’›n da söyledi¤i gibi, homoseksüelli¤in temelin-
de ayn› cinsin dünyas›ndan soyutlanmak yatar:

Erkek dünyas› taraf›ndan d›fllanm›fl olman›n verdi¤i korku ve incin-

mifllik bizi, kendimizi en çok arzulad›¤›m›z fleyden, yani maskulen-

likten ay›rmaya iter…

Fakat bu bizi, erkekler olarak nereye götürebilir ki! Bu durum bizi

ancak cinsiyet karmaflas›n›n imkâns›zl›k denizlerine sürükler. Ne

tamamen erkeksi ne de tamamen kad›ns› olabiliriz. Kendimizi sade-

ce bizi incitmelerinden korktu¤umuz erkeklerden de¤il; bütün he-

teroseksüel erkek dünyas›ndan uzaklaflt›rm›fl›zd›r. (www.people-

canchange.com.) 

Bir çocu¤un diflilik ve erkeklik hisleri, özellikle de çocuk kü-
çükse belli belirsiz bir fikirden ötedir. Cinsiyet derin bir duygu-
sal de¤er tafl›r. Araflt›rmac›lar; erkek çocuklara k›z olup olmad›k-
lar› soruldu¤unda, k›zlara ise erkek olup olmad›klar› soruldu-
¤unda birçok çocu¤un “oldukça güçlü bir tepki verdi¤ini, baz›-
lar›n›n bu soruyu e¤lendirici buldu¤unu, baz›lar›n›n ise aç›kça
k›z›p gücendi¤ini” belirtirler. Bu tür tepkiler vermeyen çocuklar,
bu tepkileri veren çocuklara k›yasla çok daha az tipik ve daha az

sa¤l›kl›lard›r.59

Ergenlik döneminde ise durum de¤iflir. Çünkü normal geli-
flim göstermifl bir erkek çocuk, k›zlar›n çekimine girmifltir. K›zlar
art›k o kadar da önemsiz de¤ildir; bir anda daha ilgi çekici, anla-
fl›lmas› güç, romantik ve esrarl› hâle gelmifllerdir. 

Gey bir psikolog, “Kiflilerin, çocukluklar›nda kendilerine
benzemeyenlere veya al›fl›lmad›k olanlara erotik ve romantik ola-
rak ilgi duydu¤unu” belirtir. Bu yüzden, “egzotik olan›n erotik
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hâle geldi¤ini” söyler.60 Yani homoseksüel öncesi evredeki ço-
cuk, kendi cinsinden olan› garip olarak alg›lad›¤› için kendi cin-
sine karfl› uyar›lma yaflar. Öte yandan ayn› cinsten çocukluk ak-
ranlar›n› garip ve esrarl› hissetme durumu, bu gey psikolog için
kesinlikle normaldir! 

Çorap Sökü¤ü: Çocu¤un Kendini 
Babas›ndan Uzaklaflt›rmas›ndan Sonras›
Efemine erkek çocuklar, normal cinsiyet geliflimi gösteren ço-

cuklardan daha fazla -biz onar›m terapistlerinin 3 kilit dedi¤i- flef-
kat, ilgi ve onaylanmaya (affection, attention, approval) ihtiyaç du-
yarlar. ‹htiyaçlar› olan› alamad›klar›nda, babalar›n›n tavr›n›, ken-
dilerine karfl› ilgisizlik ve reddedilme olarak alg›larlar. Benlik
duygular›nda, büyük ve çok ac› veren bir hakarete maruz kalm›fl-
l›k hissi oluflur. Daha fazla incinmeye karfl› kendilerini korumak
için babalar›n› zihinlerinde küçülterek önemsiz, hatta var olma-
yan bir figür hâline getirirler. Bu davran›fllar›, “O beni istemiyor-
sa ben de onu istemiyorum” gibi bir mant›¤› yans›t›r. 

‹fl bu noktaya geldikten sonra babalar›ndan ya hiçbir fley bekle-
mezler ya da babalar›yla hiç iflleri olmad›¤›n› düflünürler. Bunun da
ötesinde babalar› gibi olmay› istemezler. Böylece erkeklik yolunda
sarf etmeleri gereken do¤al çabadan vazgeçmifl olurlar. Sonras›nda
di¤er erkek çocuklar cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuktan uzaklafl-
t›kça (ki gerçekten uzaklaflacaklard›r), bu çocuklar daha derin bir
yaln›zl›¤›n içine gömülerek bu yaln›zl›¤›n ve reddedilmiflli¤in sebe-
binin, kendilerinin “yeterince iyi olmad›¤›” fleklindeki inan›fllar›n›
pekifltirirler. Bu da di¤er çocuklar›n erkekli¤ini putlaflt›rmalar›na se-
bep olur. Richard Wyler diyor ki:

Erkekli¤imizin eksik oldu¤unu hissetti¤imiz için baflkalar› taraf›n-
dan, özellikle de erkeksili¤ine (masculinity) en çok hayran oldukla-

GENÇLERDE HOMOSEKSÜELL‹⁄‹ ÖNLEME REHBER‹

83

60 Daryl Bem, “Exotic Becomes Erotic: A Developmental Theory of Sexual
Orientation”, Psychological Review 103, no. 2, (1996): 320-35.



r›m›z taraf›ndan kabul edilmenin ve onaylanman›n özlemini çektik.
Kendimizde olmad›¤›n› fakat baflka erkeklerin sahip oldu¤unu dü-
flündü¤ümüz özellikleri putlaflt›rd›k. Bu putlaflt›rma, kendimiz ile
“gerçek erkekler”, yani fantezilerimizin Adonis tanr›lar› aras›nda
var oldu¤unu hayal etti¤imiz uçurumu derinlefltirdi.
Erkeklik özelliklerini putlaflt›rmam›z, kendimizle ilgili hissetti¤imiz
erkeklik eksikli¤ini gözümüzde daha da büyüttü. Bu durum ayn› za-
manda putlaflt›rd›¤›m›z erkekleri insanl›ktan ç›kararak kaideleri
üzerinde yükselen, kendilerine ulafl›lmaz tanr›lar hâline getirdi.
(www.peoplecanchange.com.) 

Normal erkek çocuklar birbirleriyle aktif ve sald›rgan bir bi-
çimde oynarlar. Öte yandan homoseksüel öncesi çocuklar bu
oyunlardan korkarak y›lg›nl›k hissederler ve bir kenardan oyna-
yanlar› seyrederler. Oyunlara kat›labilmeyi isterler ama kendileri-
nin farkl› oldu¤unu, hatta di¤er erkeklerden daha az erkek olduk-
lar›n› hissederler. Bu sebeple oyunlara kat›lmak için kendilerini
yetersiz ve haz›rl›ks›z görürler. 

Bir sonraki aflama s›kl›kla depresif tepkilerdir. Ve sonuç olarak
bu çocuklar, yaln›z ve hayalci tipler olup fantezi dünyas›na çekilir-
ler. Baz›lar› tiyatro ve oyunculu¤a afl›r› ilgi göstererek baflka birisini
canland›rma ihtimalinin peflinde koflarlar. Baz›lar› durumlar›n› tela-
fi etmek için derslerine as›l›r ve akademik baflar›lar göstermeye çal›-
fl›r; baz›lar›ysa normalden daha kabiliyetli olmalar›na ra¤men, ders-

lerine dikkatlerini vermede zorlan›r ve okulda baflar›s›z olurlar.61

Bu tür çocuklar›n anne babalar›, çocuklar›nda bu belirtileri
gördüklerinde hakl› olarak endiflelenirler. Sa¤duyular› onlara, bir
fleylerin yolunda gitmedi¤ini söyler. Daha önce de belirtti¤im gibi,
gey aktivizmine gönül vermifl psikoterapistlerin eline düflecek ka-
dar flanss›z olan anne babalar, kendilerine çocuklar›n›n yaflad›kla-
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r›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu ve bu e¤ilimlerin temelinde “gey genle-
ri” ya da “gey beyni” oldu¤unu söyleyen uzmanlarla karfl›lafl›rlar. 

‹lgili makamlarda oturan birçok iyi e¤itilmifl insan, maalesef,
çocuklardaki cinsiyet kimli¤i kar›fl›kl›¤› ile ilgili gerçekleri anlam›-
yor. Ama siz, çocu¤unuzun anne babas› olarak çocu¤unuzun gele-
cekteki cinsel yönelimine bir etkide bulunabilirsiniz. 

Çocu¤unuzun heteroseksüel ya da gey olup olmamas›n›
umursam›yor musunuz? Bu yolu seçti¤inizde flüphesiz çocu¤u-
nuzun homoseksüel öncesi evresini onaylamada size destek ola-
cak binlerce ruh sa¤l›¤› uzman› var.

Psikiyatr Justin Richardson homoseksüel öncesi evreyi des-
tekleyebilecek ruh sa¤l›¤› uzmanlar›ndan biri. Richardson’a göre,
bir erkek çocu¤un efemine olmas›nda yanl›fl ya da sorunlu bir du-
rum söz konusu de¤ildir; çocu¤un problemleri, toplum taraf›n-
dan onaylanmamaktan kaynaklan›r. 

Dr. Richardson geyli¤ini aç›kça ilan etmifl bir adam. Hassas ve
sanatsal bir mizac›n, erkek homoseksüelli¤inin yap› tafllar›ndan bi-
ri oldu¤una inan›yor. Ama ayn› zamanda (t›pk› Amerikan Psikiyat-
ri Derne¤i gibi) psikolojik ve sosyal etmenlerin, bu tür bir çocu¤un
cinsiyet kimli¤ini ve gelecekteki cinsel yönelimini sa¤lamlaflt›rd›¤›-
n› kabul ediyor. Bu çocu¤un bir “han›m evlad›” ve homoseksüel ol-
mas›n›n, çocu¤un anne babas›n›n kifliliklerine ve bu kifliliklerin ço-
cu¤unkiyle nas›l kar›flt›¤›na veya karfl›tlaflt›¤›na ba¤l› oldu¤unu da
belirtiyor. Anne baba ile etkileflim düzeyinin çocuk ile anne baba
aras›ndaki duygusal ba¤lanman›n kalitesini veya derinli¤ini (ya da
kalite ve derinli¤in olmay›fl›n›) etkiledi¤ini kabul ediyor. Richard-
son’›n tan›mlad›¤› bir baflka faktör ise anne baban›n çocu¤un geli-
flen erkek vücuduna nas›l tepki gösterdi¤i. Yine bir baflka faktör,
çocu¤un oyun arkadafllar›n›n çocuk üzerinde süregelen etkileri.
Dr. Richardson’›n tan›mlad›¤› bütün bu faktörler -t›pk› bizim de
söyledi¤imiz gibi- çocu¤un maskulen cinsiyet özdeflleflimini tasdik-
leyici veya zay›flat›c› etkenlerdir. Fakat Dr. Richardson bizden aç›k
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bir biçimde farkl› olarak bu etkilerin hiçbirini patolojik görmez
çünkü ona göre, sonuç olarak homoseksüellik patolojik de¤ildir;
özü itibar›yla homoseksüellik “sadece vard›r”.

Kendini maskulen hissedememek ve kiflinin ayn› cinsten olan
babas›ndan ve akranlar›ndan kopmas› sorunlu mudur? Richard-
son için sorunlu de¤ildir çünkü ona göre cinsiyet, zaten bafll› ba-
fl›na bir kay›ts›zl›k meselesidir. Richardson anne babalar› sadece
erkek çocuklar›n› efeminelikten vazgeçirmeye çal›flmamalar› ko-
nusunda teflvik etmiyor, bundan da öte çocu¤un efemineli¤ini
sa¤l›kl› bir uyumsuzluk göstergesi olarak takdir ettiklerini çocu-
¤a hissettirmelerini sal›k veriyor. Richardson, cinsiyet ayr›mlar›-
na kay›ts›z kalman›n zihinsel üstünlü¤ün bir göstergesi oldu¤u-
nu iddia edecek kadar ifli ileri götürüyor!62

Hâl böyleyken di¤er tarafta biz oldukça gericiyiz. Çünkü elbi-
se giyen bir erkek çocu¤un asl›nda bir problemi oldu¤unu düflün-
dü¤ümüzden, “kat›” cinsiyet anlay›fllar›na saplan›p kalm›fl›zd›r! 

Dr. Richardson’›n aksine bir insan›n içinde hissetti¤i cinsiyet
kimli¤inin, sahip oldu¤u biyolojiyle uyumlu olmas›n›n sa¤l›kl› ge-
liflimin bir gereksinimi oldu¤unu düflünen terapistler de vard›r.
Ak›l, ruh ve vücut bir ahenk içerisinde çal›flmal›d›r. Cinsiyet
uyumsuzlu¤u yaflayan çocuk; sanatç› ruhlu, yarat›c› ve hassas ola-
bilir ama potansiyelini gerçeklefltirerek büyüyebilmesi için ayn› za-
manda erkeklerin dünyas›na ait oldu¤undan emin olmas› gerekir. 

Anne babalar, cinsiyet karmaflas› yaflayan çocu¤un karfl›laflt›-
¤› gerçek sorunlar› fark eder etmez, çocu¤un problemlerini çöz-
meye yard›mc› olabilmek için ç›k›fl yollar› ar›yorlar. Bu yüzden
de¤iflimin mümkün oldu¤una ve de¤iflim için umudun bulundu-
¤una inanan psikoterapistlerin uzmanl›¤›na ve yol göstericili¤ine
baflvuruyorlar. Bu uzmanlar›n da belirtti¤i gibi, bu karmaflay› ya-
flayan çocuklar›n büyürken heteroseksüel bir kimli¤e bürünmele-
ri gerçekten de mümkündür. 
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3. O fiekilde Do¤mufl Olmak?

Neyi bulamad›¤›m› vurgulamam önem arz ediyor: Homoseksüelli¤in

genetik oldu¤unu kan›tlamad›m... ‹nsanlar›n yapt›¤›m çal›flmay› yo-

rumlarken en s›k yapt›klar› yanl›fl›n aksine ben, gey erkeklerin o flekil-

de do¤mufl olduklar›n› söylemedim.

Dr. Simon LeVay, Gey Beyni’nin yazar›

‹nsanlar s›k s›k “gey do¤ulur, gey olunmaz” derler. Köfle ya-

zar› Ann Landers, bu içi bofl teoriyi tekrar ederek milyonlarca

Amerikal›y› yanl›fl yönlendiren birçok ünlü isimden biridir.63

Bu mit medyan›n, yap›lan birkaç bilimsel çal›flman›n ses geti-

rebilecek bulgular›n›, bu bulgular›n en önemli niteleyici flartlar›-

n› atlayarak ilan etmesiyle ortaya ç›kt›. Maalesef milyonlarca in-

san homoseksüelli¤i, kiflinin kimli¤inin de¤iflmez parçalar›ndan

biri olarak, yani Tanr› vergisi olarak görmeye bafllad›. Bu miti or-

taya atanlar, homoseksüelli¤in kiflinin yetiflme ça¤lar›nda anne

babas›yla, akranlar›yla, sosyal ve biyolojik faktörlerle etkileflimiy-

le geliflti¤ini görmezden geliyorlar.
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Hâlbuki ortaya konan deliller yak›ndan incelendi¤inde, ho-
moseksüelli¤in “do¤ufltan” oldu¤unu iddia eden çal›flmalara im-
za atm›fl bilim adamlar›n›n da art›k bu görüflün bir mit oldu¤u gö-
rüflüne kat›ld›¤› görülür. Bu bilim adamlar›, genetik ve biyolojik
etkilerin baz› insanlar için homoseksüelli¤in kap›lar›n› aralad›¤›-
n› söylemekle birlikte, çevresel etkilerin (yani anne baba kaynak-
l› ya da sosyal ve deneyimsel etkilerin) kifliyi bu eflikten atlatarak
homoseksüel olarak onad›¤›n› itiraf ediyorlar. 

My Genes Made Me Do It! (Genlerim Sebep Oldu!) adl› kitab›n
yazar›, yap›lan biyolojik araflt›rman›n nas›l yanl›fl yorumland›¤›n›
flöyle anlat›yor:

Medyada her y›l bolca ç›kan bir sürü makale bizi, homoseksüellikle
biyolojik özellikler aras›nda bir ba¤lant› oldu¤una ikna etmeye çal›-
fl›yor. Bu makaleler; genlerden, beyin yap›lar›ndan, rahimdeki hor-
mon seviyelerinden, kulak yap›s› özelliklerinden, parmak izi flekil-
lerinden, parmak uzunluklar›ndan ve sözel yeteneklerden bahsedi-
yor… Siz bu sat›rlar› okurken baflka baz› özellikler de bu listeye ka-
t›lm›fl olabilir. 
Genler, homoseksüellikte do¤rudan olmayan bir etkiye sahiptir
çünkü genler insanlar› genel olarak homoseksüelli¤e zorlamazlar.
Bu sonuç, bilim dünyas›nda 20-30 y›ld›r bilinmekle birlikte kamu-

oyuna henüz ulaflm›fl de¤ildir.64

Kan›t
Homoseksüelli¤in “do¤ufltan” oldu¤unu iddia eden araflt›r-

malar, gey aktivizmi için politik bir can simidi olma ifllevi üstlen-
di. Homoseksüellerin cinsel yöneliminin do¤ufltan oldu¤u miti,
kamuoyunda ilk defa 1991’de, araflt›rmac› Simon LeVay’in homo-
seksüel olduklar› varsay›lan 35 erkek kadavras›n›n beyni üzerin-
de yapt›¤› araflt›rmalarla duyuldu. Kendisi de gey olan LeVay, gey
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aktivizminin sözünü esirgemeden konuflan bir savunucusu. Buna
ra¤men medya, onun sosyal ve politik ba¤l›l›klar›n›n bir ç›kar ça-
t›flmas›na sebep olabilece¤i ihtimali üzerinde durmad›. 

LeVay, kadavralar›n beyninde hipotalamus ad› verilen küçük

bir sinir kümesini inceledi.65 Beyinlerde buldu¤u küçük farkl›l›k-
lar›n homoseksüelli¤in sebebi mi yoksa sonucu mu oldu¤unu
söyleyemedi. Bu farkl›l›klar›n, merhum kiflilerdeki aktif HIV en-
feksiyonun sebep oldu¤u bir beyin tahribat›ndan kaynaklanm›fl
olma ihtimaline de aç›kl›k getiremedi. Yapt›¤› küçük çapl› çal›fl-
ma, baflka bir araflt›rmac› taraf›ndan tekrarlanmasa da gey akti-
vistlerin “geylerin farkl› do¤mufl insanlar” olduklar› iddialar›n›
güçlendirdi. LeVay’in çal›flmas›, medyan›n cinsel özgürlükleri ve
gey aktivizmini destekleyen haberlere olan ihtiyac›n› besledi¤i
için bütün dünyada manfletlere tafl›nd›.

Ancak bir zaman geçtikten sonra LeVay, “homoseksüellerin o
flekilde do¤mufl olduklar›n›” kan›tlamad›¤›n› sessiz sedas›z itiraf
etti: “Neyi bulmad›¤›m› vurgulamam önem arz ediyor. Homosek-
süelli¤in genetik oldu¤unu kan›tlamad›m veya gey olmaya sebep
olan bir gen bulmad›m. ‹nsanlar›n yapt›¤›m çal›flmay› yorumlar-
ken en s›k yapt›klar› yanl›fl›n aksine ben, gey erkeklerin o flekilde

do¤mufl olduklar›n› söylemedim.”66

Çal›flmas› yay›mland›ktan 10 y›l sonra LeVay, bir gey magazi-
nine, kendisininki gibi araflt›rmalar›n asl›nda abart›ld›¤›n›, suisti-
mal edildi¤ini ve politik amaçlar için çarp›t›ld›¤›n› itiraf etti. Fakat
gey aktivizmi aç›s›ndan faydal› bir amaca hizmet etti¤ini ekledi:

Geyli¤in de¤ifltirilemez olup olmad›¤› politik alanda çok kritik bir
soru. Çünkü Amerikan kamuoyunun gey haklar›na karfl› tak›naca¤›
tutum, geyli¤in bir tercih olup olmad›¤›na göre de¤iflecektir…
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E¤er bilim, cinsel yönelimin kiflinin var oluflunun yap›sal özellik-
lerinden biri oldu¤unu kan›tlayabilirse muazzam bir fayda ortaya
ç›kacakt›r.67

LeVay’in çal›flmas›n›n hemen ard›ndan 1993 senesinde Ulusal
Kanser Enstitüsü’nden (The National Cancer Institute) genetikçi
Dean Hamer -LeVay gibi o da geydi-, erkek homoseksüelli¤inin

temeli oldu¤unu iddia etti¤i bir gen buldu¤unu ileri sürdü.68 Fa-
kat baflka iki araflt›rmac›, Hamer’›n buldu¤u sonuçlar› daha bü-
yük ve kapsaml› bir çal›flmada tekrarlamaya çal›flt›klar›nda elde

ettikleri sonuçlar oldukça farkl›yd›.69 Bunu flöyle dile getiriyor-
lard›: “Çal›flmam›zda elde etti¤imiz sonuçlar›n Hamer’›n çal›flma-
s›ndakinden niçin bu derece sapm›fl oldu¤unu aç›klayam›yoruz.
Üstelik bizim çal›flmam›z Hamer’›nkinden daha büyüktü ve onun
belirledi¤i derecede bir genetik etkiyi tespit edecek donan›m›m›z
kesinlikle vard›.” Hamer’a daha sonra homoseksüelli¤in sadece
biyolojik kaynakl› olup olmad›¤› soruldu¤unda Hamer, “Kesin-
likle de¤ildir. ‹kiz çal›flmalar›ndan biliyoruz ki cinsel yönelimde-
ki varyasyonlar›n yar›s› veya yar›s›ndan da fazlas› genetik miras

de¤ildir”70 demiflti. 
Fakat Hamer’›n çal›flmas›yla alakal› olarak medyada yer alan

manfletler, Hamer’›n kendi sözlerinden farkl› bir mesaj›, yani ho-
moseksüelli¤in do¤ufltan oldu¤u mesaj›n› kamuoyuna iletiyordu.
Hamer, daha sonralar› kad›n homoseksüelli¤iyle ilgili olarak lez-
biyenli¤in, erkek homoseksüelli¤ine göre biyolojik yap›dan daha
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az etkileniyor gibi gözüktü¤ünü yazd›. “Yak›n zamanda yap›lan
en iyi çal›flma, kad›n cinsel özdefliminin genetik mirastan çok,

çevresel bir mesele oldu¤una iflaret ediyor”71 diyordu. 

‹kiz Çal›flmalar› Neyi Gösteriyor?
Kamuoyu ayn› zamanda siyasete alet edilen, “gey ikiz çal›fl-

malar›” ile ilgili haberlerle doldurulmufltu. Bolca reklam› yap›lan
çift yumurta ikizleri ile ilgili bir çal›flma, homoseksüelli¤in gene-
tik temellerini kan›tlayan bir baflka çal›flma olarak manfletlere ç›k-

t›.72 Fakat bilim adam› Neil Whitehead’in de anlatt›¤› gibi, çift
yumurta ikizleri çal›flmalar›, asl›nda çevresel etkilerin gücünü
gösteriyordu çünkü genler kifliyi homoseksüel yap›yor olsayd› is-
tisnas›z her çift yumurta ikizinin ayn› flekilde; ya homoseksüel ya
da heteroseksüel olmas› beklenirdi. 

My Genes Made Me Do It! (Genlerim Sebep Oldu!) kitab›n›n ya-
zar› Dr. Whitehead, ikiz vakalar›n›n neredeyse yar›ya yak›n›nda
ikizlerden biri homoseksüelken di¤erinin öyle olmad›¤›n› söylü-
yor. “Tek yumurta ikizlerinin genleri birbirinin ayn›d›r” diyor ve
ekliyor: “Homoseksüellik, genlerden gelen, kaç›n›lmaz bir biyolo-
jik durum (göz rengi gibi) olsayd›, çift yumurta ikizlerinden biri-
nin homoseksüel olmas› durumunda, vakalar›n %100’ünde di¤er
kardeflin de öyle olmas› gerekirdi. Fakat biliyoruz ki vakalar›n sa-
dece %38’inde di¤er ikiz kardefl de homoseksüeldir… E¤er ikizlerden

biri homoseksüel ise genelde di¤eri homoseksüel de¤ildir.”73

Üstelik ikiz çal›flmalar›nda kullan›lan örneklemler, rastgele
oluflturulmam›flt›r. Yani denekler (çal›flma duyurusuna cevap ve-
ren gönüllüler), çal›flmaya kat›lmay› kendileri seçmifltir. Gey top-
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luluklar›, homoseksüelli¤in do¤ufltan oldu¤unu “kan›tlama”n›n

politik önemine çok iyi vâk›f olduklar›ndan kat›lan ikizlerden

ikisi de homoseksüelse bunlar›n gönüllü olma ihtimali daha yük-

sektir. Dr. Whitehead’in de söyledi¤i gibi:

Son 10 y›lda yap›lan ikiz çal›flmalar›, homoseksüelli¤e genetik kat-
k›n›n %50 dolaylar›nda oldu¤unu iddia ederek baflka çal›flmalar›n
hesaplar›ndan oldukça yüksek bir oran öne sürmüfltür.
Fakat ikiz çal›flmalar›nda kullan›lan yöntemin gözden geçirilmesi
-özellikle de gönüllü ikizler yerine kay›tl› ikizlerin kullan›lmas›-
bu oran› hem kad›n hem erkek homoseksüelli¤inde daha tutarl› bir
oran olan %10’a kadar indirmifltir.74

Dr. Whitehead, ikiz çal›flmalar›n›n ayn› zamanda flafl›rt›c› bir

biçimde k›z ve erkek kardefllerin ayn› anne babay› nas›l farkl› fle-

killerde alg›lad›klar›n›n alt›n› çizdi¤ini söylüyor. Bu durum, çok

çocuklu birçok ailenin sadece bir tane homoseksüel çocu¤u ola-

ca¤›, çocu¤un di¤er kardefllerinin heteroseksüel olarak büyüyece-

¤i genel geçer gözlemini de destekliyor. “Araflt›rmac›lar, (biri ho-

moseksüel olup di¤eri olmayan) çift yumurta ikizlerine, yaflamla-

r›n›n erken döneminde içinde yaflad›klar› aile ortam›n› sordular;

ayn› aile ortam›n›n ikizler taraf›ndan farkl› flekillerde alg›land›¤›-

n› fark ettiler. Bu farkl›l›klar, ikizlerden birini homoseksüelli¤e

yöneltirken, di¤eri üzerinde böyle bir etki yapmam›flt›.” Dr. Whi-

tehead sonuç olarak, “Bilimsel gerçek, genlerimizin bizi bir fley

olmaya zorlamad›¤›d›r. Ama genetik yatk›nl›klar›m›z› destekleye-

bilir veya bast›rabiliriz…”75 diyor.

Mizaç özelliklerinin, baz› çocuklar› homoseksüelli¤e e¤ilimli

yapt›¤›n› söyledi¤imizi hat›rlatal›m. Erkek çocuklar bu duruma

karfl› daha savunmas›zd›r; mesela, cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u ta-
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n›s› konmufl erkek çocuk say›s›, k›z çocuk say›s›n›n befl kat›d›r.
Bunu söylemekle birlikte, belli bir çocuk için, “Bu çocu¤un gey ol-
du¤unu biliyoruz. Onu hemen bu flekilde tan›mlayal›m ve derhâl
bir gey kulübüne veya dayan›flma merkezine gönderelim” fleklin-
de düflünmemeliyiz. Yetiflme dönemindeki bir erkek çocu¤un
kimlik bilinci ve davran›fllar›, gey olmaya “mahkûm” oldu¤u so-
nucuna varamayaca¤›m›z kadar çok faktör taraf›ndan flekillendiri-
lir. Bu faktörler; kiflinin öz bilincini flekillendiren akran ve aile et-
kilerini, toplumun gey hayat tarz›n› onaylay›p onaylamamas›n›,
kiflinin hissetti¤i flekilde davran›p davranmama konusunda ald›¤›
kararlar›, çocuklukta yaflanan cinsel tacizleri, dinî inan›fllar› ve ki-
fliye nas›l yol gösterildi¤ini kapsar. 

Sosyal Bilimlerde Araflt›rmac› Ön yarg›s›
“Geylik geni” çal›flmalar›n›n yan› s›ra lezbiyenlerin ve gey

erkeklerin en az karfl› cinsle evli çiftler kadar iyi -hatta daha
iyi- anne babalar olduklar›n› kan›tlamaya çal›flan çal›flmalar›n
say›s›n›n artmakta oldu¤unu görüyoruz. Homoseksüelli¤in
“do¤ufltan” oldu¤unu iddia eden çal›flmalarda oldu¤u gibi, gey
ebeveynli¤i üzerine yap›lan çal›flmalarda da araflt›rmac›lar›n

politik ba¤l›l›klar› ciddi bir problemdir.76 Bu demek de¤ildir
ki bu araflt›rmac›lar›n çal›flmalar› do¤rudan göz ard› edilmeli.
Fakat özellikle onlar›n çal›flmalar›, bas›ma kabul edilmeden
önce s›k› bir denetimden geçirilmelidir. Bunun yerine, sa¤du-
yuya ters düflen radikal baz› sonuçlar›n bu çal›flmalara dayan-
d›r›ld›¤›n› görüyoruz. Örne¤in, “Her iki ebeveyni de ayn› cin-
siyetten olan çocuk, ebeveynlerinin cinsiyetleri farkl› olan ço-
cuklar kadar uyumlu ve dengelidir” ya da Amerikan Psikiyatri
Derne¤i’nin belirtti¤i gibi, “Gey ve lezbiyen ebeveynlerin ço-
cuklar›n›n heteroseksüel anne babas› olan çocuklara k›yasla
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belirgin bir biçimde dezavantajda oldu¤unu bulmufl tek bir ça-

l›flma yoktur.”77

Ne tuhaft›r ki gey ve lezbiyenler taraf›ndan yaz›lm›fl çal›flmalar,
bas›mdan önce daha zay›f bir denetleme sürecinden geçerken, gey
aktivizminin hedefleriyle çeliflen çal›flmalar (yani homoseksüelli¤in
de¤iflebilece¤ini gösteren çal›flmalar) ya bilimsel dergilerden aktif bir
biçimde d›fllan›yor ya da çal›flmay› yapanlar y›ld›r›lmaya çal›fl›l›yor.

Örne¤in, The Journal of Pastoral Care (Dinî Vecibeler Dergisi)
cinsel yönelim de¤iflikli¤i ihtimali üzerine “Dönüfltürme Terapi-
sini Yeniden Gözden Geçirmek: Etik Özen için Parametreler ve

Gerekçeler”78 adl› bir makale yay›mlad›. Fakat derginin bir son-
raki yay›n kurulu toplant›s›nda, bu dinî derginin yönetici kadro-
sunun bir k›sm›ndan öfkeli bir itiraz yükseldi. Bunlar protestola-
r›n› flu flekilde dile getirmifllerdi: Cinsel yönelim de¤iflikli¤i ile il-
gili makale “dayanaklar› yönünden son derece tart›flmal› ve içerik
olarak abonelerimizi rencide edici oldu¤undan böyle bir yaz›n›n

yay›mlanm›fl olmas›ndan çok kayg› duyuyoruz.”79 Yay›n kurulu,
titiz bir bilimsel çal›flmaya dayanarak akademik bir tonda yaz›l-
m›fl olan makaleyi, “gey ve lezbiyenlerin insan olarak de¤erlerine
ve haysiyetlerine sayg›s›zl›k” olarak nitelendirdi. 

Bu makalenin yay›mland›¤› zamanlarda Ulusal Araflt›rma ve
Terapi Derne¤i -k›saca UATD- (National Association of Research
and Therapy-NARTH) bu derginin sonbahar say›s›nda bir rekla-
m›n› yay›mlatmak üzere dergi ile anlaflm›flt›. Reklam, UATD’nin
homoseksüelli¤in de¤iflebilir oldu¤u yönündeki vizyonunu pay-
laflan papazlar›, üyelik için dernek ile ba¤lant›ya geçmeye teflvik
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ediyordu. UATD, aniden reklam›n yay›mlanmas›n›n belirsiz bir
süreye kadar ask›ya al›nd›¤› konusunda bilgilendirildi.

Medya Süzgecinin Arkas›nda
Ne zaman “geylik geni”nin keflfedildi¤ini ilan eden bir çal›fl-

ma ortaya ç›ksa gey aktivistler hikâyeyi manfletlere tafl›mak için
büyük medya kurulufllar›n›n yard›m›na baflvuruyorlar. Fakat ho-
moseksüel yönelimi üreten ve bilimsel çevrelerde de göz önünde
bulundurulan ince taraflar›n (psikolojik, biyolojik ve sosyal)
medyada tart›fl›ld›¤›n› henüz göremiyoruz. 

Afla¤›da al›nt›lanan model, özellikle erkek çocuklar›n homo-
seksüellik yöneliminde etkin olan biyolojik ve çevresel faktörle-

rin iliflkisini bilimsel yaz›n›n bak›fl aç›s›yla tasvir ediyor.80 Bu
modelin yazarlar›, bu modeli, homoseksüellik geliflimini besleyen
muhtemel bir tablo olarak ele al›yorlar:

• ‹lk basamak, mizaç yatk›nl›¤›d›r. Böyle bir erkek çocuk,
hassas ve çabuk incinmeye e¤ilimli olarak do¤mufltur.
Dolay›s›yla hareketli, vücut dayan›kl›l›¤› gerektiren
oyunlardan -ki bu oyunlar birçok erke¤in yar›flarak ken-
dilik bilinçlerini gelifltirmesine yarar- kaç›n›r. 

• Bu tür çocuklar, ayn› zamanda “stresli ve zorlay›c› durum-
lar karfl›s›nda yap›sal olarak savunmas›z olduklar›ndan”
anne babalar›n›n ters davran›fllar›na karfl› afl›r› duyarl›d›r-
lar. (Bu muhtemelen çocu¤un hareketli oyunlardan kaç›n-
mas›na da sebep olan mizaç özelli¤idir.) Bu çocuklar, fizik-
sel ve duygusal yaralanmalardan sonra kendilerini toparla-
mada ve sald›rganl›¤a direnmede güçlük çekerler.

• Bu tarz bir mizaca sahip çocu¤u al›n (veya benzer flekilde
ast›m gibi fiziksel bir problemi kendisini engelleyen bir

GENÇLERDE HOMOSEKSÜELL‹⁄‹ ÖNLEME REHBER‹

95

80 W. Byne ve B. Parsons, “Human Sexual Orientation: The Biological The-
ories Reappraised”, Archives of General Psychiatry 50, (Mart 1993): 228-
39; teori burada özetlenerek anlat›lm›flt›r. 



çocu¤u) ve onu, baban›n ortalarda olmad›¤› veya bir öz-
deflim objesi olarak çekici olmad›¤›, anneninse fazlas›yla
ortal›klarda veya duygusal olarak çekici oldu¤u bir aile
ortam›na koyun. Homoseksüel bir e¤ilim için yüksek bir
potansiyel elde etmifl olacaks›n›z. 

Bundan ötürü genifl bir ailede sadece bir tane çocuk homo-
seksüel olabilecektir. O da genellikle baban›n ilgisizli¤inden veya
elefltirilerinden mustarip olup annenin korumac›l›k a¤lar›na düfl-
müfl, iliflkilerden fazlas›yla etkilenen, hassas o¤uldur. 

Biyolojik Faktörler Homoseksüelli¤in 
Kap›lar›n› Nas›l Aralar?
Dr. Judd Marmor, Amerikan Psikiyatri Derne¤i’nin eski bafl-

kanlar›ndan biri ve gey aktivizminin aç›k bir destekçisi. Dr. Mar-
mor, biyolojik yatk›nl›¤›n sebep oldu¤u cinsiyet uyumsuzlu¤u-
nun homoseksüelli¤in temellerini oluflturmada “kolaylaflt›r›c›”
bir faktör oldu¤unu söylüyor. Çünkü bu faktör, cinsiyet uyum-
suzlu¤u yaflayan çocu¤un kendini farkl› düflünmesine ve baflkala-
r› taraf›ndan farkl›ym›flças›na etiketlenmesine yol açar. Peki bu
durum, çocu¤un homoseksüel olarak do¤mufl oldu¤u anlam›na
m› gelir? Marmor, bu soruyu “Hay›r” diyerek cevapl›yor ve ekli-
yor: Homoseksüellik “hiçbir biçimde kaç›n›lmaz de¤ildir. Çünkü
s›kl›kla belirtildi¤i gibi, yap›sal olarak ‘efemine’ erkek çocuklar
veya ‘maskulen’ k›z çocuklar, aile ortamlar› elveriflli oldu¤unda
ve uygun cinsiyet kimli¤i özdeflimi f›rsatlar› bulundu¤unda nor-

mal heteroseksüel nesne iliflkileri gelifltirebiliyorlar.”81

Baflka bir deyiflle cinsiyet uyumsuzlu¤una biyolojik yatk›nl›k,
kiflinin kaderi olmak zorunda de¤ildir. Asl›nda medya süzgecin-
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den s›yr›l›p akademik ve bilimsel çevrelere dönecek olursak dai-
ma homoseksüelli¤in psikolojik, sosyal ve biyolojik faktörlerin

birleflimiyle ortaya ç›kt›¤›n› duyar›z.82

• Amerikan Psikiyatri Derne¤i (ki liderlik pozisyonlar›nda
birçok gey aktivist bulundurur) “o flekilde do¤mufl ol-
mak” teorisine bir miktar hak veriyor fakat “birçok bilim
adam› cinsel yönelimin pek çok insan için çok küçük yafl-
larda biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerin karmafl›k

etkileflimiyle flekil ald›¤› fikrini paylafl›r”83 diye ekliyor.
• “Gey beyni araflt›rmac›s›” Simon LeVay: “Bu aflamada

(homoseksüelli¤in sebebiyle ilgili) en yayg›n fikir, birçok
faktörün birden etkin oldu¤udur” diyor.

• Gey destekleyicisi grup P-FLAG’›n bast›¤› Niçin Neden diye
Sormal›s›n›z? Homoseksüellik ve Biyoloji Üzerine Araflt›rma-
lar›n De¤erlendirilmesi adl› kitapç›kta “fiu ana kadar hiçbir
araflt›rmac›, genlerin cinsel yönelimi belirleyebilece¤ini id-
dia etmedi. Araflt›rmac›lar, en iyi ihtimalle genetik bir ö¤e-
nin de olabilece¤ine inan›yorlar. Cinsellik, di¤er her davra-
n›fl gibi, tart›flmas›z bir biçimde hem biyolojik hem de top-

lumsal faktörlerden etkileniyor”84 deniyor.
• Sosyolog Steven Goldberg de, “Saha araflt›rmalar›mda ho-

moseksüelli¤i çevresel faktörlere baflvurmadan anlatan

tek bir kifliye bile rastlamad›m”85 diyor.
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Fakat bir soru tuhaf bir biçimde cevaplanmadan kal›yor: E¤er
araflt›rmac›lar hiç kimsenin “gey olarak do¤mufl” olmad›¤›n› iti-
raf ediyorlarsa niçin Amerikan Psikiyatri Derne¤i homoseksüelli-
¤e yol açan ailevi ve sosyal sebeplerin araflt›r›lmas›yla ilgilenmi-
yor? Bu sorunun cevab›n›n aç›k oldu¤unu düflünüyorum: Der-
nekteki gey aktivistler bu konunun araflt›r›lmas›n› istemiyor.
(Baflkan› oldu¤um) UATD ne zaman Amerikan Psikiyatri Derne-
¤i baflkan›na bir mektup gönderse mektup do¤rudan Gey ve Lez-
biyenler Ofisi çat›s› alt›ndaki bir grup gey aktiviste yönlendirili-
yor. Onlar ise hayati öneme sahip bu sebepleri göz önüne alma-
makta son derece kararl› davran›yorlar.

Greg Louganis’in Hikâyesi: Gey mi Do¤mufltu?
Homoseksüelli¤e yol açan sosyal ve ailevi sebepler, olimpik

yüzücü Greg Louganis’in Breaking The Surface (Suyun Yüzüne

Ç›kmak) adl› otobiyografisinde bolca örneklenmifltir. Louga-

nis’in geçmiflindeki birçok yatk›nl›k kazand›r›c› faktöre ra¤-

men medya, pasif bir biçimde “o flekilde do¤mufl olmak” varsa-

y›m›n› takip etmifl, Louganis’in ac›kl› hayat hikâyesi, medyada

genifl yer alm›flt›.

1995’te Barbara Walters’›n Louganis ile yapt›¤› bir televizyon

röportaj›nda, Lougnis, kendisini daha bebekken evlat edinmifl

olan üvey babas›n›n kötü muamelesine nas›l maruz kald›¤›n› an-

latm›flt›. Louganis’in annesinin a¤layarak anlatt›¤›na göre, “Baba-

s›, Greg dalmada birinci olana kadar Greg’e hiçbir flekilde ilgi gös-

termedi. Onunla hiç oynamad›, onu hiçbir yere götürmedi. (Üvey

babas›) o¤lum için kesinlikle bir rol model de¤ildi.” 

People dergisinde yay›mlanan bir röportajda Louganis, ken-

disi için çok ac› verici olan bir an›s›n› anlatm›flt›: Babas› bir gün

onu, buz gibi so¤uk suda dal›fl yapmak istemedi¤i için kemerle

dövmüfltü. Louganis flöyle diyordu: “S›rt›ma ve bacaklar›ma, her
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yerim k›pk›rm›z› oluncaya kadar vurdu. Bunu unutam›yorum.

Bana zorla geriye burgulu atlama yapt›r›rd›. Onu cezaland›rmak

için kendimi yaralayacak flekilde çivileme dal›yordum… Ba-

bamla bafl etmenin en iyi yolu ondan uzak durmakt›.” Louganis,

çocuklukta erkek akranlar›ndan da destek göremedi; koyu ten

renginden dolay› “zenci” ve kekemeli¤inden dolay› “han›m ev-

lad›” olarak damgalanm›flt›.
Louganis’in annesi, yaln›zl›k çeken çocukla çok s›k› bir iliflki

gelifltirmifl ve o¤lunun biricik destekçisi olmufltu. Louganis’in an-
nesi, Walters’a, “Okuldan eve geldi¤inde o¤lumun nas›l hissetti-
¤ini kap›dan girer girmez anlayabiliyordum. Onun ne hissetti¤ini
ve ne yapaca¤›n› harfiyen biliyordum” demiflti. 

Louganis, People’a, “Annem beni ne olursa olsun sever” de-
miflti. Hem Louganis hem de annesi, babas›n›n tacizlerinden ötü-
rü sosyal hayattan kopuktu. 

Louganis’in okul arkadafllar› onun atletik yeteneklerini fark
edince ona karfl› tav›rlar› de¤iflti. Louganis sonunda, derin afla¤›-
l›k duygular›na bir panzehir bulmufltu. Fakat atletik baflar›lar›na
ra¤men bir defa 12 yafl›ndayken, iki defa da liseyi bitirmeden ön-
ce intihara yeltendi. 

Louganis, kendisinden büyük bir erkekle plajda yaflad›¤› ilk
homoseksüel temas› flöyle anlat›yor: “Cinsellikten ziyade sevilmek
ve sar›l›p sarmalanmak için onunla birlikte olmaya devam ettim.
fiefkat görebilmek için ölüyordum.” Çok geçmeden de Louganis
kendini gey olarak tan›mlam›flt›.

Barbara Walters röportaj›n›n ilginç olan taraf›, röportajda ol-
mayanlard›. Walters, Louganis’in geçmifliyle ilgili çok aç›k bir fle-
kilde ortada olan fleyleri göstermekten kaç›nm›flt›. Üstelik Louga-
nis’e, sevgilileriyle -ki sonunda içlerinden biri ona AIDS bulaflt›r-
m›flt›- niçin fiziksel ve duygusal suistimale dayal› iliflkilerini sür-
dürdü¤ünü de sormam›flt›. Öyle görünüyor ki bizim, Louganis’in
“gey do¤mufl” oldu¤unu farz etmemizi bekliyordu. 
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Genler Kolaylaflt›r›c› Bir Sebep Olabilir
Özet olarak, psikiyatr Jeffrey Satinover’in de söyledi¤i gibi,

insanlar› homoseksüel yapan bir “geylik geni” bulmaya çal›flma-
mal›y›z çünkü böyle bir gen yok. 

Sorulmas› gereken as›l soru, homoseksüel olan insanlar›n geçmiflin-

de, di¤er insanlar için kesinlikle kapal› olan bu kap›y› aralayan ne-

ler oldu¤udur.

K›sacas› insan do¤as›ndaki her davran›flsal özelli¤in, genetik bir

unsuru vard›r. Örne¤in, iyi basketbol oynayabilmek, aç›k bir bi-

çimde genetik bir özelliktir... Ama kendinize bunun ne ile iliflkili

oldu¤unu sorarsan›z, varaca¤›n›z sonucun bir “basketbol oynama”

geni bulundu¤u olmayaca¤› aç›kt›r.

Genetik bir iliflkilendirmenin yap›lma sebebi, baz› arac› özellikleri

tafl›yan insanlar›n di¤er insanlardan daha iyi basketbol oyuncusu

olabilmesidir. Bu arac› özellikler boy uzunlu¤u, atletiklik vs.

Di¤er taraftan homoseksüelli¤i genetikle iliflkilendiren çal›flmalar›n

giderek artmas› flafl›rt›c› de¤ildir. Fakat bu çal›flmalar, homoseksüel-

li¤in göz rengi gibi genetik oldu¤unu söylemekten çok uzakt›r.86

Öyleyse homoseksüellik gerçekten insan do¤as›n›n do¤ufltan
gelen, normal bir çeflitlili¤i midir? Baz› insanlar için genetik veya
do¤um öncesi hormonal etkiler homoseksüelli¤e yol açmada flüp-
hesiz etkilidir. Bu etkilerin, çocu¤un kendini cinsiyet olarak ati-

pik alg›lamas›na sebep olma ihtimali vard›r.87
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Pskiyatr Jeffrey Satinover’›n, geyli¤in do¤ufltan gelen, kaç›-
n›lmaz bir durum olup olmad›¤› yönündeki araflt›rmalara ceva-
b›, “Hay›r, hiç kimse gey do¤maz”d›r. Bir çocu¤un atipik cin-
siyet ilgileri olmas›n›, do¤rudan do¤ruya genetik veya do¤um
öncesi hormonal etkilere ba¤layan bir delil yoktur. Asl›nda
hiçbir araflt›rma, homoseksüelli¤in insan biyolojisi taraf›ndan
idare edildi¤ini iddia etmez. Bunu iddia edenler sadece kamu-
oyuna hadlerinden büyük laflar eden, belli bafll› baz› araflt›r-

mac›lar ve medyad›r.88

Biz hâlihaz›rda bu kitab› yazarken köfle yazar› Ann Landers,
bu eski miti daha da ileri götüren yaz›lar› yazmaya devam ediyor.
Milyonlarca okuyucusunu, “E¤er k›z›n›z bir lezbiyense... kendi

cinsiyetinden insanlara ilgi duyacak flekilde yarat›lm›flt›r”89 flek-
linde bilgilendiriyor. Toplumumuzun kanaat önderlerini do¤ru
bilgilendirmek için çok fley yap›lmas› gerekiyor!

Bir sonraki bölümde aile içindeki rollere, anne baba dinamik-
lerine ve çocu¤unuzun cinsiyet kimli¤i karmaflas›yla bafla ç›kabil-
me yollar›na daha yak›ndan bakaca¤›z.
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4. Her fiey Ailede Biter

Annemle çok yak›nd›m, babama ise biraz mesafeliydim... Ergenlik dö-
nemimde babamla çat›flt›m ve evdeki kavgalarda hep annemin taraf›n›
tuttum... Bütün bunlara bakarak tipik bir homoseksüel geliflim örne¤i
gösterdi¤imi düflünüyorum.

Andrew Sullivan, yazar ve gey aktivist

Danny daha 6 yafl›ndayken annesi Jenny ona, kendisininkiy-
le uyumlu bir mutfak önlü¤ü alm›fl ve, “Benim küçük flefim ola-
caks›n” demiflti. Jenny, y›llarca kocas›n›n ve iki büyük o¤lunun,
küçük o¤luyla sporda yeterince iyi olmad›¤› için dalga geçtikleri-
ni, daha do¤rusu Danny ile akla gelen her konuda dalga geçtikle-
rini görüyordu. Jenny, Danny’nin k›r›lan kalbini düflündükçe
kendini çok kötü hissediyordu ve kocas› Steve ile defalarca ko-
nuflmay› denedikten sonra olaya bizzat el koyarak o¤luna kendi-
si yard›m etmeye karar verdi. 

Çelimsiz ve k›r›lgan bir çocuk olan Danny, hem miyoptan
hem de koordinasyon eksikli¤inden mustaripti. Üstelik çok duy-
gusald›; Jenny’nin de söyledi¤i gibi, “her fleyi çok derinden hisse-
derdi”. Jenny’ye göre sorunun kayna¤›, çocu¤un maço babas› ve
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kaba saba a¤abeyleriydi. Niçin çocu¤a iyi davranmak yerine ona
zorluk ç›kar›yorlard›?

Ayr›ca, do¤ruyu söylemek gerekirse Jenny küçük o¤luyla va-
kit geçirmekten çok hofllan›yordu. Jenny, birlikte top oynamak
için evden d›flar› hücum eden ya da arkadafllar›yla tak›lmaya gi-
den bir ev dolusu erkek karfl›s›nda acziyet hissediyordu. Bu du-
rumda Danny, evde durmaktan ve Jenny ile vakit geçirmekten
gerçekten hofllanan, sessiz, tatl› bir müttefikti. Birlikte geçirdikle-
ri say›s›z saatler boyunca hayallerinden, incinmiflliklerinden,
umutlar›ndan ya da okuduklar› kitaplardan bahsederlerdi. Jenny,
“Danny ailede beni anlayan tek kifli” diyordu. 

Danny, ergenlik ça¤›na eriflip dan›flan›m oldu¤unda okulda ay-
n› cinsin çekimine girmiflti. K›zlara, arkadafll›k iliflkileri d›fl›nda hiç-
bir ilgi duymuyordu. Bana erkeklerin dünyas›na hayran oldu¤unu
ama kendini bu dünyan›n d›fl›nda hissetti¤ini söylüyordu. Erkekler-
le tak›lmak yerine onlar› uzaktan izliyordu. Mesela, lisedeki beyzbol
tak›m›n›n y›ld›z› çocukla en yak›n arkadafl olman›n nas›l bir fley ola-
ca¤› konusunda fanteziler kuruyordu. Steve ve Jenny, Danny’nin
cinsiyet karmaflas›n›n fark›na varm›flt› (Steve bu duruma çok sinir-
lenmiflti) ama bu konuda ne yapmalar› gerekti¤ini bilmiyorlard›.

Anne Babalar Nas›l Tepki Verir?
Anne babalar çocuklar›n›n cinsiyet kimli¤i oluflumunda kilit

noktada rol oynarlar. Buna ra¤men birçok anne baba, flafl›rt›c› bir
biçimde duygusal olarak zay›f olan o¤ullar›na sergiledikleri dav-
ran›fllar›n fark›nda olmamakla kalmaz, ayn› zamanda çocukta so-
nuç olarak aç›¤a ç›kan eksiklikleri de göremezler. Derler ki: “O¤-
lumuz bazen k›z gibi davran›yor. Di¤er erkek çocuklar onu alaya
al›yor ve d›fll›yor. Bu gelip geçici bir safha m›?” ya da “K›z›m›z er-
kek gibi giyiniyor ve hiç yak›n k›z arkadafl› yok. Bunu önemseme-
li miyiz? Bu davran›fllar k›z›m›z›n lezbiyen olaca¤› anlam›na m›
gelir? Ne yapmal›y›z?”
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Çocuklar›n›n homoseksüel öncesi e¤ilimleri ile karfl›laflt›k-
lar›nda birçok anne baban›n kafas› kar›fl›r ve ne yapaca¤›n› bile-
mez. Bana baflvuran anne babalar›n ezici bir ço¤unlu¤u, efemi-
ne o¤lanlar›n ebeveynleridir. (7. Bölüm’de k›zlar hakk›nda daha
ayr›nt›l› konuflaca¤›z.) Bu anne babalar profesyonel yard›ma
baflvurmadan çok önce -hatta bazen y›llar önce- bir problem ol-
du¤unun fark›na var›yorlar. 

Çocuklar›n›n efemineli¤inin fark›na varan anne babalar afla¤›
yukar› üç evreden geçiyorlar:

1- ‹nkâr. Bu evrede “Bu sadece bir geliflim evresi, üstesinden
gelecektir” fleklinde düflünüyorlar. Ya da “Önemli de¤il, çok se-
vimli gözüküyor, muhtemelen k›z gibi giyinerek ilgimizi çekme-
ye çal›fl›yor” diyorlar.

Bu inkâr edifl, k›smen kültürümüzün giderek anne babalar›n
nas›l bir cinsel geliflimin normal oldu¤una, baflka bir deyiflle ne-
lerin kayg›lanmaya de¤er oldu¤una karar vermelerini zorlaflt›r-
mas›ndan kaynaklan›yor. Birçok anne baba harekete geçmeyerek
asl›nda ifli, içinden ç›k›lmaz hâle getiriyorlar. Sonuçta o¤ullar›n›n
davran›fllar›n› pekifltirmifl oluyorlar. Bu da daha fazla inkâr› bera-
berinde getiriyor. 

Öyleyse normal bir erkek çocuk, bazen küçük bir k›z çocuk
gibi davranabilir mi? Asl›nda belli miktarda karfl›t cinsiyet davra-
n›fl›na tolerans gösterilebilir. Ama çocu¤unuz, bu davran›fllardan
çabucak vazgeçmiyorsa sadece onun davran›fllar›na de¤il, kendi
davran›fllar›n›za da bir göz atman›z gerekir. 

2- Kafa Kar›fl›kl›¤›. Anne babalar s›kl›kla, “Bu, kültürümüzün
bir parças›; çocu¤un kafa kar›fl›kl›¤›n›n arkas›nda kültürel sebep-
ler var” derler.

‹yi e¤itimli bir anne, o¤lu Shawn ile ilgili olarak bana dan›flt›.
Çocu¤un efemine davran›fllar›, kendini pembe havlulara sarmaya
ve saatlerce aynan›n karfl›s›nda makyaj yapmaya kadar var›yordu.
Can› s›k›lan anne, çocu¤un ö¤retmeniyle konuflmufltu ve ö¤ret-
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men, anneyi, “Kayg›lanmay›n; bunlar kesinlikle çok sa¤l›kl› fleyler,
o¤lunuz feminen taraf›yla ba¤lant› kuruyor” diyerek rahatlatm›flt›.

Fakat Shawn’da; Pamuk Prenses, periler ve di¤er feminen ka-
rakterler bir saplant› hâline gelmifltir ve çocuk, saatlerce onlar›n re-
simlerini çizip k›z kardeflinin oyuncak bebeklerini giydirmektedir.

Annesi, daha sonra okulun rehberlik servisiyle konuflmufltur.
Rehberlik uzman›, anneyi uyararak “Müdahalede bulunmay›n.
Çocu¤un yapt›klar› hiçbir flekilde sorunlu de¤ildir. O¤lunuzun ti-
pik bir maço erkek olmas›n› istemezsiniz herhâlde!” demifltir.
Anne ise “Tabii ki hay›r” diye düflünse de annelik güdülerine da-
yanarak bir fleylerin yanl›fl gitmekte oldu¤unu sezinlemifltir. 

Daha sonra anne, rehberlik uzman› ve s›n›f ö¤retmenine arka
ç›kan okul psikolo¤u ile görüflmüfltür. Psikolog da, “Hiç kayg›-
lanmay›n, kesinlikle ters giden bir fley yok” demifltir. 

Jenny sonunda benim çal›flmalar›m› duyup beni görmeye gel-
di. Anlatt›klar›n› dinledikten sonra ona, “Belirtiler çok aç›k. E¤er
kararl› bir biçimde müdahalede bulunmazsak çocu¤unuzun nor-
mal bir cinsiyet kimli¤i olmayacak ve çocu¤unuz ileride muhte-
melen homoseksüel olacak” dedim. 

3- Kaç›nma. En sonunda bir psikolo¤a baflvuran birçok anne
baba o¤ullar›yla ilgili kayg›lar› aylard›r, hatta y›llard›r tafl›yor ol-
malar›na ra¤men bu konuda hiçbir fley yapmam›fllard›r. Her fleyi
ertelemifllerdir: “Bütün bunlar› ilgi çekmek için yapt›¤›n›, bu yüz-
den bunlar› göz ard› etmemiz gerekti¤ini düflündük.”

Di¤er taraftan Dr. Richard Green ise anne babalar›n tipik ola-
rak bu davran›fllar› fark ettiklerini ama bu davran›fllar›n önüne
geçmediklerini ve bu flekilde davranarak çocu¤a, bu durumu tas-
vip ettiklerini ima ettiklerini söylüyor.90

Asl›nda baz› anne babalar, duruma müdahale ettiklerinde ço-
cuk için normal olan bir fleye kar›flarak, o¤ullar›n›n kiflili¤ini ya
da birey olma hakk›n› ihlal ettiklerini düflünürler. 
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Böyle bir problemi olan bir çocuk, anne babas›n› ya k›zd›r›r
ya da onlarda sempati uyand›r›r. Örne¤in, bir anne, erkek çocu-
¤unun kad›n k›yafetleri giyinip “k›z gibi davran›rken” mutlu ol-
du¤unu görmekten oldukça memnundu. Bana bu durumu, “O¤-
lumun duygular›n› incitmek istemiyorum. ‘Barbie bebeklerini
baflkas›na verelim’ dedi¤imde öyle üzülüyor ki... Bunu yapam›yo-
rum” diyerek anlat›yordu. 

Baz› Erkek Çocuklar K›zlardan Daha K›zd›r
Tipik bir homoseksüel öncesi erkek çocuk, aç›kça cinsiyet

uyumsuzlu¤u, yani di¤er erkeklerin yan›nda huzursuz olma ve er-
kek ortamlar›na uyum sa¤layamama gibi iflaretler gösterir. Fakat
CKB yaflayan çocu¤un uyumsuzlu¤u, bir k›z çocuktan daha fazla
k›z gibi davrand›¤› için daha uç bir noktadad›r. Çocu¤un, kad›n ka-
rakterlere hayranl›¤›, do¤al bir yak›nl›k duygusundan ya da oyun-
la kar›fl›k bir meraktan çok öte, yo¤un bir saplant› fleklindedir.

CKB’li bir çocu¤un annesi bu durumu, “Bu çok korkunç! Ka-
d›n aksesuarlar›yla âdeta hipnotize oluyor” fleklinde tarif etmiflti.
Bu tarif do¤rudur. Baz› erkek çocuklar›, televizyonda Küçük De-
niz K›z› ya da Pamuk Prenses gibi difli karakterleri izlerken büyü-
lenip neredeyse transa geçerler. Baflka bir anne bana, “Ben üstü-
mü giyinirken o¤lum yatakta oturup hayranl›kla beni seyrediyor.
Bana, ‘Anneci¤im, çok güzelsin’ diyor. Aç›kças› bu durum bana
biraz korkutucu geliyor” demiflti. 

Ayn› yo¤un hayranl›¤›n, cinsiyetsiz çizgi film karakterlerine
yöneldi¤ine de flahit olmufltum. Hâlihaz›rda homoseksüelli¤e bu-
laflm›fl olan ve de¤iflmeyi de göz önünde bulundurmayan bir ada-
m›n babas› bana, o¤lunun küçüklü¤ünde böyle cinsiyetsiz bir çiz-
gi film karakteri olan palyaço Bozo’ya olan saplant›s›n› anlatm›fl-
t›. O zamanlar çocu¤un anne babas›, bu durumun biraz garip ol-
makla birlikte sevimli oldu¤unu düflünmüfltü. Fakat çocuk, bu
saplant›s›n› 12 yafl›na kadar sürdürmüfltü. Gerçekte bu saplant›l›
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ilgi duyufllar erkek çocuklar›n, kendilerini cinsiyetin yol açt›¤›
zorluklar›n olmad›¤› bir fanteziler dünyas›nda kaybederek erkek
d›fl›nda bir fleyler olduklar›n› hayal etme giriflimleridir. 

Cinsiyet Sadece Bir Kurgu De¤ildir
Çocuklara müdahale etmedeki ilk ad›m, anne babalar›n ken-

dilerini e¤itmeleridir. Bu, genellikle yanl›fl bilgilerin düzeltilmesi
anlam›na gelir. Cinsiyet, yani erkeklik ve kad›nl›k hislerimiz;
keyfekeder, sosyal bir kurguya iflaret etmez. Cinsiyet, bundan zi-
yade biz insanlar›n toplum hayat›na kat›lmada ve gerçek dünya-
da kendimizi ifade etmede kulland›¤›m›z temel ve asli bir yoldur. 

Onar›m terapistleri, güvenli bir cinsiyet kimli¤ini, olgunlu-
¤a eriflmeye giden ana yollardan biri olarak görürler. Bunun ak-
sine gey hareketinin tan›mlay›c› niteliklerinden biri, toplumsal
cinsiyet ve biyolojik cinsiyet aras›ndaki kesin çizgiyi yerinden
oynatmakt›r. Emory Üniversitesi’nden bir çocuk psikiyatr›, bir
atölye çal›flmas›nda, çocuklar anne babalar›na bir insan›n kad›n
m› yoksa erkek mi oldu¤unu sordu¤unda, çocuklar›n cinsiyet
stereotiplerini y›kmak için onlara flu flekilde cevap verilmesini
tavsiye ediyordu: “Bu kiflinin k›yafetlerinin alt›na bakmadan bu-

nu anlayamay›z.”91

Cinsiyet karmaflas›n›; gey dünyas›n›n karfl› cinsin k›yafetini
giymek gibi e¤lencelere olan düflkünlü¤ünde, kendini kad›n gibi
hisseden bir erke¤e kad›nm›fl gibi davran›lmas› gerekti¤ine ina-
n›lmas›nda, gey bir erke¤in bir kad›n kadar iyi annelik yapabile-
ce¤i inanc›nda ve kullan›lan dilden cinsiyet ima eden terminolo-
jinin ç›kar›lmas›n› isteme gibi durumlarda görebiliriz. 

Bunlara benzer tutumlara gey teolojisinde de rastlayabiliriz.
Büyük bir gey kilisesinin papaz› ve ayn› zamanda  gey evlilikleri-
nin dinî mezheplerde kabul edilmesi için mücadele eden, Soulfor-
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ce denilen bir grubun lideri olan Mel White, Hristiyanlar›n tanr›-
s›n› ›srarla difli özne (‹ngilizcedeki “she”) ile an›yor. 

Popüler medyan›n cinsiyeti e¤ip bükme u¤rafllar›, birçok anne
baban›n, sezgisel olarak bildikleri, sa¤l›kl› cinsel kimlik alg›lar›n›
sorgulamas›na sebep oluyor. Bir erkek çocu¤undan evde annesine
yard›m etmesini istemekte tabii ki hiçbir sorun yoktur. Ama çocu-
¤un bir anne gibi ya da küçük bir k›z çocuk gibi davranmas›, cin-
siyet kimli¤i problemlerini akla getiren farkl› bir mevzudur. 

Bir terapistin ileride ortaya ç›kabilecek homoseksüelli¤in ço-
cukluktaki iflaretlerinden haberdar olmas›, kayg›l› anne babalara
yard›m edebilmesi için tek bafl›na yeterli de¤ildir. Terapist ayn› za-
manda, çocuklar›n›n ileride heteroseksüel olma ihtimalini artt›rmak
isteyen anne babalar›n, bu isteklerine duyarl› ve sayg›l› olmal›d›r.
Anne babalar terapist ile neyin normal ve sa¤l›kl› oldu¤u konusun-
da hemfikir iseler güvene dayal›, baflar›l› bir terapi ittifak› kurulabi-
lir. Fakat anne babalar, cinsiyetin sadece sosyal bir kurgu oldu¤unu
düflünüyorlarsa ben onlara kendi düflüncelerini paylaflan baflka te-
rapistlere giderlerse daha iyi hizmet alabileceklerini söylüyorum.

Evlilik Problemleri ve Homoseksüel 
Öncesi Çocuk
Çocuklar›na yard›m edebilmek için terapiste baflvuran anne ba-

balar, s›kl›kla evliliklerinde uyumsuzluk yaflayan çiftler oluyorlar. 
Kad›n, “Kocama ulaflmak çok zor. Duygusal olarak ne bana

ne de çocuklara herhangi bir ba¤l›l›k hissetmiyor” der.
Erkek ise, “Asl›nda kar›m, tam bir kontrol manya¤›! E¤er biraz

kenara çekilirse ben de aile ifllerine daha fazla kat›labilirim” der.
Kad›n, “Sen hiçbir fley yapmazken ben nas›l kenara çekilebi-

lirim! Sen hiçbir fley yapm›yorsun, bu da benim inisiyatifi ele al-
mam› gerektiriyor” diye sertçe karfl›l›k verir.

Kötü bir evlilik s›kl›kla, çocu¤un yaflad›¤› karmaflaya tuz bi-
ber olur. Çocu¤un erkeksilik anlay›fl›, annesinin erkek dünyas›
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hakk›nda çizdi¤i negatif imajdan zarar görür. (“Erkekler hiçbir
ifle yaramaz. Erkekler kime laz›m! Erkeklere güvenilmez.”) Cin-
siyet karmaflas› yaflayan bir çocu¤un ailesinde anne, erkeksili¤e
-özellikle de kocas›n›n erkeksili¤ine- de¤er verdi¤ini aç›¤a vura-
mam›fl olabilir. 

De¤erli araflt›rmac› Irving Bieber baz› erkek çocuklar›n, anne
babalar›n›n mutsuz evliliklerinin kurban› olduklar›n› gözlemle-
mifltir. Anne ve baban›n sürekli kavgal› oldu¤u bir ev ortam›nda
baban›n, anneden intikam alma yollar›ndan biri, o¤ullar›n› duy-

gusal olarak terk etmektir.92

Geyler ve lezbiyenler taraf›ndan yaz›l›p çizilenleri okursak
genelde, düzgün davranan erkek aile reisi fikrine beslenen flüphe-
lere ve evlilik kurumuyla ilgili hayal k›r›kl›klar›na rastlar›z. Gey-
ler, erkeklere iktidar›n emanet edilemeyece¤ini savunan, radikal
feminist hareketlerin amigolar› gibi davran›rlar. Bu asl›nda anla-
fl›labilir çünkü aile yap›s› ve baba figürü onlar›, birçok durumda
kiflisel olarak hayal k›r›kl›¤›na u¤ratm›flt›r. 

Geleneksel Aile “Toplum için ‹yi De¤il” midir?
Önde gelen bir gey liderin, aileyle ilgili kuflkular›n› dile getir-

di¤i bir metni al›nt›layal›m. Bu tür yaklafl›mlar, gey edebiyat›nda
s›k rastlanan temalard›r. Dikkat ederseniz bu gey liderin kullan-
d›¤› kelimeler de kendi babas›yla ilgili olumsuz düflüncelerini ve
çekirdek aile ile ilgili hayal k›r›kl›klar›n› ortaya koyuyor: 

Çekirdek aile yap›s›yla ilgili istatistikler hiç flafl›rt›c› de¤il. Bunlara
göre çocuklar anaokullar›nda, evde olduklar›ndan daha iyi bir du-
rumdalar...
Dan Quayle, her eve bir baba gerekti¤ini söylerken Ulusal Çocuk
‹stismar›n› Önleme Komitesi’nin (National Committee for Pre-
vention of Child Abuse) bulgular›n› göz ard› ediyor. Bu bulgula-
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ra göre evlerde meydana gelen birçok cinsel sald›r›, babalar›n ve-

ya üvey babalar›n ifli...

Geleneksel aile modeline özlem duymaya son vermenin ve bu modelin

bir zamanlar ortaya ç›kard›¤› tatmini yeni yollardan elde etmeye baflla-

man›n zaman› geldi... Geçmiflteki ritüelleri and›rmayan; bireysel mut-

lulu¤u artt›rma kap›lar›n› açan, yepyeni iliflki biçimleri yaratmal›y›z.

Bu yazar, birçok gey aktivist gibi, geylerin “cinsiyet sistemi”

ad›n› verdikleri sistemin bask›c› beklentilerine bir son verilmesi
ça¤r›s› yap›yor. Evlilik d›fl› “karfl›l›kl› r›zaya dayal›, fiziksel tema-
s›n” ço¤ald›¤›, insanlar›n ebeveynlik ve “kendi genlerinin yeniden
üretilmesi” etraf›nda dönmeyen bir hayat›n tad›n› ç›kard›¤›, yeni
ve cesur bir dünyay› özlemle bekliyor. Yazar, bu yaklafl›m›yla Ya-
hudilik ve Hristiyanl›k gelene¤indeki çekirdek aile idealini, s›n›r-
s›z bir erotizm u¤runa küçümsüyor. Diyor ki: “Monogaminin er-
demli, tatmin edici ve sevgi dolu bir ifade biçimi oldu¤u fikri, kök-
tendinciler ve benzerleri d›fl›nda kimsenin üzerinde durmayaca¤›,

sevgiyi dar kal›plara hapseden bir tutuma iflaret eder.”93

Gey aktivistlerin, babalar›n ve geleneksel ailelerin bir önemi
olmad›¤› yönündeki ›srarlar›n› bir kenara koyarsak, psikiyatr Ric-
hard Fitzgibbons gibilerin hikmetli (!) sözlerini duyar›z:

Babas›z erkek çocuklar, büyüdüklerinde s›kl›kla erkekler taraf›ndan
kucaklanman›n açl›¤›n› çekerler. Çünkü bu ihtiyaçlar›, zaman›nda
evde karfl›lanmam›flt›r. Geylere yard›m hatlar›, baflka bir adam›n ken-
dilerini sar›p sarmalamas›na susam›fl birçok erkek taraf›ndan aran›r.
Arayanlar›n baz›lar›, evli ve homoseksüel olmayan erkeklerdir. Bü-
yürken ihtiyaç duyduklar› baba sevgisini elde edememifl birçok gey
ve heteroseksüel genç insan›n, gittikçe daha fazla homoseksüellik
deneyimi yaflayaca¤›n› düflünüyorum.94
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Anneye Yak›ndan Bakma
1960’l› y›llarda bana gelen dan›flan›m Dan, kendini bildi bile-

li okula uyum sa¤layamayan bir çocuktu. Bu yüzden umutsuz bir
biçimde okulda popüler (cool) olmay› istiyordu. Bir cumartesi gü-
nü saç›n› kestirmeye gitti¤inde berbere, “Saç›m›n arkas›n› düm-
düz kes, önlerini biraz daha uzunca b›rak” dedi.

Dan hayalinde, James Dean ya da Elvis Presley gibi görünece-
¤ini kurmufltu. Ama eve gitti¤inde annesi, bu saç modelinden hiç
de etkilenmifl gözükmemiflti. Tersine, Dan’a bir bak›fl at›p “Aman
Allah›m!” diye m›r›ldanm›flt› ve eklemiflti: “Dan, bu çok i¤renç!
‹¤renç gözüküyorsun! Kim oldu¤unu zannediyorsun sen!” 

Bunlar› söyledikten sonra Dan’i önüne katm›fl ve berberin yo-
lunu tutmufltu. Kalabal›k bir erkek grubunun önünde berbere,
“Arkadaki saçlar› seyreltin ve ön k›sm›n› da k›salt›p düzeltin. O¤-
lumun, züppe gibi ortalarda dolaflmas›n› istemiyorum!” demiflti.

Berber, dükkândaki di¤er erkeklere göz k›rpm›fl ve manal›
bak›fllarla Dan’in saç modelini de¤ifltirmiflti. Bu esnada oradaki
di¤er erkeklerin tepkileri, pis pis s›r›tmak ya da aç›ktan aç›¤a
kahkaha atmak olmufltu. Dan utançtan yerin dibine geçmiflti ve
bir daha o berber dükkân›na gitmeyi kesinlikle reddetmiflti. Di-
¤er erkeklerin önünde utand›r›lmak bana, yani terapistine,
onun hayat›n›n en alçalt›c› an›s› olarak anlat›lm›flt›. Bu olay,
Dan’in erkeklerin dünyas›n›n d›fl›nda oldu¤u yönündeki flüphe-
lerini artt›rm›flt›. 

Anneler, fark etmeden, o¤ullar›n›n hayat›na gere¤inden fazla
müdâhil olabiliyorlar. Baz› durumlarda bu davran›fl biçimi, anne-
nin o¤lunun çocukluk hastal›klar›yla ilgilenmesi gereklili¤inden
kaynaklan›yor. Baz› çal›flmalar, yetiflkinlikteki homoseksüellik ile
erken çocukluk döneminde yaflanan sa¤l›k problemleri aras›nda-
ki korelasyonun, ortalaman›n üstünde oldu¤unu gösteriyor. Bir-
çok dan›flan›m bana; ast›m, kalp problemi, obezite ya da göz bo-
zuklu¤u gibi di¤er erkek çocuklar›na spor aktivitelerinde kat›l-
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malar›na engel olan çocukluk dönemi hastal›klar›ndan bahset-
mifltir. Bütün bu durumlar, çocu¤un kendini di¤er erkek çocuk-
lardan farkl› -daha alçak- görmesine sebep oluyor. 

Bizim tecrübelerimize göre, homoseksüel erkek çocuklar›n
anneleri; kendini iyi ifade eden, d›fla dönük, duygusal olarak ula-
fl›labilir, ilgili ve çocu¤un hayat›n›n fazlas›yla içinde olmaya e¤i-
limli oluyorlar. Annenin sorunu, çok kuflat›c› olmas› ve dolay›s›y-
la çocukla kendisi aras›ndaki s›n›rlar›n belirgin olamamas›d›r.

Anneler, ihtiyaçlar› olan duygusal samimiyeti evliliklerinde
bulamad›klar› zaman, bu ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için o¤ul-
lar›n› fazlaca kuflatabiliyorlar. Babalar›n aksine anneler, o¤ullar›-
n›n efemineli¤ini fark edebiliyorlar. Fakat bu duruma müdahale-
de bulunmay›, o¤ullar›n› üzmemek için erteliyorlar. Ama yine de
profesyonel yard›m aray›fl›na giren anne babalar, di¤erlerine göre
daha sa¤l›kl› ve psikolojik olarak daha dengelidirler. 

Klasik Üçlü ‹liflki
Anne babalar için uzmanlardan, annenin “fazla müdahaleci”,

baban›n ise “uzak ve so¤uk” oldu¤unu duymak ac› verici olabi-
liyor. Afla¤›da anne babalara iliflkin kiflisel özellikleri okurken
herkesin anne baba olarak zaman zaman hatal› davranabilece¤i-
ni akl›n›zdan ç›karmay›n. Buna ek olarak kiflisel meyillerimiz, ai-
ledeki bir çocu¤umuz üzerinde herhangi bir hastal›kl› etki b›rak-
mazken bir di¤er çocu¤umuz için ciddi bir biçimde zarar verici
olabilir. Son olarak çocuklar›m›zla kurdu¤umuz iliflki biçimleri,
tipik olarak kendi anne babalar›m›zla olan iliflkilerimizi yans›t›r.
Öyleyse umudumuz, kendinizi suçlu hissetmek yerine; elinizi
kalbinize götürerek serinkanl›l›kla, afla¤›da anlataca¤›m›z anne
baba modellerine ne derece uyup uymad›¤›n›za karar vermeniz-
dir. Unutmay›n ki biz, anne babalar›n büyük ço¤unlu¤unun iyi
niyetli, çocuklar›n› seven ve onlar için en iyisini isteyen insanlar
olduklar›n› kabul ediyoruz. 
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Tekrar etmemiz gerekirse araflt›rmac›lar, homoseksüel erkek-

lerin aile arka plan›nda klasik üçlü iliflkiyi bulmufllard›r.95 Klasik
üçlü iliflkide genellikle, annenin kocas›yla zay›f ve s›n›rl› bir ilifl-
kisi vard›r. Bu sebeple anne, duygusal ihtiyaçlar›n› o¤luna yön-
lendirir. Baba genellikle kendini pek ifade etmez; kopuk ve elefl-
tireldir. Demek ki üçlü aile modelinde kopuk bir baba, çok kufla-
t›c› bir anne ve mizaç olarak hassas; baban›n, efline karfl› eksik
kald›¤› yerlerde onun yerini dolduran, duygusal olarak duyarl›
bir erkek çocuk vard›r. 

Anne ile o¤ul aras›nda yak›n bir duygusal ba¤ vard›r. Anne,
o¤lu için üzülür: “Ben onun tek s›¤›na¤›y›m. Di¤er herkes, onun-
la dalga geçiyor. Arkadafllar› onu reddediyor, babas› ise onu unut-
mufl görünüyor. Bu durumda, onu anlayan ve oldu¤u gibi kabul
eden tek kifli benim.” Bu son söylenen, yani “oldu¤u gibi” ifade-
si, asl›nda öldürücü bir darbedir. Çünkü, “oldu¤u gibi” laf›, çocu-
¤un çift cinsiyet fantezilerini, di¤er erkeklere karfl› hissetti¤i kor-
kuyu, kendi vücudunu reddetmesini ve erkeksi do¤as›ndan ra-
hats›z oluflunu kapsayabilmektedir. 

Bu noktada e¤itim flartt›r. Anneler, o¤ullar›n›n cinsiyetle ilgili
yan›lg›lar›n›, çocu¤u reddetmeden de aktif bir biçimde engelleme-
ye çal›flabileceklerini anlamal›lard›r. Asl›nda durum, çocu¤un red-
dedilmesi ile ilgili de¤ildir. Aksine durum, çocu¤u cinsiyete göre
bölünmüfl bir dünyaya haz›rlamak için ona, yetiflkin birilerinin yol
göstermesiyle alakal›d›r. Çocu¤un anatomisi, onun bu dünyadaki
yerini zaten belirlemifltir. Bu durumda annenin, çocu¤un kendi er-
keksili¤i ile ilgili yaflad›¤› yan›lg›lara kat›lmamas› gerekir. 
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Öte yandan dan›flma ofisimize gelen birçok anne, o¤ullar›n›n
kendi cinsiyetlerine güvensizlik duymas›ndan ve efemineliklerin-
den çok kayg› duymaktad›r. Dolay›s›yla ne kadar zor olursa olsun,
çocuklar›na normal cinsiyet olgunlu¤una eriflmede yard›mc› olmak
istemektedirler. Bu anneler, çocuklar›n›n yaflad›¤› sorunlar› içgü-
düsel olarak fark edebilmekte ve onlara bu sorunlarla bafla ç›kma-
da nas›l yard›mc› olabileceklerini bilememektedirler. Bir taraftan
da kocalar›n› bu sürece dâhil etmeye çal›flmaktad›rlar. Bu anneler,
onlar› yönlendirmemi ve tavsiyelerimi flükranla karfl›larlar. 

Birkaç anne, (özellikle narsist anneler), o¤ullar›yla kurdukla-
r› iliflkide aralar›ndaki s›n›rlar› öylesine buland›rm›flt›r ki çocuk
kendi bireysel kimli¤ini ay›rt edemez bir hâle gelmifltir. Bu tür bir
samimi ortak yaflam iliflkisi kurmufl olan anneler, ana o¤ul ba¤-
lanmas› aras›na hiçbir fleyin girmesine izin vermezler. Böylesi
güçlü bir ortak yaflam iliflkisi devam etti¤i müddetçe çocuk, daha
efemine bir hâle gelecektir. Çocu¤unun biraz b›çk›n ama normal
davran›fllar›ndan memnuniyetsiz olan ve (çocu¤un as›l ihtiyac›
ba¤›ms›z olmakken) çocu¤u pasif ve ba¤›ml› olmaya iten bir an-
ne, kendi ihtiyaçlar›n›, o¤lunun ihtiyaçlar›n›n önüne geçirmifltir.

Someone I Love Is Gey (Sevdi¤im Birisi Gey) kitab›n›n yazar›,
bu anaç iliflkiyi flöyle tarif etmektedir:

Bazen iliflki, o kadar yak›n bir hâle gelir ki durum “duygusal zina-
ya” varacak kadar sa¤l›ks›zlafl›r. O¤ul, tipik olarak annenin s›rdafl›-
d›r. Anne, evlili¤indeki problemleri kocas›yla halletmek yerine ço-
cu¤una anlat›r. ‹fller yolunda gitmedi¤inde ise duygusal destek ve
rahatlama için o¤luna yönelir.
Baz› durumlarda annenin davran›fl›, çizgiyi aflarak flehvete kaçabi-
lir... Yaln›z anneler ve istismarc› ya da duygusal olarak uzak kocala-
r› olanlar, o¤ullar›na fazla ba¤›ml› hâle gelme noktas›nda daha sa-
vunmas›zd›rlar.96
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Baz› ender durumlarda ise homoseksüel erkek çocuklar›n an-

neleri, kendileri erkeksi olmak istedikleri için, o¤ullar›yla rekabe-

te girerek onlar›n erkeksili¤ini sabote ederler.97

Sonuç olarak cinsiyet bozuklu¤u olan erkek çocuklar›n aile-

lerinde, çalkant›l› bir ortam oldu¤unu gösteren dikkate de¤er sa-

y›da çal›flma vard›r. CKB yaflayan 610 çocuk üzerinde yap›lan bir

araflt›rma, bu çocuklar›n ailelelerinde çat›flmalar›n s›k oldu¤unu

bulmufltur.98 Birçok klinik uzman, homoseksüel dan›flanlar›n›n

ailelerinde boflanma, ayr›lma ve mutsuz evlilik gibi durumlar›n

daha yüksek oranlarda görüldü¤ünü gözlemlemifltir.99 Birçok

CKB yaflayan çocu¤un anne babas›, CKB yaflayan çocuklar›na psi-

kolojik dan›flmanl›k ald›rmadan önce, kendileri için rehberlik

hizmetlerinden faydalanm›fllard›r.100

Psikolog Gregory Dickson, yo¤un ana o¤ul iliflkisiyle ilgili bir

paradoksa de¤inir. Cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuk, genellikle

kendisine annelik edilmesine ihtiyaç duymaya devam eder. Ama

ana o¤ul iliflkisi, ayn› zamanda çocukla erkek dünyas› aras›nda

bir bariyerdir. Bu yüzden çocuk, annesine karfl› hem öfke hem

minnet duygular› besler. Çocuk, annesi taraf›ndan hem yanl›fl an-

lafl›lm›fl hem de en iyi anlafl›lm›fl oldu¤unu hisseder. Annesi bir
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yandan onu çok yak›ndan tan›maktad›r; öte yandan annesinin
hiçbir zaman müdahil olamayaca¤›, çocu¤un ise bir erkek olarak

ayr›lamayaca¤› baflka bir taraf, yani erkek dünyas› vard›r.101 So-
nuç olarak paradoksal bir biçimde sevgi-nefret ve yaklaflma-uzak-
laflma çat›flmalar› meydana gelir. 

Ebeveynlik Etkileri Üzerine Yap›lan 
Bu Araflt›rma Onaylanm›fl m›d›r?
Gey aktivistlerden duyduklar›n›z›n aksine, homoseksüelli¤in

nas›l geliflti¤ini anlatan birçok klasik teori, literatürde reddedil-
mifl de¤ildir. 1996 y›l›nda yay›mlanan Freud’un Bilimsel Olarak Ye-
niden De¤erlendirilmesi: Teoriyi ve Terapiyi Test Etmek (Freud Scien-
tifically Reappraised: Testing Theory and Therapy) adl› kitap, önem-
li psikanalitik teorileri, modern araflt›rmalarda elde edilen bilgile-
rin ›fl›¤›nda de¤erlendirmifltir. Yazarlar, anne ile olan iliflkilerde
çeliflkili sonuçlara ulaflm›fl olsalar da babalar hakk›nda yap›lan
araflt›rmalar›n sonucu aç›kt›r:

Erkek homoseksüellerin babalar› hakk›ndaki görüflleri üzerine ha-
z›rlanan raporlar, Freud’un hipotezini güçlü bir biçimde destekli-
yor. Bir iki istisna d›fl›nda erkek homoseksüeller, babalar›n›n hayat-
lar›nda olumsuz bir etkisi oldu¤unu söylüyorlar...
Erkek homoseksüellerin, babalar›ndan sevecen veya olumlu bir bi-
çimde bahsettiklerini iddia eden tek bir çal›flmaya rastlamad›k. Ak-
sine, babalar›n› hep bir has›mm›fl gibi alg›l›yorlar. Bu flekilde baba,
Freud’un tarif etti¤i ola¤an d›fl› yo¤unlukta rekabete dayanan Ödi-
pal role uymufl oluyor.102

Bu kitapta, afl›r› kuflat›c› bir anne modelinin, cinsiyet karma-
flas› yaflayan erkek çocuk annesi modeli olarak tekrar tekrar kul-
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lan›l›yor olmas›n›n alt›n› çizmek istiyoruz. Gere¤inden fazla mü-
dahil olan bir anne, ayn› zamanda hemen her zaman çocu¤u da-
n›flmaya getiren ve aktif bir biçimde de¤iflimi baflarmaya çal›flan
anne modelidir. Biz de bu yüzden anlatt›¤›m›z vaka örneklerinde
böyle bir model kulland›k. Yak›ndan ilgili bir anne, o¤lunun cin-
siyet uyumsuzlu¤unu, fark›nda olmadan artt›racak en muhtemel
kiflidir. Fakat bütün anneler fazla müdahaleci de¤ildir. Yetiflkin
homoseksüel dan›flanlar içinde küçük bir oran›n annesi, asl›nda
o¤luyla iliflkisinde kendini geri çekmifl vaziyettedir. 

Bu gözlemler, Freud’un Bilimsel Olarak Yeniden De¤erlendiril-
mesi adl› kitab›nda yer alan, annelerle ilgili araflt›rma sonuçlar›-
n›n bir miktar tutars›z oldu¤u fleklindeki bulgularla da uyumlu-
dur. Fakat kitaptaki bütün araflt›rmac›lar›n hemfikir oldu¤u gibi,
babayla zay›f iliflki, hemen hemen hiç de¤iflmeyen bir veridir.

Bu durumun, o¤ullar› için heteroseksüelli¤i uman babalar›n
silkinip kendilerine gelmeleri için bir vesile olmas›n› diliyoruz!

Homoseksüelli¤e Giden Di¤er Yollar
Yayg›n olan üçlü aile sendromunun, erkek çocu¤un mizac›n-

dan kaynaklanan cinsiyet uyumsuzlu¤u ile birleflimi, homoseksü-
elli¤e giden tek yol de¤ildir. Homoseksüelli¤e giden di¤er yollar,
farkl› ebeveynlik modellerini, erken cinsel deneyimleri, bu dene-
yimlerin yol açt›¤› cinsel al›flkanl›klar› ve kültürel mesajlar›n et-
kisini kapsayabilir. 

Daha seyrek rastlanan bir homoseksüellik çeflidi de (asl›nda
biseksüellik daha do¤ru bir tabir olacakt›r) cinsel haz ve ego tat-
mininin her türlüsüne aç›k olmaktan kaynaklan›r. Bu gruba giren
insanlar, de¤iflmek için terapi aray›fl›n› girmediklerinden, onlara
literatürde pek fazla rastlanmaz.

Ve unutmay›n ki d›fltan bak›ld›¤›nda bir kiflinin cinsiyetiyle il-
gili izlenimler yan›lt›c› olabilir. S›kl›kla, “fiunun veya bunun cin-
siyetiyle ilgili bir problemi olamaz çünkü o çok maskulen” denil-
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di¤ini duyar›z. Fakat o kiflinin bu yüzeysel görüntüsünün ötesine
bakarsak al›fl›lm›fl dinamikleri görebiliriz. 1980’lerde AIDS’ten
ölen film y›ld›z› Rock Hudson, bu duruma bir örnek olabilir. 

Hudson, uzun boylu ve yak›fl›kl› bir adam olarak, hep roman-
tik filmlerde erkek karakter olarak baflrolde oynard›. Kariyerinin
tavan yapt›¤› dönemlerde kamuoyu onun homoseksüelli¤i ile ilgi-
li hiçbir fley bilmiyordu. Ama Hudson’›n otobiyografisi onun, aile-
yi terk eden öz babas›ndan nefret etti¤ini ve kendisini döven üvey
babas›yla da hiç iyi geçinemedi¤ini gösteriyordu. Annesinin yat›l›
hizmetçi olarak çal›flt›¤› dönemlerde Hudson, annesi ile hizmetçi-
ler bölümünde, ayn› yatakta yat›yordu. Ard›ndan 9 yafl›ndayken
Hudson, kendisinden büyük bir erke¤in cinsel tacizine u¤ram›flt›.
(Bundan zevk ald›¤›n› ve adam› bu konuda yüreklendirdi¤ini söy-
lemifltir.) Hayat› boyunca Hudson, birlikte çal›flt›¤› birçok kad›n
y›ld›z ile rahat ve yak›n iliflkiler gelifltirebilmiflken, hemen hemen
hiçbir erkek ile ayn› iliflkisel baflar›y› yakalayamam›flt›r. Üstelik
kafas›nda idollefltirdi¤i baz› erkek yönetmenlere âfl›k olmufltur. 

D›fltan erkeksi gözüken bu ekran idolü, bir defas›nda sevgi-
lisine, “‹çimde ezerek öldürdü¤üm küçük bir k›z çocuk var...
(Ona sürekli) ‘Hiçbir zaman ortaya ç›kmayacaks›n!’ diyorum”

demifltir.103

Tan›nm›fl Gey, Çocuklu¤unu Tarif Ediyor 
Ünlü yazar ve gey aktivist Andrew Sullivan da üçlü aile mo-

deline uyan çocuklu¤unu anlat›yor. Okuldaki en yak›n arkadafl-
lar›, kendileriyle “sonu gelmez sohbetlere giriflti¤i”, “bazen can
yoldafllar›” da olan k›z çocuklard›. Birçok gey erkek gibi aktörlü-
¤e ve tiyatroya merak sarm›flt›. 

Sullivan, klasik kuflat›c› anneyi ve ilgisiz babay› flöyle anlat›-
yor: “Annemle çok yak›nd›m. Babama ise biraz mesafeliydim.”
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Babas›, duygular›n› gizleyen birisiyken annesi, Sullivan’›n a¤z›n-
dan dinlersek: “Yeteneklerime güvenerek hayatta bir fleyler yapa-
bilmeme yard›m eden, benimle bir yetiflkin olarak fikir al›flveri-
flinde bulunan ve kafam› dünyan›n sundu¤u imkânlarla dolduran
kifliydi. Beni flekillendiren ve cesaretlendiren annemin de¤erleriy-
di... Ergenlik dönemimde babamla mücadele ettim ve aile içi kav-
galarda annemin taraf›n› tuttum... Bütün bunlar› düflününce tipik

bir homoseksüel geliflim modeli takip etti¤imi görüyorum.”104

(Kamuoyunda büyük yank› uyand›ran nefret cinayetine kur-
ban giden genç gey adam) Matthew Shephard’›n annesi Judy
Shephard, ayn› klasik hikâyeyi anlat›yor. O¤lu Matthew’yu, “ar-
kadafl›m, can yoldafl›m, s›rdafl›m” diye tarif ediyor.

Bekâr Annelere Tavsiye
Bugünün karmafl›k dünyas›nda giderek büyüyen “bekâr an-

ne”105 sorunu (asl›nda, olmayan baba sorunu) erkek çocuklar›n
cinsiyet kimli¤i geliflimi için yeni zorluklar ortaya ç›kar›yor. Ne
zaman ülke genelinde bir anne baba toplulu¤una konuflma yap-
sam, çocu¤unu tek bafl›na büyüten anneler, nas›l sa¤l›kl› bir er-
kek çocuk yetifltirebileceklerini soruyorlar. Bekâr anneler üç fle-
kilde davranabilirler:

1- Anne-O¤ul ‹liflkisine Dikkat Edilmeli. Bekâr anneler,
o¤ullar› ile afl›r› yak›n bir iliflki gelifltirmemeye dikkat etmeliler.
Bir erkekle duygusal yönden güvenli bir iliflkisi olmayan, yaln›z
bir anne, duygusal ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için fark›nda olmadan
o¤luna sa¤l›ks›z ve afl›r› samimi bir biçimde ba¤lanabilir. Bu du-
rum, annenin ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor olsa bile, o¤lunun pek de
iyili¤ine de¤ildir. 
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Cinsiyet aç›s›ndan k›r›lgan olan erkek çocuk, genelde zekidir
ve kendini iyi ifade eder. Böyle bir çocuk, annesini çok iyi anla-
yarak onun kendisine olan ba¤›ml›l›¤›n› fark edebilir. Bunun so-
nucunda annenin duygular›n›, kendi istekleri do¤rultusunda
yönlendirerek hayat›n zorluklar› karfl›s›nda donan›ms›z, disiplin-
siz, fl›mar›k, olgunlaflmam›fl, bencil bir adam hâline gelebilir. 

2- Erkeksi Özdeflim Desteklenmeli. Bekâr anne, o¤lunun er-
keksili¤ini onaylamak için daha fazla gayret sarf etmelidir. En ba-
fl›ndan itibaren o¤lunun erkekli¤inin, kendi kad›nl›¤›ndan farkl›
oldu¤unu ve bu farkl›l›¤›n çocu¤un bir parças› olarak iyi ve sa¤-
l›kl› bir duruma iflaret etti¤ini o¤luna hissettirmelidir.

Erkeksili¤in bu flekilde onaylanmas›, baban›n hiçbir zaman
olmayaca¤› durumlarda daha fazla önem kazan›r. Bekâr anne,
baba hiç geri dönmeyecek olsa bile, onun an›s›n› olumlu bir bi-
çimde sayg›yla devam ettirebilir. Böylelikle çocu¤un gözünde
“iyi baba” imaj› oluflturulabilir. Tersine evde erkeklerden
olumsuz bir biçimde bahsedilirse çocuk fark›nda olmadan fe-
minen kimlik özelliklerine ve efemine tav›rlara kayarak, anne-
sinin kendisini bir erkek olarak reddetmeyece¤inden emin ol-
maya çal›flabilir. 

Bu tür çabalar, takdire flayand›r ve ifle de yarayabilir ama be-
nim fikrime göre anne, bunlar›n hepsini tek bafl›na yapamaz. Bü-
tün gayretlerine ra¤men anne, bizzat bir erkek olman›n modelini
sunamaz. Ama bundan sonra gelen en iyi fleyi yapabilir. Bu da bi-
zi üçüncü önermemize götürür. 

3- Çocuk için Bir Baba Figürü Bulunmal›. Büyük bir a¤abey,
dede veya baflka bir erkek, olmayan baban›n yerini alabilir. Bekâr
annenin, çocu¤un erkeksi ilgilerini desteklemesi, çocu¤u bu ilgi-
ler konusunda yüreklendirmesi önemlidir. Annenin, çocu¤a, er-
keklerin aile hayat›nda önemsiz unsurlar olduklar›n› ve “ikisinin
birlikte de her fleyin üstesinden gelebilece¤i” mesaj›n› vermesi
çok y›k›c› olacakt›r. 
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Bir baba figürü bulmak, (annelerin ço¤unun da anlayabile-
ce¤i gibi) eve her gün baflka bir erkek arkadafl ile gelerek ve bu
erkeklerin akflamlar› evde zaman geçirmesini sa¤layarak çocuk-
la bir ba¤ kurmalar›n› beklemek anlam›na gelmiyor. Böyle bir
durum yararl› olmaktan çok, kafa kar›flt›r›c› olur. Ancak, tutar-
l› ve güvenilebilir bir baba figürüyle uzun süreli bir iliflki kur-
mak fark yaratacakt›r. 

Bu yüzden ben, genifl aileye mensup birisinin, yani bir a¤a-
beyin, bir amcan›n ya da bir dedenin bu ifl için daha uygun ola-
ca¤›n› düflünüyorum. Kayg›lar›n›z› dile getirmekten ve yard›m
istemekten utanmay›n. E¤er bir akraba bulam›yorsan›z size yar-
d›mc› olabilecek grup ve organizasyonlar› göz önünde bulundu-
run. Amerika’n›n Büyük A¤abeyleri (Big Brothers of America)
size bu tür f›rsatlar sunabilir. Kiliselerin bünyesinde, genellikle
evde sorun yaflayan çocuklarla ilgilenen gençlik kollar› liderleri
oluyor. Erkek izci gruplar›, erkek çal›flt›r›c›lar› olan spor tak›m-
lar› veya okuldaki rehber ö¤retmenler çocu¤unuzun erkek erke-
¤e iyi iliflkiler gelifltirmeleri için f›rsat sunabilir. Kilisedeki ilgi-
li bir vaiz, güçlü bir rol model olarak çocu¤un hayat›nda önem-
li bir fark yaratabilir. Bekâr anneler, -mümkün oldu¤unca- ço-
cuklar›n›n etkileflimde bulunabilece¤i erkek ö¤retmenler ve ol-
gun erkek çal›flt›r›c›lar talep etmelidirler.

Homoseksüelli¤iyle bafla ç›kmaya çal›flan bir yetiflkin dan›fla-
n›n hat›rlad›¤› gibi:

Ne zaman kendimi arkadafllar›m taraf›ndan reddedilmifl hissetsem an-
nem beni teselli etmeye çal›flt›. Ama bu bir ifle yaram›yordu. Çünkü
annem genç bir erkek de¤ildi ve ne söylerse söylesin kendimi iyi his-
setmemi sa¤layam›yordu. “Sen zaten o kötü çocuklarla oynamak iste-
mezsin” derdi. Babam benimle konuflsayd› her fley daha iyi olabilirdi.

Çocuk, arkadafllar› taraf›ndan reddedildi¤inde annenin bir s›-
¤›nak ve teselli kayna¤› olmas›ndansa di¤er erkekler, çocu¤a ihti-
yac› olan teselliyi vermelidirler.
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Cinsiyet Oyunununda Kilit Rol Oynayan Babalar
Homoseksüelli¤e e¤ilimli dan›flanlar›mdan Danny, genç bir

erkek olmaya bafllar bafllamaz babas› taraf›ndan reddedildi¤ini his-
setmiflti. Annesi Danny’nin sa¤l›¤›ndan, görünüflünden, davran›fl-
lar›ndan ve güvenli¤inden devaml› endifle etti¤i için o¤lunun üze-
rine titremiflti. Babas› ise Danny’yi göz ard› etmedi¤i zamanlarda
sözle taciz ederdi. Danny bana bir defas›nda içinde büyüdü¤ü aile
dinamiklerini tarif etmiflti. Bana anlatt›¤› manzara flöyleydi:

Okula gidece¤i bir sabah annesi Danny’ye, “Kaza¤›n› ve ye-
dek çoraplar›n› çantana koymay› unutma Danny” demiflti ve ek-
lemiflti: “Bugün hava so¤uk ve ya¤›fll›. Hasta olmandan korktu¤u-
mu biliyorsun.”

Babas› ise yatak odas›ndan, “Çocu¤u rahat b›rak. E¤er kendi-
sini s›cak ve kuru tutmay› ak›l edemiyorsa onun için endiflelen-
meye bile de¤mez” diye ba¤›rm›flt›. 

Danny, “Baba, anneme ba¤›rmay› b›rak!” demiflti.
Baba gürleyerek yatak odas›ndan d›flar› f›rlam›fl, “O küçü-

cük boyunla bana karfl› gelebilece¤ini zannetme. Sen bir hiç-
sin!” demiflti.

Danny, babas›n›n söylediklerinin kendisini korkudan titretti¤i-
ni hat›rl›yor. Danny’nin çok korktu¤unu fark eden baba ise “Kim-
sin sen! Hiçbir fley!” diyerek onun üzerine gitmeye devam etmiflti.

Sonra da serçe parma¤›n› çocu¤un yüzüne uzatarak: “Bak ifl-
te sen bu kadar büyüksün. Yine de benimle bafl edebilece¤ini mi
düflünüyorsun!” demiflti. 

Danny’nin babas›, özellikle cezaland›r›c› ve gaddar olan az›n-
l›ktaki baba grubuna giriyor. Böyle tipler, kendi iktidar duygula-
r›n› pekifltirmek için etraflar›nda daha zay›f bir maskulen figürün
bulunmas›na ihtiyaç duyarlar. Danny gibi çocuklar, erkek olma-
n›n ne demek oldu¤unu anlamakta zorlan›rlar. Çünkü müflfik
olan ebeveyn, yani anne, çocu¤unu korumaya çal›fl›r. Ama baba-
lar o¤ullar›yla savaflmak, onlar› ezmek ve onlar›n erkek dünyas›-
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na girmelerine engel olmak isterler. Danny, büyüdükçe babas›yla
rekabet edecekmifl gibi alg›land›¤›ndan babas› taraf›ndan hep bir
kenara itilmiflti. Neyse ki onun yaflad›¤› bu ac› durum pek tipik
de¤ildir. Benim tan›d›¤›m homoseksüel öncesi erkek çocuk baba-
lar›n›n ço¤unlu¤u yaln›zca ilgisiz, duygusal olarak uzak ve ço-

cuklar›ndan kopuklar.106

Psikanalistler, çocu¤un gelifliminde ve anneden kopmas›nda
baban›n önemini çok önceden beri fark etmifllerdir. Baz› analist-
ler babay›, çocu¤u annenin kuflatmas›ndan kurtaran “taze bir ne-
fes” olarak de¤erlendirmifllerdir. Baba, çocu¤un birlikte oynaya-
bilece¤i, parlak kalkanlar kuflanm›fl bir flövalye gibidir ve anne-
den oldukça farkl›d›r. 

Bir Baban›n Sevgi ve Fedakârl›¤›
O¤ullar›n›n yaflad›¤› çeliflkilerden haberdar olan birçok muh-

teflem baba, yaflad›klar› ac›y› çocuklar› için ne mümkünse yapa-
bilme gayretine çevirirler. NARTH’a mektup yazan bir baban›n
fedakârl›¤›na kulak verelim:

O¤lum Ben, bana cinsellikle ilgili tercihini birkaç hafta önce aç›kla-
d›. ‹kimiz hemen annesiyle konufltuk. Bu olay, kesinlikle hayat›m›n
en ac› olay›yd›. O zamandan beri ald›¤›m her nefeste bu durumu dü-
flünmeden edemiyorum. Ben, bana durumunu kendi içinde çözüm-
ledi¤ini ve de¤iflmek için herhangi bir iste¤i olmad›¤›n› ya da deste-
¤e ihtiyac› olmad›¤›n› aç›kça anlatt›. Hayat›m sanki paramparça ol-
mufltu, duyduklar›ma inanam›yordum. Allah’a çok flükür kendimi
kaybedip o¤lumu reddetmedim. Bu yaflananlardan önce bu durum-
la ilgili hiçbir fikrim ve kuflkum olmad›¤› için büyük bir flok yafl›-
yordum. Annesi de bu durumdan hiç flüphelenmemiflti. 
Homoseksüellik konusunu araflt›rmak için harekete geçtim ve bir üni-
versite kütüphanesine gittim. Bu konuda, homoseksüelli¤i savunan
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yaz›lar d›fl›nda çok az fley bulabildim. Neyse ki internette NARTH’› ve
organizasyonunuzun güzel kitap ve makalelerini keflfettim.
O¤lumu k›saca anlatacak olursam: O¤lum Ben 27 yafl›nda ve 16 ya-
fl›nda bir erkek kardefli var. Ben okuldayken pek atletik bir çocuk de-
¤ildi; her zaman annesine daha yak›n olmufltu ve okuldaki arkadaflla-
r› ço¤unlukla k›zlard›. Dikkatli, sanata karfl› yetenekli, iyi bir ö¤ren-
ciydi. Her zaman yard›msever ve anlay›fll›yd›, yani “ideal çocuk”tu. 
Geriye dönüp bakt›¤›mda, o¤lumun çocuklu¤unu ve ergenli¤ini dü-
flündü¤ümde sadece bir boflluk görüyorum. Bunu daha önce hiç
fark etmemifltim ve bunun üzerine hiç kafa da yormam›flt›m. O¤lu-
mun ilgi alanlar› benim ilgi alanlar›mla ayn› de¤ildi ve 10 yafl›ndan
sonra onu kendi ilgi alanlar›ma yönlendirme çabalar›ma son vermifl-
tim. Bunun ne kadar büyük bir hata oldu¤unu ancak flimdi anlaya-
biliyorum. O zamanlar, tam da onunla iliflkilerimi gelifltirebilmek
için ne gerekiyorsa yapmam gereken zamanlard›. Onun yetifltirilme-
sini tamamen annesine devredip küçük erkek kardefliyle daha fazla
vakit geçirmeye ve u¤raflmaya bafllad›m. 
Bizim s›cak bir aile ortam›m›z var ve o¤lumun beni sevdi¤ini, bana
imrenerek bakt›¤›n› biliyorum. Onun kendisini yetersiz hissetti¤ini
görebiliyorum. Homoseksüellikle ilgili materyalleri çal›flt›¤›mdan
beri, vaktimi aram›zdaki iliflkiyi gelifltirmeye adad›m. 
Geçen hafta onunla bafl bafla konufltum. Konuflmam›z esnas›nda
onu yetifltirirken yapt›¤›m birçok hatay› ve yetersizliklerimi hat›rla-
maya çal›flt›m. Ondan samimiyetle ve tevazu ile beni ba¤›fllamas›n›
istedim. Ona, onun izin verdi¤i kadar çok zaman›m› birlikte geçir-
mek istedi¤imi ve geçmiflte yapt›¤›m hatalar› telafi etmek istedi¤imi
söyledim. Bunlar› yapabilmem için bana müsaade etmesini umdum
ve bunun için dua ettim. Konuflmam›zdan sonra kendimi biraz ra-
hatlam›fl hissettim çünkü ricalar›m›n ona da bir fleyler ifade etti¤ine
inan›yorum. Art›k hedefim, yaratt›¤›m bofllu¤u doldurmak. 
Uygun bir zamanda onunla tekrar konuflaca¤›m ve ona okumas› için
bir fleyler verece¤im. Ondan de¤iflebilmek için terapiye gitmeyi dene-
mesini isteyece¤im. Bu fikirlere aç›k olmas› için her gün dua edece¤im. 
Ben kiflisel olarak homoseksüellik durumu ile ilgili çok fley ö¤ren-
dim. Bütün edindi¤im bilgilerle, bu y›k›c› durumla daha kolay bafla
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ç›kabilece¤im. Hayattaki amac›m hiçbir zaman de¤iflmeyecek: O¤-
lum için özgürlük.

Etkili Baba 
Ne zaman baba ile o¤ul birlikte dan›flma odas›na gelse yanl›fl

anlafl›lm›fll›k, mesafeli durma, kaç›nma ve incinmifllik gibi birbi-
rini bir flekilde hiç anlayamam›fl iki yabanc›y› anlatan tutumlar-
la karfl›lafl›r›m.

Erkek çocu¤un anneyle özdeflimini kopar›p babayla özdefl-
leflebilmesi için, babas›n› taklit edilmeye de¤er bir kifli olarak al-
g›lamas› gerekir. Babas›n› etkili bir insan (hat›rlay›n, etkiliden
kast›m›z müflfik ve güçlü idi) olarak görmeli. Do¤rusu homo-
seksüel erkeklerle yapt›¤›m çal›flmalarda, dan›flanlar›m›n delice
sevdi¤i ve duygusal olarak ba¤›ml› oldu¤u erkek figürü genelde
müflfik, güçlü ve kendine güvenen, yani “iyi baba” idealini yan-
s›tan erkeklerdir. 

Mizaç olarak hassas, k›r›lgan ve iliflkilerin flekillendirdi¤i ço-
cuk, etkili görmedi¤i bir baban›n pasifli¤i sonucu meydana gel-
mifl bofllu¤u anne o¤ul iliflkisi ile doldurmaya yönelir. Daha son-
ra baba, o¤luyla ilgili baz› tuhafl›klar hisseder ama yine de o¤lu-
nun, annesiyle afl›r› özdeflleflmesine müdahalede bulunmaz. 

Babalar, O¤ullar›n›z›n Sizi 
Reddetmesine Müsaade Etmeyin
Cinsiyet karmaflas› yaflayan birçok çocu¤un babas›, mücadele

etmekten vazgeçerek o¤ullar›n› annelerinin ellerine teslim ediyor-
lar. Bu çok büyük bir hata. Babalar, çocuklar›n›z›n sizi reddedip
sizden uzaklaflmas›na izin vermeyin. Sizin göreviniz, o¤lunuzun
pefline düflerek onun savunmac› kopma hâlini, tutarl› ve devaml›
çabalarla zorlayarak, onun hayat›nda önemli bir insan olmakt›r. fiu
veya bu zamanda, bilmeden ya da anlayamadan o¤lunuzda yol aç-
t›¤›n›z incinmiflli¤i iyilefltirmeyi kendinize hedef edinin. Aran›zda-
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ki iliflkinin ne zaman, niçin ve nas›l baflar›s›z oldu¤unu bilmeseniz
bile, kaybetti¤iniz karfl›l›kl› güveni yeniden infla etmeye çal›fl›n.

O¤lunuzun iyileflmesinin en temel göstergesi, size verece¤i
olumlu tepkiler olacakt›r. Ne zaman ki anneler bana, o¤ullar›n›n,
babalar› eve geldi¤inde do¤ru ona kofltu¤unu söylüyorlar, ben o
zaman tedavinin temel amaçlar›n›n gerçeklefltirilmifl oldu¤unu
düflünüyorum. Sonras›nda art›k yaln›zca bu iyi iliflkiyi pekifltir-
meye ve gelifltirmeye ihtiyac›m›z var demektir.

Anne Babalar›n Cinsiyet Uyumsuzlu¤una Tepkileri
Anne babalar›n küçük o¤ullar›n›n karfl›t cinsiyet davran›flla-

r›na ilk tepkileri, tipik olarak nötr kalmakt›r. Ancak baz› anne

babalar, bu konuda destekleyici bile olabilir.107 Do¤rusu, baz›
araflt›rmac›lar, anne babalar›n çocuklar›n›n efemine davran›flla-
r›n› engellemeye çal›flmalar›n›n pek muhtemel olmad›¤›n› bul-

mufllard›r.108 Anne babalar›n ilk tepkileri nötr veya pozitif ol-
du¤u için anne babalar, asl›nda çocu¤un karfl›t cinsiyet davra-

n›fllar›yla sessiz bir ifl birli¤ine girmifl olabilirler.109 Hatta baz›
yazarlar, bilinçli veya bilinçd›fl› bir düzeyde baz› annelerin,
o¤ullar›na efemine davran›fl beklentilerini iletiyor olabilece¤in-

den flüpheleniyor.110
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Bu çocuklar›n babalar›n›n, genellikle terapiyle ilgili karmafl›k
duygular› vard›r. Benim izlenimim, onlar›n terapiye sadece eflleri
kendilerini getirdi¤i için geldikleri yönünde. Asl›nda di¤er araflt›r-
malar›n gösterdi¤i gibi ve kendi tecrübelerime dayanarak gözlem-
ledi¤im gibi çocuklar› tedaviye getirenlerin anneler olma ihtimali

çok daha yüksek.111 Babalar, genellikle kayg›lar›n› dile getirdik-
ten sonra geriye çekilerek as›l ifli annelerin üzerine yüklüyorlar. 

Dr. Richard Green, anne babalar›n kayg›lar›n›n yetersiz ol-
du¤una dikkat çeker. “Ebeveyn nötrlü¤ü” olarak adland›rd›¤›
durum, cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u teflhisi konulan çocuklar›n
anne babalar›n›n %80’inin efemineli¤e karfl› gösterdikleri ilk tu-
tumu betimler. Anne babalar›n kayg›lar› artmaya bafllad›¤›nda
ise vakalar›n %80’i, annelerin babalardan daha fazla endiflelen-

di¤ini gösteriyor.112 Anne babalar s›kl›kla, kayg›lar›n›, sistemli
bir biçimde nas›l uygun cinsiyet davran›fllar›n› desteklemeye çe-
vireceklerini bilmiyorlar.

Birçok baba, hassas yap›l› o¤ullar›n›n içinde neler olup bit-
ti¤ine bir türlü ak›l s›r erdiremiyor. Genellikle böyle babalar,
baflka insanlar›n duygular›na çok duyarl› de¤ildirler. Baflkalar›-
n›n duygular›na duyarl› olduklar› zamanlarda ise kendileriyle
daha fazla ortak noktas› olan ve daha maskulen davranan o¤ul-
lar›na yönelirler; onlarla iletiflime geçmek, baba için daha kolay-
d›r. Narin, pasif ve iliflkilerin flekillendirdi¤i o¤ul, ki bunlar hep
homoseksüellik öncesi dönemin özellikleridir, birçok baba için
tam bir bilmecedir. 

Ciddi problemleri olan, genç bir homoseksüel erke¤in psiki-
yatr›ndan bir vaka örne¤i dinleyelim. Hastan›n anne babas› iyi ni-
yetli ve sevecen olmalar›na ra¤men, çocu¤un kendi içinde yaflad›-
¤› mücadelelerden ve alaya al›nmaktan çekti¤i ac›lardan habersiz-
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dirler. O¤ullar›n›n gizli homoseksüelli¤inden de hiç flüphelenme-
mifllerdir. Psikiyatr anlat›yor:

Bugün yeni bir hasta geldi; bir üniversite ö¤rencisi. Babas›yla çok
yak›n olmasa da iyi say›labilecek bir iliflkisi var. Fakat hasta, anne
babas›na, maruz kald›¤› alaylardan hiçbir zaman bahsetmemifl. Ar-
kadafllar› taraf›ndan alaya al›nan çocuklar, bu durumu anne babala-
r›na anlatmazlar çünkü durumdan çok fazla utanç duyarlar. Biz ko-
nuflurken bu hastan›n anne babas› seansa kat›lmak için d›flar›da
bekliyorlard›. Ama hasta, yaflad›¤› afla¤›lanmay› ve soyutlanm›fll›¤›
ya da heteroseksüel erkeklere karfl› gelifltirdi¤i korkular› söz konu-
su etmeme bile izin vermedi.
Zay›f erkeksi kimlikler, d›fllanmaya ve reddedilmeye karfl› duyulan
büyük üzüntü ve korkular, bu insanlar›n cesaretini k›rarak onlar›
umutsuzlu¤a düflürüyor ve kendilerine büyük zararlar verebilecek
bir hâle getiriyor.
Mesela bu genç adam, korunmas›z cinsel iliflkiye girip girmedi¤iy-
le ilgili sorumu, “Evet, giriyorum, umurumda bile de¤il” diyerek
cevaplad›.113

Bir problem oldu¤unu fark ettikten sonra çocuklar›yla uyum
içinde olarak iyileflme sürecine kat›lan ve süreçte aktif rol oyna-
yan babalar da oluyor. Böyle bir noktaya gelmek, öncelikle baba-
lar›n problemi fark etmelerini, bu durumun ortaya ç›kmas›nda
oynad›klar› babal›k rollerini dürüstçe, yeniden de¤erlendirmele-
rini ve o¤ullar›n›n sa¤l›kl› gelece¤i için tutarl› ve aktif bir biçim-
de iyileflme sürecine kat›lmalar›n› gerektirir. ‹fl birli¤i yapan, en-
difleli babalara sahip erkek çocuklar için de¤iflimin çok daha
muhtemel oldu¤unu söylemeye bile gerek yok.

Babalar Aktif Olarak Sürece Dâhil Olmal›
Anne babalar› bir tak›m hâlinde tutmak çok önemlidir. Ama

genellikle en zorlay›c› sorun, babay› devaml› surette sürece dâhil
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etmek oluyor. Aç›kças› baflar›l› bir terapinin önündeki en s›k rast-
lanan engel, baban›n terapiye günlük ve aktif kat›l›m›n› canl› tut-
man›n zorlu¤u oluyor.

Unutmay›n ki çocu¤unuzun efemine davran›fllar›, erkek bir
rol modeliyle özdeflleflmeye karfl› gelifltirilmifl bir savunma meka-
nizmas›n› temsil ediyor. Çocu¤un güvenlik duygusunu (efemine-
li¤ini), yerine baflka bir fley sunmadan elinden alamazs›n›z. Bu se-
beple tedavinin stratejisi, çocu¤u görünürdeki feminen e¤ilimle-
rinden kurtarmak yerine, onu baba ya da baba figürü ile kurula-
cak s›cak bir iliflki arac›l›¤›yla maskulen, yani erkeksi olana do¤-
ru yönlendirmektir.

Duygulara Kulak Verin
Profesyonel müdahalelerimizde cinsiyete uygun davran›fllar

elde etmeye odaklan›rken as›l amac›m›z›n, çocu¤un ayn› cinsten
ebeveyn ile duygusal bir ba¤ kurabilmesi oldu¤unu unutmayal›m.
Davran›flsal de¤iflikli¤i sa¤lamaya odaklan›rken çocu¤un duygu-
lar› kolayl›kla göz ard› edilebilir. 

Süreç sadece anne babalar için de¤il, çocuk için de çok zorla-
y›c›d›r. Çocuk, art›k kendisinin bir parças› hâline gelmifl oldu¤u-
nu düflündü¤ü davran›fl ve al›flkanl›klar›n› anne babas› de¤ifltir-
meye çal›flt›¤› için kendini bask› alt›nda hisseder. Olumsuz duy-
gular›n› ifade etmesi gayet do¤ald›r, hatta kendini anlafl›lamam›fl
ya da sevilmemifl hissedebilir. E¤er anne baba müdahalesi çok
sertleflirse çocuk, süreçten kendini soyutlayarak geri çekilip di¤er
aile üyelerinden duygusal olarak kopabilir. 

Bütün bu sebeplerden dolay› anne baban›n, çocuktan bekle-
dikleri “erkek olma” yolundaki yeni ve zorlay›c› çaban›n çocukta
yol açt›¤› duygusal tepkileri önemsediklerini ve bu tepkilere say-
g› duyduklar›n› ifade etmesi çok önemlidir. Anne ve baba, çocu-
¤un hisleri suçlay›c› ve olumsuz olsa bile, çocu¤u hissettiklerini
ifade etmeye teflvik etmelidir. Çocu¤un ac›y›, öfkeyi, üzüntüyü ve
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hayal k›r›kl›¤›n› ifade edebilmesi, onu bu zor geçifl evresinde an-
ne babas›na ba¤l› tutacakt›r. 

Baz› babalar, d›fla yans›t›lan davran›fllar› s›k›yönetim uygula-
yarak denetleyeceklerini ve çocu¤u efeminelikten kurtarabilecek-
lerini düflünürler. Ama bu, do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir. Çocuk,
babayla kurdu¤u ba¤ ve baba o¤ul iliflkisinde buldu¤u duygusal
güven ile, karfl›t cinsiyettenmifl gibi davranarak ayn› cinsle ilgili
fantezilerinden kurtulabilece¤ini hissetmelidir. 

Zay›f bir baba o¤ul iliflkisi, tipik olarak, baflar›l› bir müdaha-
lenin önündeki en ciddi engeldir. Örnek verecek olursak:

6 yafl›nda bir çocuk, anne babas› taraf›ndan terapiye getiril-
miflti. Biz ona “Joey” diyelim. Baba çok endifleli görünüyordu ve
bana, o¤lunun gey olmas›n› istemedi¤ini söylüyordu ama bu ko-
nuda ne yapabilece¤ini de bilmiyordu. 

‹kinci seans›m›z›n bafl›nda babaya, “Bu hafta nas›l geçti?” di-
ye sordum. 

Anne, zaten sandalyenin ucunda rahats›z bir biçimde oturu-
yordu. Hemen cevap vermek için öne at›ld›. Ben de annenin sö-
zünü keserek, “Asl›nda, bu sorunun cevab›n› önce babadan duy-
sak daha iyi olacak. Joey ile geçirdi¤iniz hafta nas›ld›?” diye soru-
mu tekrarlad›m. 

Baba, “‹yiydi galiba” dedi.
Anne tekrar harekete geçerek, “Hay›r, iyi de¤ildi. Doktor

Bey’e ne oldu¤unu anlat can›m!” dedi.
Baba ise, “Ne?” dedi.
Anne, “Hat›rlam›yor musun?”
Baba bu defa, “Hmm evet, bilemiyorum ki. Televizyon izli-

yordum, o¤lum önümden geçti ve bana, ‘Sen kim oluyorsun!’ der
gibi bir bak›fl att›” dedi. 

Bunu söyledikten sonra baba bak›fllar›n› yere dikti ve sus-
tu. Bunun üzerine ben, “Peki bu konuda ne yapt›n›z?” diye üs-
teledim. 
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“Hiçbir fley. Ne yapabilirdim ki!” diyerek omuz silkti. 
Kar›s› bak›fllar›n› bana çevirmifl cevab›m› bekliyordu. 
Ben, “Joey benim o¤lum olsayd› ve bana öyle bir bak›fl atarak

yan›mdan geçip gitseydi, onu yan›ma ça¤›r›p onunla ilgilenirdim.
Ona, ‘Buraya gel bakal›m! Sen o bak›flla bana ne anlatmaya çal›fl›-
yorsun?’ derdim. Uzan›p o¤lumu tutar, belki biraz sertçe ama flef-
katle kendime çeker ve bu bak›fl›n kabul edilemez oldu¤unu ona
hissettirirdim. Onunla ba¤lant›ya geçebilmek için ›srarc› olurdum.
‘Neyin var o¤lum? Bana k›zg›n m›s›n? Sana bir fley mi yapt›m? Ha-
di can›n› s›kan bir fley varsa bana söyle Joey’ derdim” dedim.

Bunlar› duyunca anne öfkeyle, “Ben de ona bunlar› yapmas›
gerekti¤ini söyledim!” dedi.

Birçok homoseksüel öncesi çocu¤un annesi gibi Joey’in anne-
si de ne yap›lmas› gerekti¤ini içgüdüsel olarak biliyordu ama
bunlar› yapmas› gereken kifli o de¤ildi, babayd›. 

Baflka bir yerde de terapide gözlemledi¤im babalar üzerine
yazm›flt›m:

Bu babalar, genel olarak duygusal kaç›nmac› fleklinde tarif edilebi-
lir. Geçmifllerine bak›ld›¤›nda bunlar›n kendi babalar› ile zay›f ilifl-
kileri oldu¤unu görürüz. Duygusal mevzularda ifli kar›lar›na devre-
derler ve efllerinin yol göstericili¤ine, yorumlamalar›na ve sözcülü-
¤üne ba¤›ml› gözükürler.
Bu babalar, o¤ullar›n›n heteroseksüelli¤e geçmesi için samimi dilek-
lerini dile getirirken, bu hedefi gerçeklefltirmek için gerekli olan
uzun süreli yükümlülükleri sürdürmeyi baflaramazlar. 
Bir baba, 15 yafl›ndaki o¤luyla birlikte kat›ld›klar› ilk seansta, o¤lu,
babas›n›n kendisine yaflatt›¤› derin hayal k›r›kl›¤›n› ifade etti¤inde
aç›ktan aç›¤a a¤lam›flt›. Buna ra¤men, o¤lunu aylarca seanslara geti-
rirken arabada ona tek bir laf etmemiflti.
Üstelik bu babalar, arkadafl canl›s› ve popüler gözükmelerine ra¤-
men, pek erkek arkadafllar› yoktur. Erkeklerle duygusal iliflki kura-
bilme yetenekleri “tipik Amerikan erke¤i” tan›mlamas›yla aç›klana-
mayacak kadar zay›ft›r. Benim klinik izlenimim bu babalar›n, erkek-
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lerle duygusal ba¤ kurabilmede belirgin bir biçimde yetersiz olduk-
lar› yönünde. 
Homoseksüellerin babalar›n›n ortak yetersizli¤i, o¤ullar›yla yafla-
d›klar› iliflkisel problemleri düzeltememeleridir. Kendilerini çocuk-
lar›na açmak yerine, genellikle geri çekilmeye, kaç›nmaya ve incin-

mifl hissetmeye e¤ilimli oluyorlar.114

Kaç›r›lm›fl F›rsatlar›n Ac›s›
“Baba ‹çin A¤lamamak”, bir gey antolojisinde yay›mlanan

otobiyografik bir hikâyedir. Hikâyede gey bir o¤ulun, -çocu¤uyla
yak›n olmak isteyen ama bu yak›nl›¤› hiçbir zaman bulamayan-
babas›n› reddetmesinden bir dereceye kadar kendisinin sorumlu
oldu¤unu bilerek yaflad›¤› üzüntüler anlat›l›r. 

Yazar Philip Gambone da babas›n›n cenazesinde a¤layamad›-
¤›n› tuhaf bir deneyim olarak anlat›r. “Babamla pek bir iliflkim
yoktu, gey arkadafllar›m bana bu durumun her gey erkek için ay-
n› oldu¤unu söylüyor.”

Gambone, geylerin yaflad›¤› bu ortak yabanc›laflma duygusu-
nu anlatmak için “gey do¤mak” varsay›m›n› savunan popüler bir
gey psikiyatra baflvuruyor. Bu gey psikiyatra göre, “Bir baba, iç-
güdüsel olarak o¤lunun homoseksüelli¤ini hisseder. Ama ailede
birinin homoseksüel olmas›n›n yol açt›¤› rahats›zl›k ve utançla
do¤rudan karfl›laflmaktansa kendini o¤lundan uzaklaflt›r›r.”

Fakat Gambone babas›n›n iyi bir adam oldu¤unu itiraf edi-
yor. Babas›na hiçbir zaman sevgi duyamam›fl olmas› veya cenaze-
sinde a¤layamam›fl olmas› onu flafl›rt›yor: “Babam asl›nda kendi-
ne özgü ve sessiz bir biçimde benden hiçbir zaman vazgeçmedi.
Homoseksüelli¤im hakk›nda sessiz kald›¤›m bütün o y›llar bo-
yunca eve ‘oda arkadafl›m’ diye getirdi¤im adamlar› selamlarken
nezaketini hiç kaybetmedi.”
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Gambone, “Babamla niçin hiçbir zaman pürüzsüz bir iliflkim
olamad›¤›n› anlamak için hat›ralar›mda ipuçlar› ar›yorum” diyor.
Bazen Gambone sorunun, babas›n›n bilinçd›fl› homofobisi olabi-
lece¤ini düflünüyor. (Gambone burada “o flekilde do¤mufl olmak”
teorisiyle dillendirilen ve baban›n cinsiyet uyumsuzlu¤u yaflayan
çocu¤u reddederek baba o¤ul iliflkisinde yabanc›laflmaya sebep
oldu¤u iddias›na at›fta bulunuyor.) Baflka zamanlarda ise annesi
ile anneannesini bilinçli çabalarla baba o¤ul aras›nda yabanc›lafl-
maya yol açmakla suçluyor. “Bana babamdan uzak durmam› söy-
lüyorlard›” diyor. 

Gambone, yine de, “Bütün bu genellemeler her fleyi anlat-
mak için yeterli de¤ildir” diye itirafta bulunuyor. Geçmifle dö-
nüp bakt›¤›nda babas›n›n, o¤luna ulaflmaya çal›flan ve o¤lu için
en iyisini isteyen, nazik ve flefkatli bir adam oldu¤unu fark edi-
yor. Babas›, o¤lunun daha fazla risk almas›n› ve hayatta karfl›-
laflt›¤› problemlerle daha giriflken bir biçimde mücadele etmesi-
ni arzulam›flt›. Gambone, “Belki de ben, babam›n benimle kur-

mak istedi¤i türden bir yak›nl›¤a haz›r de¤ildim”115 diyerek
piflmanl›¤›n› dile getiriyor. 

Yukar›daki örnekte de gördü¤ümüz gibi birçok baba, kendini
o¤lu taraf›ndan reddedilmifl hissediyor. Bununla birlikte zaman
zaman bütün babalar›n, o¤ullar› taraf›ndan reddedilmifl hissede-
bilece¤ini söylemeliyiz. Buradaki fark, homoseksüel öncesi çocu-
¤un babas›n›n, bu reddedilmeyi kabul ederek kendini geri çekme-
sidir. Böyle babalar, çocu¤u anlamaya çal›flma ve onun direncini
k›rma noktas›nda baflar›s›zd›rlar. (Ya da Gambone’un durumun-
da oldu¤u gibi anne taraf›ndan akrabalar, baba o¤ul ba¤lanmas›-
n› sabote ediyor olabilirler.) Ne sebeple olursa olsun sonuçta ba-
balar, önlerine ç›kan bu engeli aflamayarak yabanc›laflmaya, sus-
maya ve reddedilmeye raz› oluyorlar.
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Y›llar geçtikçe harekete geçmemek hem babaya hem de o¤u-
la pahal›ya mal olur. 32 yafl›ndaki dan›flan›m Dan, kaç›r›lm›fl f›r-
satlarla ilgili üzüntülerini flöyle dile getiriyor:

Babam bir heykel gibi hareketsiz, buz gibi oturur durur. Kendimi
ona açmak istemiyorum. ‹çimde bir korku var ama ayn› zamanda
onun temsil ettiklerinden hofllanmamam da söz konusu. “Bu ko-
ca kurt”tan korktu¤umu söyledi¤imde t›pk› bir çocuk gibi dav-
ranm›fl oluyorum. Fakat durum bu. O beni gerçekten tan›m›yor,
ben de onu.
Her zaman tek istedi¤im fley babamd›. Sadece buydu; geçmifle dönüp
bakt›¤›mda kaybetti¤im y›llar›m› ve geri getiremeyece¤im çocuklu-
¤umu düflündü¤ümde böyle oldu¤unu üzülerek fark ediyorum. 
Fakat babam da benim gibi, yani hiçbir zaman farkl› bir adam olma-
yacakt›r. 70 yafl›nda bile olsa de¤iflmeyecek. Sonuçta ben onu tan›-
mazken, o da beni tan›mazken “niçin onunla bir iliflki gelifltirme
zahmetine gireyim ki?”

Üç Çeflit Baba Modeli
Homoseksüel yönelimleri olan erkeklerle yapt›¤›m çal›flma-

larda, babalar›n ço¤unlu¤unun genellikle psikolojik olarak nor-
mal kabul edilebilecek bir aral›kta bulundu¤unu gözlemledim.
Bunu söylemekle birlikte bu babalar›n bir grup olarak önemli bir
yetersizli¤i oldu¤unu tekrar etmeliyim: Çocuklar›n›n savunmac›
kopufluyla yüzleflmedeki ve onlar› yeniden maskulen alanlara
çekmedeki yetersizlik ve isteksizlikleri.

Bu kategorik özellikten baflka, babalar›, kiflilik özelliklerine
göre üç gruba ay›rabiliriz. 

1- Olgunlaflmam›fllar. Böyle adamlar temelde normal ve
sa¤l›kl›d›rlar. Ama o¤ullar›n›n kritik geliflim evrelerinde (cinsi-
yet kimli¤i evresi) fazla meflguldürler ve bunun do¤urabilece¤i
sonuçlar› görememifllerdir. Bunlar genellikle erken baba olup
kendilerini bir anda aile, evlilik ve finansal problemler içinde
bulan genç adamlard›r. Sonuçta mizaç olarak savunmas›z olan
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o¤ullar›, e¤er böyle bir çocuklar› varsa tabii, bu durumun cere-
mesini çekmektedir.

2- Narsistler. Temelde sa¤l›kl› olan adamlar›n bile narsist ki-
flilik özellikleri olabilir. Ama narsisizmin afl›r›ya kaçt›¤› durum-
larda baba, o¤lunu kendisinin bir uzant›s› olarak (as a “narcissis-
tic self-object”) görür ve çocu¤u, kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
için kullan›r. Baba, çocu¤unu sadece hofl bir davran›fl, görünüm,
yetenek ya da kendisinin de¤er verdi¤i bir kiflilik özelli¤i ortaya
koydu¤unda kabul eder. E¤er çocu¤un bu tür özellikleri varsa ba-
ba, o¤lunu göklere ç›kar›r ve ona hiçbir zaman hata yapamazm›fl
gibi davran›r. E¤er çocu¤un bu tür özellikleri yoksa baba, çocu¤u
ailede yok sayar. Böyle bir baba, tipik olarak o¤lunun problemle-
riyle ilgili sorumluluk almay› reddeder. Bu, en dirençli baba çefli-
didir ve böylelerinin herhangi bir terapi biçimine kat›lmas› pek
muhtemel de¤ildir. 

3- Yetersizler. Bu babalar, genellikle ifl hayat›nda baflar›l› ve
maddi olarak evlerine çok iyi bakan adamlard›r. Ama genellikle
samimiyet gerektiren sosyal düzeyde duygusal olarak yetersizdir-
ler. Baflka bir insana bu noktada verebilecek fazla bir fleyleri yok-
tur. Kendilerinin ötesine eriflmek için gerekli duygusal kaynakla-
r› yoktur. Sorumluluklar›n› inkâr eden narsist babalar›n aksine
bu adamlar, baflar›s›zl›klar›n› kabul edip piflmanl›klar›n› dile ge-
tirirler. Fakat sonras›nda baba o¤ul iliflkisi tutarl› bir biçimde iler-
leme kaydetmez. Baban›n k›sa ve iyi niyetli çabalama dönemin-
den sonra iliflkiler temelde de¤iflmeden kal›r. 

Bir dan›flan›m bana, “Babam bir hiçti. Bütün kararlar› annem
verirdi. Annem karakterliydi, babam›nsa söyleyecek hiçbir fleyi
yoktu. Babam›n evde oldu¤unu bile hat›rlam›yorum. E¤er evdey-
se sadece fiziksel olarak evdeydi, gerisi yaland›” demiflti.

Duygusal olarak yetersiz olan babalar, sosyal durumlar› yo-
rumlamada ve bu durumlara uygun nas›l tepkiler verebilecekleri
konusunda genellikle baflkalar›na, özellikle de kar›lar›na ba¤›ml›-
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d›rlar. Uzun süreli bir yükümlülük alt›na girerek, o¤ullar›n›n de-
¤iflmesine yard›mc› olacak süreçlere müdahil olamazlar. 

Alex’in Hikâyesi
Afla¤›da yapaca¤›m al›nt›lama Alex’in, yani 42 yafl›ndaki bir

dan›flan›m›n günlü¤ünden al›nm›flt›r. Alex’in babas› güçlü, bask›-
c› ve aksi bir figürken Alex’in savunmac› bir flekilde ittifak kur-
du¤u annesi, görünüfle göre ba¤›ml› ve k›r›lgan birisiydi. 

Babam, bize kendisine çok çok sayg›l› olmam›z gerekti¤ini ö¤retti.
Sayg›s›zl›¤a hiçbir zaman izin vermezdi. E¤er bir fley yapman›z› söy-
lerse kendi iyili¤iniz için, söyledi¤ini yerine getirmeniz gerekirdi.
Yapmam›z gerekenleri yapmad›¤›m›zda bizi cezaland›rarak kendi-
sinden korkmam›z› sa¤lard›. Bize bazen vururdu da... Bu çok s›k ol-
masa da beni çok korkutan bir fleydi. Bizi bazen de elimizdekilerden
mahrum ederek mesela, yemek yemeden yatmam›z› emrederek ce-
zaland›r›rd›. Bize kendimizi ifle yaramaz oldu¤umuzu hissettirecek
yöntemleri vard›.
Babam mükemmel olmaktan çok uzakt› ve ben büyüdükçe onun
kusurlar›n› görmeye bafllad›m. Ama yine de kendi nezdinde bizi de-
¤ersiz k›lmak için kendisine biçti¤i gururlu ve hakl› adam imaj›n›
gözümüze sokard›. 
Annem, babam› tapma derecesinde çok severdi. Biz çocuklar›n› çok
çok sevse de babam› daha fazla severdi. Annem, çok da duygusal bir
insan oldu¤u için babamla bozuflmaya dayanamazd›. Bizim için ba-
bama do¤rudan karfl› ç›kamazd›. Do¤ru olan› yapmam›z› sa¤layarak
bizi, babam›n garezinden korumaya çal›fl›rd›. Ama babam öfkesine
hâkim olamad›¤›nda annem bizi ondan korumak için hiçbir fley ya-
pamazd›. Annem babamdan, çocuklar›n›n korktu¤u kadar korkard›. 

Özetleyecek olursak, cinsiyet karmaflas› yaflayan çocu¤un ba-
flar›l› bir flekilde tedavi edilmesinde en önemli rolü baba oynar.
Baz› erken dönem psikanalistleri, bask›c› annelerin homoseksüel
o¤ullar› üzerindeki etkilerini incelemifllerdir. Buna göre, annenin
o¤luna afl›r› yak›nl›¤› homoseksüelli¤e yol açm›fl gibi gözükmüfl-
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tür. Ama günümüzde birçok onar›m terapisti, erkek homoseksü-
elli¤inin oluflumunda en belirgin figürün baba oldu¤unu düflünü-
yor. Nedeniyse; anne o¤ul yak›nl›¤›, baba çocu¤a bir kad›nla nas›l
iliflki kurulabilece¤ini örnekledi¤i müddetçe bir sorun teflkil etmez.
Çocu¤un, kad›ns›l›¤›n içinde kaybolmadan feminen ile yak›nlafla-
bilmesi için baba, o¤lunun erkeksilikle özdeflimini desteklemeli-
dir. Baba çocu¤a, kendi maskulen ba¤›ms›zl›¤›n› feda etmeden bir
kad›na nas›l yak›n olabilece¤ini gösterir. 

Di¤er Araflt›rmac›lar Ne Diyor?
Klinik bulgulara göre k›z ya da erkeklerde görülen belirgin

cinsiyet kimli¤i bozukluklar› (CKB) vakalar› s›kl›kla aile içeri-
sinde yaflanan yo¤un hayal k›r›kl›klar›ndan ve stresten kaynak-
lan›yor. Böyle olumsuz durumlar, d›flar›da deneyimlenen baz›
olaylarla veya çocu¤un, tutarl› bir kad›n ya da erkek cinsiyet
kimli¤i oluflturdu¤u erken geliflme döneminde anne babas›yla
aras›nda yaflanan etkileflimlerle iliflkili olabilir. Cinsiyet Kimli¤i
Bozukluklar› ile Çocuk ve Gençlerde Psikoseksüel Sorunlar (Gen-
der Identity Disorder and Psychosexual Problems in Children and
Adolescents) adl› kitab›n yazarlar›, bu tür durumlar› anlatan ör-
nekler veriyorlar.

Kitab›n yazarlar›ndan Kenneth Zucker ve Susan Bradley,
CKB yaflayan erkek çocuklarda en s›k rastlanan ortak özellikle-
rin hareketli oyunlardan kaç›nma, karfl›t cinsiyet davran›fllar›n›
engelleyemeyen anne babalar ve çocuklardan kopuk babalar ol-
du¤unu söylüyorlar. Yazarlar, cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u yafla-
yan çocu¤un, stresli ve zorlay›c› durumlar› kolay atlatmas›na en-
gel olan tepkisel ve hassas bir do¤aya sahip oldu¤u için özellik-
le anne babas›n›n ruh durumuna karfl› çok duyarl› oldu¤unu di-
le getiriyorlar. Muhtemelen bu ayn› zamanda çocuklar›n hare-
ketli oyunlardan kaç›nmas›na da sebep olan mizaci bir faktör-
dür. Böyle çocuklar, genellikle erkek olarak kendilerini yetersiz
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hissediyor; erkek akranlar›yla etkileflimde sorun yafl›yor ve her
türlü elefltiriyi reddedilme olarak anlamaya yatk›n oluyorlar.
Zucker ve Bradley’e göre bu gruba giren çocuklar› etkileyen bir
baflka faktör ise bu çocuklar›n çok çekici olmalar› ve duyusal

hassasiyetlerinin çok geliflmifl olmas›.116

Bu yazarlara göre bu tür çocuklar›n anneleri, bazen kendile-
rini erkek agresifli¤inin tehdidi alt›nda hissederler. Bu sebeple
o¤ullar›nda gördükleri coflkun davran›fllara ve normal boyutlar-
daki agresifli¤e engel olmaya çal›fl›rlar. Kendilerinin korunma,
gözetilme, bakma ve bak›lma ihtiyaçlar›ndan dolay› birçok anne,
o¤ullar›nda karfl›l›kl› gözetme davran›fllar›n›n yerleflmesini ister-
ler ve bunun için feminen tarz› teflvik ederler. 

Ayn› yazarlar, babalar›n olan bitenden içten içe rahats›z olma-
lar›na ra¤men annelere uyarak o¤ullar›ndaki karfl›t cinsiyet davra-
n›fllar›na tolerans gösterdi¤ine dikkat çekiyorlar. Yazarlara göre bu
tür babalar, zaten kendilerini duygusal olarak yetersiz hissettikle-
ri için, duygular›n› ifade etmede de s›k›nt› yafl›yorlar. Bu yetersiz-
likler, baban›n sorunlu o¤lu ile iletiflime geçmesini zorlaflt›r›yor.
Böyle babalar›n aile problemleriyle ilgilenme flekli kendini geri
çekme, uzaklaflt›rma ve uzun saatler boyu çal›flma oluyor. 

Yazarlar, buna benzer vakalarda “anne babalar›n, o¤ullar›na
bir erkek olarak de¤er vermelerinin ve karfl›t cinsiyet davran›flla-
r›n› engellemelerinin, çocu¤u yavafl yavafl savunmac› çözümler-
den uzaklaflt›rarak ona, kendi cinsiyetiyle özdeflim kuracak güve-

ni afl›lad›¤›n›” söylüyorlar.117

Baba ve O¤ul: Yak›n Bir ‹liflki
O¤ullar›yla daha yak›n bir iliflki kurmak isteyen babalar için

dört aktivite örne¤i tavsiye ediyorum. 
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1- Baba ile güreflerek oynanan oyunlar, cinsiyet çeliflkisi yafla-
yan çocuklar›n utangaçl›¤›n› ve k›r›lganl›¤›n› aflmak için iyi
bir yöntemdir. Üstelik bu, babalar için o¤ullar›yla ba¤ kurma-
da etkin bir yoldur. Oturma odas›nda veya herhangi bir kili-
min üzerinde güreflebilirler. Hedef, çocu¤un içindeki “vahfli
erke¤i” aç›¤a ç›karabilmektir. Baba, yeniliyormufl gibi yapa-
rak o¤lunun kendini güçlü, dayan›kl› ve sald›rgan hissetme-
sini sa¤layabilir. 
2- Babayla birlikte banyo yapmak ki bu aktivite bazen di¤er
erkek kardeflleri de kapsayabilir ve özellikle küçük erkek
çocuklar› için iyidir. Bu aktivite, çocuk küçükken yap›lma-
l›d›r çünkü ergenli¤e do¤ru çocuklar babalar›n›n yan›nda
ç›plak durmaktan utanabilirler. (Baz› babalar kendi çocuk-
luklar›nda ç›plakl›¤a nas›l yaklafl›ld›¤›na ba¤l› olarak bu ak-
tiviteden rahats›z olabilirler.) Babayla ve di¤er kardefllerle
birlikte banyo yapmak, anatomiye dayanan rahat ve ortak
bir kimlik oluflturarak ileride erkek erotizmine karfl› hisse-
dilebilecek hayranl›k ve gizemi ortadan kald›rabilir.
3- Baba o¤ulun ev d›fl›nda, çok basit ve rutin aktiviteler için
bile olsa bafl bafla kalmas› iliflkileri gelifltirmeye çok yard›m-
c›d›r. K›sa gezintiler, (markete gitmek, benzin almaya git-
mek gibi) özel bir ba¤l›l›k duygusu oluflturur. Mesela, bu k›-
sa gezintiler esnas›nda çocu¤a bir dondurma al›p onunla
sevdi¤i konulardan konuflmak, ayak ifllerini daha e¤lenceli
hâle getirebilir. 
4- Yatma zaman› geldi¤inde çocu¤u yerine yat›racak kifli ba-
ba olmal›d›r. Bu yat›rma ifline anne de kat›labilir ama ›fl›¤›
söndürecek ve en son iyi geceler dileyecek kifli muhakkak ba-
ba olmal›d›r. Özellikle küçük çocuklar, yatma zamanlar›nda
acziyet ve endifle hissedebildiklerinden daha m›zm›z olurlar.
Bu durumlarda babalar kitap okuyarak, sohbet ederek ya da
dua ederek çocuklar› duygusal olarak rahatlatmal›d›r. 
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Cinsiyet sorunu yaflayan baz› çocuklar, ilk etapta bu tür baba
o¤ul aktivitelerine kat›lmak istemeyebilirler. Ama yine de bu akti-
viteler çok önemlidir. Yetiflkin homoseksüel dan›flanlar›m bana,
babalar›yla bu tür aktiviteleri pek yapmad›klar›n› söylüyorlar.

Babalar, o¤ullar›yla fiziksel temasta bulunmaya ve fiziksel
aktiviteler yapmaya teflvik edilmelidir. Gürültülü pat›rt›l› oyun-
lar oynamay› çok önemsiyorum çünkü yetiflkin homoseksüel da-
n›flanlar›mda genellikle en büyük eksiklik, çocuklukta normal
çocuklar›n erkeklerle kurabildikleri türden ba¤lar› kuramamak-
tan kaynaklan›yor. Erkekler ve erkek çocuklar en iyi iletiflimi,
birlikte fiziksel rekabet gerektiren veya yard›mlaflma içeren akti-
viteler yapt›klar›nda kurabiliyorlar. Birlikte yap›lan faaliyetin e¤-
lenceli olmas›, baba o¤ul aras›ndaki ba¤›n güçlenmesini kolay-
laflt›r›yor. Gürefl gibi hareketli oyunlar, baba o¤ul iliflkilerinde
çok önemli bir yer tutuyor. 

Baban›n fiziksel bir özrünün olmas› çocu¤un geliflimini
olumsuz etkilememelidir. Baba, fiziksel temas yoluyla sevgisini
gösterebilmesine ra¤men, hareketli oyunlara kat›lam›yorsa bu tür
oyunlar bir erkek kardeflle veya baflka birisiyle oynanmal›d›r. 

Birçok yetiflkin dan›flan›m, baflka erkeklerle güreflirken cinsel
uyar›lma yaflad›klar›n› söylüyorlar. Erotizme bulaflmadan bu erkek
sporunu yapam›yorlar. Gazetelere verilen birçok gey ilan›nda “gü-
reflilecek” bir erkek aran›r. Normal, sa¤l›kl› ve erotizmden uzak, re-
kabete dayal› bir spor olmas› gereken gürefl, geyler taraf›ndan ero-
tik bir davran›fla dönüfltürülür. Bu çarp›tman›n kayna¤› ise karfl›la-
namam›fl sa¤l›kl› erkeksi temas ihtiyac›d›r. Richard Wyler diyor ki:

Kültürel mesaj çok aç›kt›r: Erkekler dokunmaz. Maalesef bu tabu,
çocuklar çok küçükken bile babalar ve o¤ullar, erkek kardefller ve
yak›n arkadafllar aras›nda geçerlidir. Bizim kültürümüze göre erkek-
ler homoseksüel alg›lanmaktan, hatta baflkalar›na dokunarak, ku-
caklayarak ve sar›larak onlar› homoseksüel “yapmaktan” çekinirler.
Ama korktuklar› fley, asl›nda tam da bu durumun sebep oldu¤u fley-
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dir: Bir erkek taraf›ndan dokunulma özlemi içinde büyüyen erkek
çocuklar› ile dolu bir toplum.
Çocukluktaki dokunulma ve kucaklanma ihtiyac› karfl›lanmad›-
¤›nda, büyüyünce bu ihtiyaç kendili¤inden yok olmaz. Bizim du-
rumumuzda ise bu ihtiyaç öylesine öncelikliydi ve öyle uzun za-
mand›r erteleniyordu ki baz›lar›m›z bu ihtiyac› bir erkekle cinsel
iliflkiye girerek karfl›lama yoluna gitti. Arzulad›¤›m›z cinsellik d›fl›
dokunuflu baflka nas›l elde edebilece¤imizi bilmiyorduk. (www.peop-
lecanchange.com.)

Erkek çocu¤un babas›yla fiziksel temas kurma ihtiyac› çok
önemsenmelidir. Homoseksüel hastalar›mdan biri, bir defas›nda
bana çocuklu¤unda babas›n›n dokunufllar›na nas›l özlem duydu-
¤unu anlatm›flt›.

Babam› yaz tatillerinde ziyaret ederdik. O s›cak ve bo¤ucu günlerde
babam, tiflörtünü ç›kar›p kanepenin üzerine uzanarak kitap okurdu.
Onun yan›na uzan›p k›ll› gö¤süne dokundu¤umu hat›rl›yorum.
Onu k›zd›rmadan dikkatini çekmeye çal›flt›¤›m› hat›rl›yorum. Ama
o, kitaplar›n içine gömülmüfl oluyordu. Homoseksüelli¤imin, iste-
meme ra¤men babamla bu tür bir fiziksel temas kuramam›fl olmam-
dan kaynakland›¤›n› düflünüyorum.

Bazen bu çocuklar, babalar›yla daha fazla fiziksel yak›nl›k
kurabilmek için onlarla fiziksel temaslar›n› artt›rma yoluna gi-
diyorlar. Ama babalar› onlara, “bunun pek do¤ru bir fley olma-
d›¤›n›” söylüyor. Efemine o¤lunun kendisine sar›lmas›, kendisi-
ne romantik ve bafltan ç›kar›c› geldi¤i için bu sar›lmadan rahat-
s›zl›k duyan bir babayla karfl›laflm›flt›m. Baba hissettiklerini,
“Bu bana, bir k›z çocu¤un babas›na sar›lmas› gibi geliyor” diye
dile getirmiflti. Ben de onlara s›cak ve içten ama ayn› zamanda
erkeksi ve baba o¤ul aras› s›n›rlara sayg›l› bir sar›lma ve ba¤lan-
ma biçimi denemelerini tavsiye etmifltim.

Çocu¤unuzun gerçek cinsiyetini onaylamaya çal›flt›¤›n›zda si-
ze çok fliddetli tepkiler veriyorsa profesyonel yard›m alman›n za-
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man› gelmifl demektir. Uzun süren mutsuzluklar, öfke, incinmifl-
lik, husumet, endifle ve korkakl›k, profesyonel yard›m araman›z›
gerektiren di¤er göstergelerdir. 

Anne ve Babadan Baflka Yard›m Al›nabilecek Kifliler
Anne babalar, cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuklar›na yar-

d›m etmeye çal›fl›rken kendilerini yaln›z ve desteksiz hissetme-
melidir. Anne babalar›n hissetti¤i utanç ve mahcubiyet, o¤ulla-
r›na yard›m konusunda baflkalar›yla dayan›flmaya girmelerine
engel olur. Anne babadan baflka kimlerin çocu¤a yard›mc› ola-
bilece¤ine bir göz atal›m.

Küçük kardefllerin sorun yaflayan a¤abeyleri üzerinde pek et-
kileri yoktur. Ama sorun yaflayan çocuklar›n büyük kardefllerinin
genellikle onlara olumlu katk›lar› olabilir. CKB yaflayan çocuk ti-
pik olarak ablas› ile çok yak›nd›r. Hatta ablas›na hayran olabilir.
E¤er abla yeterince olgunsa anne babaya yard›mc› olabilir. Büyük
k›z›n erkek kardefli üzerindeki etkisi, çocu¤un erkeksili¤ine olan
güvenini büyük ölçüde artt›rabilir. 

A¤abeyler de çok önemlidir. Freud, kariyeri boyunca çok kü-
çük bir grup homoseksüel ile çal›flm›flt›r. Buna ra¤men, e¤er ho-
moseksüel erke¤in bir a¤abeyi varsa homoseksüel kardeflin genel-
likle a¤abeyinden korktu¤unu ve kardefller aras› iliflkilerin düfl-
manca oldu¤unu söylemifltir. Ben de defalarca bunun bu flekilde
oldu¤unu gördüm. Homoseksüel kardefl, a¤abeyini t›pk› babas›y-
la iliflkilerinde oldu¤u gibi kin ve korku ile alg›lar. Do¤rusu, di-
¤er erkeklerden korkmak, homoseksüel erke¤in hayat›n› meflgul
eden, güçlü bir u¤rafla dönüflebilir. 

Birçok dan›flan›m, çocukluklar› ile ilgili olarak “Ben anne-
min o¤luydum, a¤abeyim ise babam›n” derler. Bu, üzerinde ko-
nuflulmam›fl bir ayr›md›r: “Babam a¤abeyimle bir taraftayd›, an-
nem, ben ve k›z kardefllerim ise di¤er tarafta...” Bu yüzden, a¤a-
beyi sürece dâhil etmek çok önemlidir. 13 yafl›nda bile olmayan
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baz› a¤abeylerin yard›mlar› karfl›s›nda çok flafl›rd›¤›m› hat›rl›yo-
rum. Kayg›lar›n›z› en ince ayr›nt›s›na kadar paylaflmadan, a¤a-
beyin kat›l›m›n› sa¤layarak onun, cinsiyet karmaflas› yaflayan
çocu¤un maskulenli¤ine destek olmas›n› sa¤layabilirsiniz. A¤a-
beye, “Kardeflin senin ona ulaflmaya çal›flman› zorlaflt›rabilir.
Çünkü biliyorsun ki o, utangaç bir çocuk ve erkeklerle rahatça
sosyalleflemiyor. Bunun üstesinden gelebilmesi için senin yard›-
m›na ihtiyac› var” diyebilirsiniz.

Zay›f cinsiyet bilinci olan bir çocu¤a yard›m etmek için ak-
rabalar›, arkadafllar› ve komflular› iflin içine sokmak, anne ba-
balar› her fleyi bir bafllar›na yapmaya çal›flmaktan kurtar›r.
Aç›k ve kesin bir dille çocu¤un probleminin anlat›lmas› (me-
sela, “Çocu¤umuz kendini bir erkek gibi hissetmiyor” fleklin-
de bir aç›klama) ve bununla beraber etraftaki erkeklerden rol
modelli¤i ve spor aktivitelerinde yard›m talep edilmesi büyük
farklar yaratabilir. 

Bir spor tak›m›n›n koçu, iyileflme sürecinde temel öneme sa-
hip olabilir. Anne babalar›n kayg›lar›n› tak›m koçuyla paylaflma-
lar› gerekir. Kat›l›mc› ve anlay›fll› bir koç -bu bir karate, yüzme,
futbol veya herhangi bir spor dal›n›n çal›flt›r›c›s› olabilir- sürece
olumlu boyutlar katarak anne baban›n gayretlerini güçlendirebi-
lir. Erkek çocuklar hayatlar›nda güçlü, nazik, sab›rl› ve cesaret-
lendirici erkek figürlere ihtiyaç duyarlar. 

Ö¤retmenler de süreçte anahtar roller üstlenebilir. Okullar
genellikle çocuklar›n davran›fllar› okul düzenini bozdu¤u za-
man çocuklar› psikologlara yönlendirirler. Fakat cinsiyet kar-
maflas› yaflayan birçok çocuk, hiçbir olumsuz etki uyand›rma-
yan “küçük, uslu o¤lan çocuklar”d›r. Ne yaz›k ki ö¤retmenler,
cinsiyet karmaflas›n›n gizli iflaretlerini ay›rt etmek için bir e¤i-
tim alm›yorlar. Yine de çocu¤unuzun ö¤retmenleri ile endiflele-
rinizi paylaflmal›s›n›z. Bunu yaparken illa ki “homoseksüel” ke-
limesini kullanman›za gerek yoktur. “Cinsiyet problemleri” ve-
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ya “kendi cinsiyetine güveni eksik” gibi ifadeler durumu aç›kla-
mak için yeterli olacakt›r.

Ö¤retmenin politik aç›dan baz› ön yarg›lar› olsa bile, ö¤ret-
menlik güdüleri ve sa¤duyusu, onun sizinle çal›flmas›n› sa¤laya-
bilir. Birçok ö¤retmenin, anne babalarla bu konuda hemen ifl bir-
li¤i yap›yor olmas› harika bir fleydir. 

Mesela ö¤retmenle konuflmaya flöyle bafllayabilirsiniz: “O¤lu-
muzun erkek çocuklarla daha iyi ba¤lar kurmas›n› istiyoruz. fiu
anda bir psikolog ile görüflüyoruz ve terapi plan›m›za göre sizin
de yard›m›n›za ihtiyac›m›z var. O¤lumuzu erkek çocuklar ile oy-
nama konusunda destekleyip feminen aktivitelerinin azalmas›n-
da bize yard›mc› olabilir misiniz?”

Bu destek a¤›, homoseksüelli¤in önlenmesinde büyük bir
öneme sahiptir. Do¤rusu, CKB’li çocu¤un baflka erkek çocuklar-
la arkadafll›k kurma ihtiyac› göz ard› edilemez. Anne, baba ve ai-
lenin vazgeçilmez öneminden sonra, di¤er erkek çocuklar iyilefl-
me sürecindeki en önemli aktörlerdir. 

Bir sonraki bölümde erkek arkadafllar›n, cinsiyet karmaflas›
yaflayan çocu¤un hayat›ndaki önemine bakaca¤›z. 
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5. Arkadafllar ve Duygular

Ço¤u zaman, akran›m olan erkek çocuklar›n dünyas›n›, demir parmak-
l›klar ard›ndan bakan bir mahkûm gibi izlerdim. Kendi kendimin mah-
kûmu olmufltum ve d›flar› ç›kabilmek için ölüyordum.

Malcom Boyd, yazar

Cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuk, ergenlik ça¤›na yaklafl›nca
kendisini gey oldu¤una ikna eden birkaç kritik olay yaflar. Dan›-
flanlar›mdan biri bana bu tür bir olay anlatm›flt›: “Gey oldu¤um-
dan emin oldu¤um an› çok iyi hat›rl›yorum. 12 yafl›ndayken oku-
la kestirme bir yoldan gidiyorduk. Spor salonun önünden geçip
erkeklerin soyunma odas›na girdik. Orada dufltan yeni ç›km›fl,
benden daha büyük bir çocu¤u ç›plak olarak gördüm. ‘Vay can›-
na!’ diye düflündüm.” Dan›flan›ma tam olarak ne hissetti¤ini sor-
dum. Bir an sessizleflip düflüncelere dald›. Sonra, “Vay can›na!
Keflke onun gibi olabilsem diye düflündüm” dedi.

Normal geliflimsel ihtiyaçlar›n karfl›lanmamas›, erkek çocukla-
ra “vay can›na” deneyimleri yaflat›r. Daha sonra, gittikçe geyli¤i
daha fazla onaylayan kültürümüzün de etkisiyle erkekli¤e imren-
me duygular›, “öyleyse ben gey olmal›y›m” fleklinde yorumlan›r.
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Bu dan›flan›m, küçük bir erkek çocukken hem ast›m hastas›ym›fl
hem de çelimsizmifl. Bu yüzden dufltan ç›kan “büyük çocuk”,
onun olmak istedi¤i ideal erkek tipiydi. Y›llar boyunca kendileri-
ni di¤er erkek çocuklar gibi hissedememek, 10-12 yafl›ndaki bu
çocuklar› “vay can›na” deneyimine aç›k hâle getiriyor. Cinsiyette-
ki bu kayma, kritik “erotik geçifl aflamas›n›” temsil ediyor. Bu afla-
mada çocu¤un ayn› cins ba¤lanmas›, erotik çekime dönüflüyor. 

Gey aktivist Andrew Sullivan kendi yaflad›¤› ait olamama
duygular›n› ve bu duygular›n yol açt›¤› korkular› tarif ediyor.
Hâlâ s›n›f arkadafllar›n›n, kendisine nas›l eziyet ettiklerini hat›r-
lad›¤›n› söylüyor. “‹lk defa homoseksüel olabilece¤imi idrak et-
ti¤im an› hat›rl›yorum. 10 yafllar›ndayd›m ve her hafta yap›lan
futbol antreman›n› atlatmay› baflarm›flt›m. Biraz iyi oynayamad›-
¤›m için biraz da futbolun o umumi havas›na dâhil olmakta zor-
land›¤›m için, futboldan nefret ediyordum.” Di¤er erkek çocuk-
lara kat›lmaktan kaç›nd›¤›n› gören s›n›f›ndan bir k›z ona,  o k›-
yafetlerin alt›nda “belki de bir k›z oldu¤unu” söylemiflti. Sulli-
van diyor ki: “K›z›n alayla söyledikleri, içten içe hissetti¤im kor-
kular›mla öylesine örtüflüyordu ki söylediklerini 20 sene sonra

hâlâ dün gibi hat›rl›yorum.”118

Soyutlanmadan Kurtulmak
Kendi cinsiyetine güvenemeyerek büyümenin en zor yanla-

r›ndan biri, di¤er erkek çocuklarla iliflkilerdir. Afla¤›da yapaca¤›m
al›nt›lar, bir annenin günlü¤ünden al›nm›flt›r. Anne, 4 yafl›ndaki
o¤lu Will’in kendini korumak için di¤er erkek çocuklarla etkile-
flim kurmaktan kaç›nd›¤›n› fark etmiflti. 

10 fiubat. Eflimle birlikte bugün Dr.N.’ye dan›flmaya gittik. Kor-
kunç, berbat ve iç karart›c› bir görüflme oldu. Will’in davran›fllar›
homoseksüel öncesi evredeki di¤er çocuklar›n davran›fllar›n›n tam
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tam›na ayn›s›. Kum havuzunda hep pasta, kurabiye yap›yormufl gi-
bi oyunlarla oynuyor. Daha maskulen di¤er erkek çocuklarsa kum-
dan yollar yap›yorlar. Öteki erkek çocuklarla oynamas› gerekti¤in-
de korkup a¤l›yor ve onlardan kaç›yor. 

15 Mart. Daha sempaik erkek çocuklar bulmak için çok u¤raflt›m.
Son zamanlarda Will, anaokulundaki erkek çocuklarla daha fazla
vakit geçirir oldu. Ama hâlâ kendini güvende hissedemiyor. Bugün
teneffüste bir çocuk ona biraz sataflt›ktan sonra, di¤er çocuklarla oy-
namamak için tekrar kaçt›.

Koflmas›n›n da çok feminen gözükmemesi için çabalamaya bafllad›.
Kollar›n› yanlara açarak uçuyor gibi koflard›. Ona, kollar›n› iki yan-
da tutup koflarken ritmik olarak kald›r›p indirirse daha h›zl› koflabi-
lece¤ini söyledim ve ifle yarad›. Tiz sesle konuflmas›n›n da önüne
geçmeye çal›fl›yorum. Çünkü ço¤u zaman kendi normal sesini kul-
lanmay› b›rak›p bebek tonlar›n› taklit ediyor. Bugün, Tanr›’n›n ona
bahfletti¤i “gerçek sesiyle” konuflma çal›flmalar› yapt›k.

Hâlâ hareketli oyunlar oynamaktan korkuyor. Ama her gün bir iler-
leme kaydediyor. Babas› gibi olmaktansa day›s› Bob gibi olmaya he-
vesli gözüktü¤ü için erkek kardeflime Will’in problemlerini anlatt›m
ve ondan bize u¤rad›¤›nda Will ile biraz daha fazla ilgilenmesini ri-
ca ettim. Kardeflim art›k Will’i gördü¤ünde onu kucaklamaya ve
onunla oynamaya özen gösteriyor. 

18 Mart. Will, top oyunlar›nda ilerliyor. Hatta topla oynamay› biraz
sevmeye bile bafllad›. Kardeflim Bob, Will ile epeyce zaman geçirdi
ve Will’i sekiz yafl›ndaki kuzeni Sammy ile birlikte mini golf sahas›-
na götürece¤ini söyledi. Sammy çok nazik ve sab›rl› bir çocuk.
Will’e biraz kol kanat germesini umuyorum. 

22 Mart. Will bugün kuzeni Brenton ile d›flar›da oynamak için izin
istedi. Biz de memnuniyetle izin verdik. Brenton, Will’den iki yafl
büyük, bütün sporlarda çok baflar›l›, dirençli, tam bir erkek çocuk.
Will eve geldi¤inde ona tekrar Brenton’la oynamak isteyip istemedi-
¤ini sordum, onunla oynamaya pek hevesli gözükmedi. Onu bu ko-
nuda cesaretlendirdi¤imde ise Brenton’la oynamaya gidece¤ini ama
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k›z kardeflinin de kendisiyle gelmesini istedi¤ini söyledi. Bu da en
az›ndan bir bafllang›çt›r. 

Will’in annesi gibi siz de yak›n aile çevresindeki ayn› cinsten
akranlar›n, o¤lunuzun hayat›nda büyük bir öneme sahip oldu¤u-
nu akl›n›zdan ç›karmay›n. Erkek arkadafllar, maskulen kimlik olu-
flumunda ve gelecekte heteroseksüel geliflim göstermede önemli
faktörlerdir. Erkek arkadafllar›n etkisi üzerine yap›lm›fl ilginç bir
çal›flma, krefle giden erkek çocuklar›n bile erkek arkadafllar›ndan,
yetiflkin ö¤retmenlerinden etkilendiklerinden daha fazla etkilen-

diklerini ortaya koyuyor.119 Klinisyen Richard Friedman da ho-
moseksüel erkeklerde, erkek arkadafll›klar›n›n çocukluk dönemin-

de ac› verici bir biçimde bozulmufl oldu¤unu söylüyor.120 Dr. Fri-
edman, erkek akranlardan bu flekilde soyutlanm›fl olman›n homo-
seksüel geliflimde önemli bir rol oynad›¤›na inan›yor. 

Homoseksüellerin yak›n erkek arkadafllar›n›n olmay›fl›, homo-

seksüellik çal›flan birçok araflt›rmac›n›n dikkatini çekmifltir.121 Bir-
çok homoseksüel erkek, di¤er erkekler taraf›ndan “d›flland›klar›n›”
ve onlar›n oyun ve aktivitelerinde kendilerini onlara denk göreme-
diklerini hat›rlar. Bu durum, romantik özlem ve arzulara da sebep
olan, maskulenlikle ilgili afla¤›l›k duygular›na yol açar. 

Benim klinik tecrübelerime göre de yak›n erkek arkadafllar›n
olmamas› çok yayg›n bir durum. Klinisyenler Gerard van den
Aardweg ve Richard Fitzgibbons, yak›n erkek arkadafllar›n olmay›-
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fl›n›n, erkek çocu¤un cinsel yöneliminin oluflmas›nda belirleyici bir
faktör oldu¤unu düflünüyorlar. Onlara göre bu sorun, çocu¤un an-

ne babas›yla olan iliflkilerinden bile daha fazla etkilidir.122

Richard Wyler, haz›rlad›¤› web sitesine hayat hikâyelerini
gönderen erkeklerin, baflka erkeklerle arkadafll›k yapmak ve öz-
deflim kurmak yerine geliflimsel olarak savunmac› kopma aflama-
s›nda nas›l tak›l› kald›klar›n› anlat›yor. 

Erkekli¤imizin eksik oldu¤unu hissetti¤imiz için baflkalar› taraf›n-
dan, özellikle de erkeksiliklerine en çok hayran olduklar›m›z tara-
f›ndan kabul edilip onaylanman›n özlemini çekerdik... Ayn› zaman-
da erkekli¤e ve erkeklik özelliklerine tapard›k. Birço¤umuz ise di¤er
erkeklerden ve erkek çocuklardan korkard›.
Genellikle daha hassas ve narin kifliliklerle dünyaya geldi¤imiz için,
hareketli oyunlar oynayarak büyümekte olan akranlar›m›zdan ken-
dimizi farkl› hissetmemiz ve onlar taraf›ndan reddedilmifl oldu¤u-
muzu düflünmemiz kolay oluyordu. Akranlar›m›z›n sataflmalar›n-
dan korkar olduk ve hiçbir zaman onlara uyum sa¤layamayaca¤›m›-
z› düflündük. Birço¤umuz spor sahalar›ndan ürktü ve hiçbir zaman
onlarla rekabet edemeyece¤ini düflündü.

Rehber ve rol model olarak onlara en fazla ihtiyaç duydukla-
r› dönemde, “korku” onlar› erkeklere güvenmekten uzaklaflt›rd›:

Di¤er erkeklere içimizi dökmekten ve onlara aç›lmaktan korktu¤u-
muz için onlardan yard›m isteyemedik. Erkeklere güvenemiyorduk
çünkü onlar›n bizi umursamamas›ndan, alaya almas›ndan, s›r tuta-
mamas›ndan, sözünde durmamas›ndan ve bafllar›ndan savmas›ndan
korkuyorduk. Baz›lar›m›z, di¤er erkeklerin yan›nda olduklar›nda,
bir top sahas› yak›n›nda bulunduklar›nda ya da erkeklere karfl› aç›k
sözlü olmaya çal›flt›klar›nda endifle ve pani¤e kap›l›rd›. 
Onlardan korktu¤umuz için onlardan kaçt›k. (www.peoplecanc-
hange.com.)
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‹stisnas›z bütün dan›flanlar›m, yetersizlik hisleri içinde ol-
duklar›n› hat›rl›yorlar. Bu his onlara, “Di¤er erkekler gibi de¤il-
sin” mesaj›n› y›k›c› bir biçimde vermiflti. Mesela, 28 yafl›ndaki da-
n›flan›m Roger, 12 yafl›ndayken bafl›na gelen bir olay› anlatm›flt›:

Sonunda bir beyzbol tak›m›na seçilmifltim. Top bana do¤ru geliyor-
du ama vuramad›m, ›skalad›m ve top birkaç metre öteme düfltü. Sa-
n›r›m kendinden emin görünmeye çal›fl›yordum. Bu yüzden koflma-
y›p topa do¤ru yürüdüm. Herkes bana ba¤›r›yordu. Tak›mdaki ço-
cuklardan biri, bana k›z gibi yürüdü¤ümü söylüyordu. Kendimi afla-
¤›lanm›fl hissettim. Orada öylece dikilip kalmal› m›yd›m, kaçmal›
m›yd›m yoksa gidip bunu söyleyen çocu¤u yumruklamal› m›yd›m,
bilemedim. Hayat›mda yaflad›¤›m en kötü and›.

Bir çocu¤un babas›n›n ona uzak oldu¤unu ve ayn› cinsten ak-
ranlar› taraf›ndan alaya al›nd›¤›n› düflünün. “Beceriksiz”, “no-
nofl”, “han›m evlad›” veya “bebek” denilerek afla¤›lanman›n veya
herhangi bir baflar›s›zl›¤›n›z için alaya al›nman›n ne kadar ac› ve-
rici olaca¤›n› bir düflünün. Genellikle anne, büyük anne veya ab-
la, böyle bir çocu¤un flefkat ve ilgi görebilece¤i insanlar oluyor.
Böyle bir çocuk, duygusal olarak hassas oldu¤u için, s›n›f arka-
dafllar›n›n takt›¤› bu tip lakaplara inan›yor ve onlara bunun yan-
l›fl oldu¤unu kan›tlamak için çabalamaktan vazgeçiyor. Onlar›n
takt›klar› bu tür lakaplar, çocu¤un içten içe hissetti¤i, “gerçek bir
erkek çocuk” olmad›¤› yönündeki korkular›n› do¤ruluyor. 

Örnek olarak, yetiflkinli¤inde homoseksüellikle mücadele
eden bir dan›flan›m›n çocukluk an›lar›n› afla¤›da al›nt›l›yorum:

Çocukluk ve ilk gençlik y›llar›m birçok di¤er homoseksüelinkine
benziyordu. Babam›n sessiz k›namalar›na ra¤men futbol, basketbol
ve beyzboldan hofllanmazd›m; bu sporlar› yapmaktan kaç›n›rd›m.
Hareketli oyunlar› hiç oynamazd›m. Tek bir yak›n erkek arkadafl›m
yoktu. Ast›ml›, yaln›z ve duygusal olarak kendimi öz kardefllerim-
den bile soyutlanm›fl bir hâldeydim..
O yafllarda sahip olunabilecek en y›k›c› kan› herhâlde, kiflinin hiç-
bir biçimde cinsiyetine lay›k olmad›¤›d›r; s›radan hiçbir baban›n is-
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temeyece¤i bir o¤ul oldu¤u düflüncesidir... Geliflimin bir parças›
olan dürtülerle birlikte ergenlik kap›y› çald›¤›nda, erkeklere duyu-
lan “aflk” aç›¤a ç›kt›, gerisini zaten tahmin edebilirsiniz.
Televizyona, filmlere, kitaplara ve müzi¤e s›¤›nd›m. Bach, Mozart ve
Hayden bana çok iyi “arkadafll›k” etmelerine ra¤men, gördüm ki
müzik bütün yaln›zl›klar›n ilac› olamaz. Birçoklar› gibi ben de ses-
sizce yaflamay› seçtim. Tarif edilemez bo¤uculukta, ac› verici bir yal-
n›zl›¤›n içinde yaflad›m durdum. 

Homoseksüel bir adam olan Rudy bana, okula giderken anne-
sinin, saçlar›n› taray›p ikiye ay›rd›¤›n› ve saç spreyiyle iyice düzlefl-
tirdi¤ini anlatm›flt›. Di¤er erkek çocuklar onun çok tuhaf ve gür
olan saçlar›yla hep dalga geçerlermifl. Rudy okula her sabah bem-
beyaz gömleklerle gider ve annesinin tembihlerine s›k› s›k›ya ba¤l›
oldu¤undan, tertemiz tuttu¤u gömlekle her akflam eve geri döner-
mifl. Daha anaokuluna giderken, baflka bir erkek çocu¤un yüzüne
hayran kalm›fl. Çocu¤un yüzünü hâlâ dün gibi hat›rl›yor. Hayran
oldu¤u çocuk, Rudy’nin tam z›dd›ym›fl: Esmer; uzun, da¤›n›k, k›-
v›rc›k saçl› ve gürültücü bir çocuk; Rudy onun “küçük bir vahfli”
gibi gözüktü¤ünü hat›rl›yor. Hâlâ, kendisinin hayat boyu üstlendi-
¤i “iyi erkek çocuk” rolünün, herhangi bir flekilde öykünmesini en-
gelledi¤i, o tip göze batan erkeklere romantik ilgi duyuyor.

Böylesi “vahfli” imajlara hayranl›k duyman›n, gey hayat›n›n
yayg›n temalar›ndan olmas› flafl›rt›c› de¤ildir. Birçok homoseksü-
el erkek, akflamlar› “deri bar” denilen, derilerle ve zincirlerle be-
zenmifl, polis, asker veya motorcu k›yafetleri giymifl erkeklerin
dolufltu¤u barlara tak›l›yor. Dan›flanlar›mdan birinin de söyledi¤i
gibi, “Asl›nda bu adamlar›n birço¤u gündüzleri küçük çapl› me-
murlar olarak çal›fl›yorlar.” 

Roller, Fanteziler ve Gey ‹konlar› 
Difli ikonlara hayranl›k, gey dünyas›n›n imajlara ve rol yap-

maya olan düflkünlü¤ünde gözlemlenebilir. Homoseksüel öncesi
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erkek çocuklar›n (ve gey erkeklerin) tiyatroya, rol yapmaya ve
fantezilere çok merakl› olduklar›n› görürüz. Birçok dan›flan›m,
çocukluklar›nda piyano da çalm›flt›. Müzi¤e ve tiyatroya duyulan
bu yo¤un ilgi, bu çocuklar›n do¤ufltan sahip olduklar› hassas mi-
zaca atfedilebilir. Ama özellikle fantezi, cinsiyete göre bölünmüfl
bir dünyaya kat›lman›n ac› verici zorluklar›ndan kaçarak hayal
dünyas›na s›¤›nman›n bir yolu hâline gelebilir. 

Gey erkekler, ikonlar›n› erkeklerden seçmek yerine, abart›l›
kad›n imajlar›yla mest olurlar. Judy Garland, Barbara Streisand,
Bette Davis, Bette Midler (sert, giriflken kad›n) veya Marilyn
Monroe ve Prenses Diana (trajik bir biçimde yanl›fl anlafl›lm›fl ka-
d›n) gibi kad›nlar geyleri büyüler. Çocukluklar›nda ise Pokahan-
tes, Küçük Deniz K›z› ve Sindrella gibi çizgi karakterlere tutulur-
lar. Difli ikonlara afl›r› hayranl›k, çocuklu¤un gizemli feminen
fantezilerinin kap›lar›n› aralayarak maskulen potansiyelin geliflti-
rilmesinde karfl›lafl›lan zorluklardan kaç›fl› sa¤lar. 

Disney’in her y›l düzenledi¤i “gey gününe” homoseksüeller
ak›n eder. Bu güne flahit olanlar içerisinde, homoseksüelli¤in te-
melinde cinsiyet çeliflkisinin yatt›¤›ndan tereddüt edenler varsa,
bu tereddütlerinden kesinlikle vazgeçeceklerdir. Tom Hess, Dis-
ney’in gey günü için “Alice gibi Disney ikonlar›na duyulan hay-
ranl›¤›n yaratt›¤› çekim gücü, homoseksüellerin Disney’in düzen-
ledi¤i güne yo¤un kat›l›mlar›nda gözlemlenebilir” diyor. 

Hess, gey gününü anlatmak için, “Pamuk Prenses ve Yedi Cü-
celer sihirli ormanlar›ndan yeryüzüne inmifller, yüzlerinde koca-
man bir gülümsemeyle 6 yafl›n alt›ndaki çocuklar› kendileriyle
birlikte dans etmeye davet ediyorlar” diyor. Ama gey gününün bir
fark› vard›r: Pamuk Prenses’le kendinden geçerek dans eden kifli,
küçük bir k›z çocu¤un elmas tac›n› takm›fl olan bir adamd›r. Hess
anlatmaya devam ediyor: “Pamuk Prenses’le dans eden bu adam›
seyreden binlerce homoseksüelin, t›pk› küçük erkek çocuklar gi-
bi gözlerinin içi gülüyor... Erkeklerden oluflan kalabal›k, takdir

JOSEPH NICOLOSI & LINDA AMES NICOLOSI

154



dolu alk›fllar›yla denizdeki dalgalar gibi kabar›yor.”123 Bir baflka
adam, bafl›nda parlak rugan tokas›yla ve Alice kostümü içerisin-
de, zevkten kendinden geçerek dans ediyor. 

Yetiflkin homoseksüel hastalar›mdan biri, 15 yafl›ndan 25 yafl›-
na kadar, her gün Judy Garland’la irtibat kurmas› gerekti¤ini söy-
lemiflti. Ya flark›lar›n› dinlemesi gerekiyordu (bütün kasetlerini al-
m›flt›) ya da ifle gitmeden önce Judy Garland foto¤raflar›na uzun
uzun bak›yordu. Bu difli ikonu, onu teskin eden bir semboldü. 

Gey topluluklar›nda çok okunan bir kitap olan Gay Soul (Gey
Ruhu)’un yazarlar›ndan biri, niçin bazen kad›n elbisesi giydi¤ini,
difli ikonlara duydu¤u sevginin ›fl›¤›nda anlat›yor:

Karfl› cinsin k›yafetlerini de giymek, kâinatta mümkün olan bütün
modelleri sahiplenmek demektir... Kad›n ile erkek aras›ndaki ay-
r›mda, ben tam ortada durmaktan hofllan›yorum. Böylelikle iki ta-
rafta da olman›n nas›l bir fley oldu¤unu hissedebiliyorum. Bu flekil-
de davranarak ayr›mlar›n ne kadar yapay oldu¤unu ortaya koyuyo-
rum... Gey erkekler niçin bu tür k›yafetleri giyemesin?... Neden
makyaj yapamas›n? Bunlara kim karar veriyor?
Sorun, insanlar›n “o ya da bu” gibi ikiliklere dayal› alg› sisteminde ›s-
rarc› olmas›d›r... (Ama) bizler sadece klasik diflilere benzememeliyiz;
gözümüz daha yukar›da olmal›! Bu, kendinize seçti¤iniz bir ikonu
taklit etmenizle alakal›d›r... Bir sürü hayran olunabilecek ikon var..
Mesela Bette Davis’i seçin... Ben 1. Elizabeth’i seçtim. Böyle kad›nlar
hayat dolu, buyurgand›rlar; cinsiyetleri ise biraz mu¤lakt›r.124

Kad›n karakterleri taklit eden erkekler bunun, onlar› rahatlata-
rak içlerinde yaflad›klar› stres ve çeliflkilerden uzaklaflt›rd›¤›n› söy-
lüyorlar. Baz›lar› Victoria’s Secret kataloglar›nda sergilenen kad›n iç
çamafl›rlar› ve geceliklerinin koleksiyonunu yaparlar. Bunlar› hiç
kimse yokken giyinerek, normal hayatlar›nda sergilemek zorunda
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kald›klar› erkeksi imaj›n bask›s›ndan kurtulmaya çal›fl›rlar. Herkes,
gey yürüyüfllerine kat›lan veya bir gey barda yüksek topuklu ayak-
kab›lar giymifl ve peruk takm›fl gey erkekler görmüfltür. Bu adamlar,
asl›nda çocukluktaki gizemli cinsiyetsizlik fantezisini yeniden yafla-
maya çal›fl›yorlard›r. ‹ki cinsiyetten birini seçmek zorunda olmad›k-
lar›, iki cinsiyete birden sahip olabilecekleri bir dünya hayal ediyor-
lard›r. Ama biyoloji (cinsel kimli¤in belirlenmesinde) bir kader ol-
du¤u için, bu erkeklerin fantezilerde yaflamas›, “gerçek” çift cinsi-

yetlilik olarak de¤il, erkeksili¤in “eksikli¤i” olarak görünüyor.
Lezbiyen aktivist Camille Paglia’n›n gözlemlerini hat›rlayal›m.

Paglia, “Erkeklik riskli ve belirsizdir. Çünkü erkeklik, ancak bir ka-
d›na baflkald›rarak elde ediliyor ve sadece baflka erkekler taraf›ndan

onaylanabiliyor” diyordu.125 Cinsiyet eksikli¤i yaflayan erkekler,
erken çocukluk dönemi için sa¤l›kl› say›lan feminen özdeflimlere
tak›l›p kald›klar›nda bu onlar›, cinsiyete göre ayr›lm›fl dünyan›n,
sa¤l›kl› geliflmek için gerekli olan zorluklar›ndan soyutluyor.

Cinsiyet Sisteminin Sonu?
Cinsiyet çocuklukta çekilen ac›n›n kayna¤› olarak hat›rland›-

¤› için do¤al olarak gey hareketinin en temel taleplerinden biri,
cinsiyet farkl›l›klar›n›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Geyli¤i savunan-
lar, s›k s›k “cinsiyet sisteminin ortadan kald›r›lmas›” ça¤r›s› ya-
parlar. Gey psikolog Daryl Bem, kendisine göre ideal bir toplum
tan›m› yapar: Bu toplum, “cinsiyete göre kutuplaflma kültürünün
bulunmad›¤›”, kad›n veya erkek olsun, herkesin birbirinin potan-

siyel sevgilisi olabilece¤i bir toplumdur.126
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Birçok homoseksüel erkek, yetiflkinli¤e eriflti¤inde kendisine
karfl› hissetti¤i nefreti (ki buna içsellefltirilmifl homofobi ad›n› ve-
rirler), erotik partnerler arac›l›¤› ile erkeksili¤e kavuflma arzusuy-
la birlefltirir. Bunlar›n da ötesinde savunmac› dürtülerle, yaflad›¤›
cinsiyet karmaflas›n›n kendi üstünlü¤ünün alameti oldu¤unu dü-
flünür hâle gelir. Gay Soul (Gey Ruhu) adl› antoloji, homoseksü-
elleri “çift ruhlu” olarak yücelten birçok bölüm içeriyor. Örne¤in,
yazarlardan biri, “Gey erkek ve kad›nlar, toplum için vazgeçil-
mezdirler. Çünkü bu insanlar, erkek ve diflinin içsel birleflimini
temsil eden ve bütün varl›k âleminin özendi¤i kutsal androjinler

olarak üreme derdinden muaft›rlar”127 diyor.
Baflka bir yazar, “Cinsellik, kiflinin ruhunda saadete aç›lan bir

kap›d›r. Bu saadetin, bütün ömrüm boyunca izini sürdüm... Bi-
seksüellik do¤ald›r çünkü do¤a, bütün cinsiyetleri içinde bar›nd›-
r›r. Herkesin ruhu da çift cinsiyetlidir... Öyleyse geylik, bizleri

tanr›l›k mertebesine yükseltir”128 diyor. 
Bir baflka yazar da homoseksüelli¤in bir üstünlük durumuna

iflaret etti¤i görüflüne kat›l›yor:

Dünyan›n gelecek umudunun, biz geylere ba¤l› oldu¤unu düflünü-

yorum. Erkekleri seven erkekler, bu dünyay› kurtarabilecek yegâne

insanlard›r. Bu, bizim iflimiz ve amac›m›z olmal›d›r. Biz, baflka hiç
kimsenin sahip olmad›¤› türden bir enerjiye sahibiz... Kimse fark›n-
da olmasa da dünyan›n kaderi, bizim elimize kalm›fl.
Çünkü bizler, sadece cinsiyetlerin aras›ndaki arafta yaflam›yoruz.
Ayn› zamanda madde ile mana ve bu dünya ile öbür dünya aras›n-
da yafl›yoruz... Hiçbir fley bizi birbirimizle seviflmekten al›koyama-
d›. Lanetlenmek, hapse at›lmak ve psikolojik olarak damgalanmalar
bizi engelleyemedi. Çünkü ruhumuzda tafl›d›¤›m›z enerji çok güçlü.

Bu enerjiden güç alarak ruhumuzu ve kültürümüzü besliyoruz.129
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Cinsiyetle ilgili tutumlar›n de¤iflmesi, sadece gey edebiyat›na
yans›makla s›n›rl› kalmayarak mahkemelere kadar yay›ld›. Baz›
hâkimler, “cinsiyet sisteminin” adil olmayan bir biçimde ayr›mc›
oldu¤una kat›l›yor. Massachusetts’deki bir mahkeme geçenlerde,
cinsiyet karmaflas› yaflayan lise ö¤rencisi bir erkek çocu¤un, oku-
la k›z k›yafetleri giyerek gidebilece¤ine karar verdi. Bu çocuk,
k›zlar tuvaletini kullanmaktan; destekli sütyen, peruk, dar etek
ve yüksek topuklu ayakkab› giyinmekten ve baflka bir erkek ço-
cu¤a pandik atmaktan dolay› üç defa okuldan uzaklaflt›r›lm›flt›. 

Çocu¤un terapisti, çocu¤a cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u teflhisi
koymufltu. Terapist, “T›bbi ve klinik olarak çocu¤un, kad›n cin-
siyeti ile uyumlu k›yafetler giymesi gerekti¤ini” söylemiflti. Tera-
pist, mahkemeye, bir k›z gibi giyinmemesinin çocukta travmaya
yol açaca¤›n› beyan etmiflti. Lezbiyen olan hâkim, çocu¤un tera-
pistine kat›lmakla kalmam›fl, çocu¤a ‹ngilizcedeki difli flah›s za-

miriyle (she) hitap etmiflti.130

Transgenderizm, gey topluluklar›n›n uzun zamand›r bir halkla
iliflkiler stratejisi olarak önemsiz göstermeye çal›flt›¤› bir konudur.
Gey aktivistler, insanlar›n, kendini k›z gibi alg›layan bir erkek ço-
cu¤u “normal” karfl›lamayaca¤›n› kestirebiliyorlar. Ama gey hare-
ketinin yak›n zamanda kazand›¤› politik baflar›lardan sonra art›k
geyler, homoseksüel erkek ve kad›nlar› “en az heteroseksüeller ka-
dar tipik cinsiyet davran›fllar› gösteren insanlar” olarak sunma gay-
retlerini daha cüretkar bir hâle getirmifltir. Aktivistler, cinsiyet öte-
si (transgender) insanlar›n, ifl yerlerinde tercih ettikleri cinsiyetle
tan›nmalar›na ve bu cinsiyete göre giyinmelerine izin veren yasala-
r›n ç›kmas› için lobi faaliyetlerinde bulunuyorlar. 

Bunun aksine, Gender Agenda (Cinsiyet Gündemi) kitab›n›n
yazar› Dale O’leary, toplumun bu tür bir yan›lg›y› onaylamamas›
gerekti¤ini söylüyor:
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Massachusetts’deki çocuk; yarg›ç ve terapist kendisine difli zamiriy-
le (she) hitap etse de bir k›z çocuk de¤ildir. Tersine bu çocuk, ciddi
boyutlarda cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u yaflayan ve gerçekten yard›-
ma ihtiyac› olan biridir. Maalesef, birçok ruh sa¤l›¤› uzman›, bu tür
psikolojik problemlere çare bulmaya çal›flmak yerine, “yan›lg›”lar›n
desteklenmesinin çözüm oldu¤u görüflündeler. Dahas›, cinsiyet de-
¤ifltirmek için yap›lan ameliyatlar ile yan›lg›lar› bir ad›m öteye tafl›-
maktad›rlar.
Erkek bedeni içerisinde hapsolmufl oldu¤unu düflünen kad›nlar (ve-
ya kad›n bedeni içerisinde hapsolmufl oldu¤unu düflünen erkekler),
gerçekten yard›ma ihtiyac› olan hastalard›r. Bir erke¤in cinsel uzvunu
kesmek, ona gö¤üs implantlar› takmak, vücuduna diflilik hormonlar›
pompalamak ve sakallar›n› ortadan kald›rmak, onu kad›n yapmaz.
Aksine bunlar, onu bir harem a¤as›ndan bile daha eksik bir konuma
yerlefltirir. Ameliyat, adam›n her bir hücresinin XY kromozonlar› ile

erkek olarak tan›mlanm›fl oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez.131

Bütün bu çabalar, O’Leary’nin de belirtti¤i gibi, “toplumsal ve
biyolojik cinsiyet s›n›flar›n› afl›nd›rmay› hedef edinen” bir sosyal
hareketin parças›d›r.

Bu Gerçekten Cinsiyete Kay›ts›z Olmak m› Demek?
Psikiyatr Richard Fitzgibbons, cinsiyet karmaflas› yaflayan

çocu¤un gerçekte cinsiyete kay›ts›z olmad›¤›n› söylüyor. Daha
do¤rusu çocuk, kendisine ait olmas› gereken cinsiyeti, aç›kça
reddediyordur.

Cinsiyet kimli¤i sorunlar› yaflayan çocuklar, k›z ve erkek çocuklar›n
ayn› oyuncaklarla oynad›¤›, cinsiyetin varolmad›¤› bir dünyada ya-
flam›yorlar. Bu çocuklar, belli oyunlar› ve k›yafetleri reddederler
çünkü bunlar özellikle kendi cinsiyetleriyle ilintilidir. Bunlar, içle-
rinde yaflatt›klar› karfl›t cinsiyet ile ilintilendirilmifl aktivitelere ilgi
gösterirler. Ciddi flekilde cinsiyet kimli¤i problemi yaflayan erkek
çocuklar, kad›n k›yafetlerini kendilerini kabul ettirmek veya endifle-
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lerini gidermek için kullanmak isterler. Bu yüzden, bu objeler elle-
rinden al›nd›¤›nda öfke ve keder hissederler.
Baz› anne babalar “Bir erkek çocu¤un oyuncak bebeklerle oynama-
s›n›n nesi yanl›fl?” diye düflünebilirler. Ama sorun, sadece çocu¤un
yapmad›klar›yla de¤il, ayn› zamanda yapt›klar›yla ilgilidir. Yani ço-
cuk, erkeklerin aras›nda erkek olmay› ö¤renmek yerine, erkek ol-

maktan kaçarak kad›n dünyas›na s›¤›nmaktad›r.132

Homoseksüellikle mücadele eden insanlar›n hissettikleri,(gey
aktivistlerin söyledi¤i gibi) daha geliflmifl ve üstün bir cinsiyet
ötesi durumu yans›tmaz. Bu hisler sa¤l›kl›, olumlu ve kapsay›c›
olmad›¤› gibi, psikolog Daryl Bem’in de belirtti¤i flekilde “cinsiye-

te kay›ts›zl›¤›” da yans›tmazlar.133 Bunlar, daha ziyade yaflanan
karmaflay› ve yabanc›laflmay› yans›tan hislerdir. 

Richard Wyler, erkeklik ve maskulenlikle ilgili bu hislerin
kayna¤›n› flöyle tarif ediyor: 

Baz›lar›m›z, bilinçli olarak veya bilinçd›fl›nda erkekleri daha afla¤›-
l›k, evrimini tamamlayamam›fl ma¤ara adam› (neanderthal) olarak
alaya almaya bafllam›flt›r. Bizler genellikle, “kedi uzanamad›¤› ci¤e-
re mundar der” psikolojik olgusuna uygun davran›fllar gelifltirmifliz-
dir. Yani en çok k›skand›¤›m›z ve korktu¤umuz fleye, en sert eleflti-
rileri yöneltmiflizdir. (www.peoplecanchange.com.)

Cinsiyet yabanc›laflmas›n›n en canl› örneklerinden biri de es-
ki hastam Dan taraf›ndan dile getirilmiflti:

fiehir d›fl›nda eski bir çiftli¤imiz vard›. Çiftlikte g›c›rdayan merdi-
venlerden inerek rutubet kokan, kapkaranl›k bodruma ulafl›l›rd›.
Babam, bizden kaçarak uzun saatlerini o bodrumdaki atölyesinde ge-
çirirdi. Fakat benim oraya inmem yasakt›. Onun aletlerine ya da ken-
dime zarar verebilirdim. Bana söylenen buydu... Ben de bu durumda,
merdivenlerden bafl›m› uzat›p afla¤›ya sarkarak babam› izlerdim.
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Hiç unutamad›¤›m hislerden biri, bana afla¤›da olup bitenlerin ne
kadar esrarengiz geldi¤idir. Babam sonunda iki büyük a¤abeyimin
kendisiyle birlikte çal›flmalar›na izin verdi. Afla¤›da bir yandan çal›-
fl›r, bir yandan muhabbet edip gülerlerdi. Esrarengiz olan, sadece
afla¤›da ne yapt›klar› de¤ildi. Babam›n kim oldu¤u da benim için
tam bir s›rd›. Bugün hâlâ babam› gerçekten çözebilmifl de¤ilim.
E¤er çocuklu¤umla ilgili tek bir resim çizmemi isterseniz, babam› ve
a¤abeylerimi bir karanl›k içinde merdivenlerden afla¤›ya sarkarak
izlemeye çal›fl›rkenki hâlimi çizerim.134

Erkek ilgisine, sevgisine, erkeklerce onaylanmaya ve onlar›n
maskulenli¤ini paylaflmaya duyulan bu açl›k, ilk gençlik ça¤lar›n-
da cinsel arzulara dönüflür. Bu ihtiyaçlar yo¤un cinsellik fleklinde
hissedilmeye baflland›¤›nda erkek çocuk bu arzular›n›, kendisinin
“gey oldu¤u” fleklinde yorumlar. Bu duruma, geyli¤i destekleyen
rehberlik servisleri veya internetteki gey sohbet odalar› çanak tu-
tar. Richard Wyler diyor ki:

Kendimizi çok fliflman veya çok zay›f, çok k›sa veya çok tuhaf gör-
dük. Yeterince atletik, güçlü, sa¤lam, dayan›kl› ve yak›fl›kl› olmad›-
¤›m›z› düflündük. Baflka erkeklerde görüp be¤endi¤imiz özelliklerin
bizde olmad›¤›n› düflündük.
Bu durum, kendine güvenememekten öte, cinsiyet kimli¤ine güve-
nememe alametiydi. Yani bir bütün olarak kiflisel imaj›m›z›n dayan-
d›¤›, temel cinsiyet hislerimiz eksikti. Di¤er erkekler, do¤al olarak er-
keksi olabilirken, biz bu do¤all›¤› hissetmiyorduk. Erkeksi olmaya
özeniyorduk ama bunu nas›l baflarabilece¤imiz tam bir muammayd›.
Di¤er erkeklerin aras›nda kendimizi farkl› ve yaln›z hissettik.
(www.peoplecanchange.com.)

Yazar William Aaron benzer bir durumu otobiyografisinde
flöyle tarif ediyor:

Hassas ve sanatç› ruhlu çocuklardan biriydim ve geleneksel “mas-
kulen” ifllere hiç ilgi duymamam, homoseksüelli¤e kap›lmamda
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etkili oldu. Fiziksel aktivitelerden, spordan ve hareketli oyunlar-
dan nefret ederdim. Ama bundan da önemlisi, grup oyunlar›na ka-
t›ld›¤›mda o kadar kötü oynard›m ki beceriksizli¤imin verdi¤i
utançtan uzun süre kurtulamazd›m... San›r›m ben çok klasik bir
vakayd›m. Erkeklerin dünyas›nda kendimi kaybolmufl hissediyor-
dum. Ama daha esrarengiz bir çevrede kendimi daha rahat ve güç-

lü hissediyordum.135

Homoseksüel öncesi erkek çocu¤un arzular›, bütün ömrü bo-
yunca peflini b›rakmayabilir. Bunun yan› s›ra duygusal kopuflun
simgesi olan pencere imaj› (yani pencereden di¤er erkekleri izle-
yen çocuk imaj›) da çocu¤u çok uzun y›llar takip edebilir. Take
Off the Masks (Maskeleri Ç›kar›n) kitab›nda Malcolm Boyd benzer
bir kopuflu tarif ediyor:

Ergenli¤e ulaflt›¤›mda çok kitap okuyan, çok duygulu, yaln›z ve k›-
r›lgan bir genç olmufltum. Di¤er erkek çocuklar›yla ara s›ra kurdu-
¤um arkadafll›k, birden ve sebepsiz yere sona ermiflti. Bu arkadafll›k-
lar›n bitmesinde kendimi hatal› gördüm. Kiflisel yetersizliklerimin
bir iliflkiyi devam ettirmeme engel oldu¤unu düflündüm. Ço¤u za-
man, akran›m olan erkek çocuklar›n dünyas›n›, demir parmakl›klar
ard›ndan bakan bir mahkûm gibi izlerdim. Kendi kendimin mahkû-
mu olmufltum ve d›flar› ç›kabilmek için ölüyordum.136

Erkeksilik Potansiyelini Son 
Raddeye Kadar Kullanmak
Bu çal›flmalar›n bulgular›n›n, anne babalar için aç›k oldu-

¤unu düflünüyorum. Erkekli¤e do¤ru emin ad›mlarla yürüye-
bilmek için erkek çocuklar, korkular›n›n üstesinden gelme ko-
nusunda cesaretlendirilmelidir. Onlara yard›m etmenin birçok
yolu vard›r. 
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Erkek çocuklar babalar›yla iyi iliflkiler kurabildiklerinde,
kendileriyle ilgili neyin heyecan verici, e¤lenceli ve harekete ge-
çirici oldu¤unu anlamaya bafllarlar. Yani iyi bir baba o¤ul iliflkisi,
çocu¤un erkeksi do¤as›n› uyaracakt›r. Çocuk, babas› arac›l›¤›yla
annesinden ba¤›ms›z olman›n verdi¤i özgürlü¤ü ve gücü hissede-
cektir. Böylelikle, annesini aflarak erkek dünyas›na ad›m atacak
ve sonunda da heteroseksüel bir erkek olarak olgunlaflacakt›r.

Grup içinde erkek çocuklar, birbirlerinin içindeki maskulen
potansiyeli çok güçlü bir flekilde harekete geçirirler. Belki anne
babalar olarak sizler de, erkek çocuklar›n nas›l sert ve karfl›l›kl›
rekabete dayal› oyunlarla birbirlerinin dayan›kl›l›¤›n› artt›rd›¤›na
flahit olmuflsunuzdur. Erkek çocuklar, meydan okuma ve destek-
leme yöntemlerini dengeli bir biçimde kullanarak, “çivi çiviyi sö-
ker” misali bir süreçte alaya almay›, itiflip kak›flmay›, hakaret et-
meyi, arka ç›kmay› ve sevgi göstermeyi harmanlarlar. Erkeklerin
iyi niyetli bo¤uflmalar› ve alaylar›, hassas gençler için incitici ve
kafa kar›flt›r›c› olabilir. Erkek çocuklar, erkeksi flefkat ve merha-
metin bir parças› olarak birbirleriyle önce dövüflürler, arkas›ndan
da birbirlerine el uzat›rlar. Bu, k›zlar›n birbirleriyle anlaflma fle-
killerinden çok farkl›d›r. Bu kendine özgü erkeksi iliflki kurma
biçimi, Stand By Me (Arkamda Dur) filminde çok güzel ifllenmifl-
tir. Grup içinde erkek çocuklar birbirlerine, homoseksüel öncesi
erkek çocu¤un sahip olamad›¤› duygusal esnekli¤i ve di¤er er-
keklere güvenmeyi ö¤retirler. 

Öyleyse çocu¤unuza yard›m etmenin bir yolu da ona, hofluna
giden bir spor dal›nda temel beceriler kazand›rmakt›r. Bu, genellik-
le yüzme, koflma ve bisiklet gibi ferdi bir dal olabilir. Böylelikle ço-
cu¤unuz, di¤er erkekler gibi hissedebilmesi için risk almas› gerekti-
¤ini ö¤renebilir. Hassas bir erkek çocuk, muhtemelen hiçbir zaman
Amerikan futbolu oynamayacakt›r. Yine de böyle bir çocu¤un kor-
kular›na yenik düflerek k›z aktivitelerine, bir bafl›na oynayaca¤›
oyunlara veya fantezi dünyas›na yönelmesine göz yumulmamal›d›r.
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Bir Anne veya Baba Ne Yapmal›d›r?
Will’in annesi, günlü¤ünde o¤lunun ne durumda oldu¤unu

anlatmaya devam ediyor. Son zamanlarda babas›n›n olumlu giri-
flimleri, Will’in kendini çok daha iyi hissetmesini sa¤lam›flt›.

21 May›s. Will geçen hafta hastaland›. Bu hastal›kla birlikte birçok
gerileyici davran›fllar sergiledi. Buna sebep, benim anaç ilgim mi,
yoksa bütün gün aç›k duran televizyon mu ya da baflka bir fley mi,
karar veremiyorum. Belki de sebep, bütün bunlar›n bir araya gelmifl
olmas›d›r. Yine Pamuk Prenses gibi davranmaya bafllad›. Ama çok
yüksek ateflle uyand›¤›nda beni de¤il de babas›n› ça¤›rd›. Bu, kesin-
likle ilk defa oluyor.

27 May›s. Piknikte erkek çocuklarla beyzbol oynad›. Topa bir defa
bile dokunamad›. Di¤er erkek çocuklar›n önünde kendine güvene-
medi¤i için böyle bir fley oldu. Çünkü babas›yla oynarken topa ga-
yet iyi vurabildi¤ini biliyorum. Oyunu izlerken epeyce üzüldüm.

17 Haziran. Will babas›yla bal›¤a gitti. Dr. Nicolosi, kocama Will’in
heyecanla bekleyece¤i bir aktivite ayarlamas›n› tavsiye etmiflti. Bir-
likte bal›¤a gitmeleri tam da buna uygundu.

23 Haziran. Spor oyunlar›na kat›lma konusunda hâlâ pek yol katet-
mifl de¤iliz. Belki de hiçbir zaman bu oyunlar onu heyecanland›rma-
yacak. Ama yine de ufaktan ufa¤a beyzbol, basketbol ve futbol gibi
oyunlara kat›l›yor. Babas›yla birlikteyken gerçekten iyi oynayabiliyor
ve gerekti¤inde agresifleflebiliyor. Bu konuda görüflüm oldukça olum-
lu. En severek yapt›¤› ifl olmasa bile her gece babas›yla gürefliyorlar ve
birlikte maç izleyerek uykuya dal›yorlar.

2 Temmuz. Will bugün izci kamp›na gitti. Onu gönderirken öylesi-
ne korktum ki... Erkeklerin dünyas›nda bir bafl›na ayakta durmaya
haz›r olmad›¤›ndan endifleleniyordum. Bir kuzuyu, kasab›n ellerine
teslim ediyormuflum gibi hissettim. Bir hafta içerisinde kamp› iptal
edip param› geri alma flans›m var ve ben her an kamp› iptal edip
Will’i eve getirece¤imi düflünüyordum. Ama o¤lum kamp› sevdi ve
kampa kat›lmaktan hiç korkmad›! Ona, kamp arkadafl› olarak Ivan
ad›nda bir çocu¤u arkadafl tayin etmifller. Onu her gördü¤ümde er-
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keklerle oynuyordu. (Kampta k›zlar da var.) Ama hâlâ öz güveni
tam de¤il, sihir ve Disney gibi konulardan bahsediyor. 

20 Temmuz. Will bisiklete biniyordu. Birlikte oynad›¤› bir baflka er-
kek çocu¤a, “Bu yapra¤a dokun. Çünkü bu yaprak büyülü. Seni bir
erke¤e çevirecek” dedi. Dr. N. bu olay›, Will’in erkek çocuk olmak
istedi¤i ama hâlâ bunu gerçeklefltirmenin tek yolu olarak fantezile-
re s›¤›nd›¤› fleklinde yorumlad›. 

1 Eylül. Will, kamptaki erkek çocuklar aras›nda çok popülerdi.
Ivan, do¤um günü partisine kamptan yaln›zca Will’i davet etti. Da-
vid’in annesi de o¤lunun durmadan Will ile birlikte ne kadar e¤len-
diklerini anlatt›¤›n› söylüyor. Ayn› fleyleri Brian’›n annesinden de
duydum. Bu arada Will’in babas›yla iliflkilerinin mükemmel oldu¤u-
nu da eklemeliyim.

Kocam, bugün Will’e giymesi için kendi gömleklerinden verdi.
Will bunlar› giyinmekten öylesine gurur duydu ki! Önceleri, baba-
s›n›n giyim tarz›na benzeyen k›yafetleri giymeyi bile reddederdi.
Babas› ona bir de alet çantas› ald›. Heyecanla babas›yla birlikte ara-
bay› tamir etmeyi bekliyor. Mümkün oldukça birlikte banyo yap›-
yorlar. fiu anda durumdan çok memnunum. Dün gece Will yeni
basketbol topuyla uyudu. 

Gördü¤ünüz gibi Will, anne babas› özellikle üç fleyi yerine
getirince iyi ilerleme kaydetti. Bir anne baba olarak, sizin de bu
örne¤i takip etmeniz gerekir. Anne babalar›n çocuklar› için yapa-
bileceklari bu üç fley flöyle s›ralanabilir:

1- Baba: Sürece aktif kat›l›mda bulunuyor.
2- Anne: Kendini geri çekiyor.
3- Anne babalar: Di¤er erkek çocuklar sürece dâhil ediyorlar.

Anne babalar, di¤er erkek çocuklar›n kendi o¤ullar›yla etkile-
flim içinde olmas› için özel gayret sarf etmelidirler. Daha önce de
belirtti¤imiz gibi homoseksüel öncesi çocuklar›n, tipik olarak ya-
k›n erkek arkadafllar› yoktur. Sahip olduklar› arkadafllara karfl› ise
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çekimser, dikkatli ve duygusal olarak uzak olmaya yatk›nd›rlar;
erkeklerin arkadafll›klar›nda bulunan d›fla dönüklük ve gerekti-
¤inde agresifleflebilme hâli yoktur. Bu hassas erkek çocuklar, er-
keklerle nas›l arkadafll›k kuracaklar›n› bilmezler. Bunun yerine
k›zlarla arkadafll›klar kurarlar. Çünkü k›zlarla arkadafll›k etmek
hem daha güvenlidir hem de daha kolayd›r. O¤lunuza yard›m et-
mek için onu dolayl› yollarla k›z arkadafllar›ndan uzaklaflt›rabilir
ve aktif bir biçimde erkek çocuklarla arkadafll›k kurmas›na öna-
yak olabilirsiniz. 

Birçok anne baba bana, çevrelerinde fazla erkek çocuk ol-
mamas›ndan flikâyet ediyor. E¤er böyle bir durum söz konusuy-
sa hem anneler hem de babalar çocuklar›n›n floförlü¤ünü yapa-
rak onlar›, erkek çocuklar›n oldu¤u ortamlara götürüp getirme-
liler. Anne babalar›, birkaç erkek çocu¤u geceleri de evde misa-
fir ederek o¤ullar›n›n erkek arkadafllar›yla etkileflimini sa¤lama-
ya teflvik ediyorum. 

Fakat cinsiyet karmaflas› yaflayan çocu¤un, iki erkek çocu¤un
yan›nda kendini rahats›z hissedece¤ini göz önünde bulundurma-
l›s›n›z. Böyle bir çocuk kendini d›fllanm›fl hissedebilir. Bu durum-
da, eve sadece bir erkek çocuk ça¤›r›p o¤lunuzun ilgisinin sadece
misafir çocuk üzerinde yo¤unlaflmas›n› sa¤layabilirsiniz. Tabii
daha önemlisi, misafir çocu¤un ilgisi de sadece o¤lunuzun üze-
rinde yo¤unlaflacakt›r.

Tekrar tekrar söyledi¤imiz gibi erkek çocuklarla kurulan ar-
kadafll›klar inan›lmaz öneme sahiptir. O¤lunuzun erkeklerle ilifl-
kilerinde nas›l tepki verdi¤ini k›sa sürede gözlemleyebileceksiniz.
Önceleri utangaç olacakt›r. Ama çocu¤unuzun endifleleri azald›k-
ça erkek arkadafllar›yla aras›nda oluflan güçlü ba¤› göreceksiniz.

Dikkat: Sak›nman›z Gereken Destek Grubu
Sak›nman›z gereken gruplardan biri P-FLAG (Lezbiyen ve Gey

Dostlar› ve Anne Babalar›)’dir. Bu, E¤itim Bakanl›¤› ve köfle yaza-
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r› Ann Landers taraf›ndan tavsiye edilen ve geyli¤i onaylayan bir
destek grubudur. Birçok okul ve sosyal kurulufl, aileleri, 50 eya-
lette örgütlenmifl olan ve 70.000’den fazla ailenin üyesi oldu¤u bu
gruba yönlendiriyor.

1998 y›l›nda P-FLAG’in, “Kendiniz Olun: Gey, Lezbiyen ve
Biseksüel Gençler için Soru ve Cevaplar” bafll›kl› broflürünü al-
m›flt›k. Broflür, gey gençlere önerilmifl bir kitap listesini de kap-
s›yordu. Tavsiye edilen kitaplar› dikkatli inceledi¤imizde, kitap-
lar›n çocuklar›n yetifltirilmesinde hem cinsel hem de sosyal ola-
rak radikalli¤i esas ald›¤›n› görüyoruz. Bu kitaplar, birinci a¤z›n-
dan anlat›lan ve lezbiyen bir genç k›z›n, lezbiyen ö¤retmeni tara-
f›ndan bafltan ç›kar›l›fl›n› iflleyen pornografik içerikli hikâyeler;
genç erkek çocuklarla, kendilerinden yafll› adamlar›n gey iliflki-
leri ve mastürbasyonun püf noktalar› gibi konular› içeriyor. Ay-
r›ca çocuklara, cinsel tutumlar›n› belirlerken duygular›n› esas al-
malar›, neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤una kendilerinin karar
vermeleri ve cinselli¤i deneyimlerken “e¤lenmeleri” sal›k verili-
yor. Dahas› gençler, dindar gelenekçileri kötü ve ikiyüzlü gör-
meleri hususunda cesaretlendirilirken geylik bilincini “kutsama-
ya” yönlendiriliyorlar. 

Broflürde tavsiye edilen baz› kitaplar, ilk bak›flta nispeten da-
ha az zararl› gözüküyor. Bunlar, gençlerdeki homoseksüelli¤i
“Bu, benim. Bu, benim cinsiyet kimli¤im” gibi jargonlarla hakl›
ç›karmaya çal›fl›yor. Ama di¤erleri, çok daha ileriye giderek hay-
vanlarla cinsel iliflkiye girmeyi, cad›l›¤›, feminist tanr›çalara ina-
n›fl›, cinsel hazlara tapmay›, her önüne gelenle cinselli¤i yaflama-
y›, biseksüel sefahat hayat›n› ve rötgencili¤i yüceltiyor. 

P-FLAG’in broflürü, dindar gençli¤e de Gay Soul: Finding the
Heart of Gey Spirit and Nature (Gey Ruhu: Gey Ruhunun ve Do¤a-
s›n›n Kalbini Bulmak) adl› kitab› tavsiye ediyor. Bu kitap geyli¤e
“kutsall›k” atfediyor. Kitapta, ruhban okullar›ndaki gey erkekle-
rin ettikleri bekârl›k yeminini zevkle bozmalar› birinci a¤›zdan
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anlat›l›yor. Kitapta ayr›ca, Tanr› ile cinsel iliflkiye girdi¤ini iddia
eden bir adam›n orgazm deneyimi ve sadomazoflist iflkenceden
“esrarengiz bir tecrübe” diye bahseden bir psikiyatr›n hikâyesine
yer veriliyor. Kitaba katk›da bulunan bir baflka yazar ise erkek
kardefller, babalar ve o¤ullar aras›ndaki ensest iliflkileri “kutsal”
olarak adland›r›yor. 

P-FLAG’in bu broflürüyle ilgili olarak E¤itim Bakanl›¤›’na
yazd›¤›m›z flikâyetin neticesinde beklenenin aksine bu grup, dev-
let taraf›ndan tavsiye edilen organizasyonlar listesinden ç›kar›l-
mad›. Fakat broflürü bast›ran grup, bir sonraki senenin broflürün-
de kitap tavsiyelerine yer vermedi. 

Kendi mahallesinde gerçeklefltirilen bir P-FLAG toplant›s›na
kat›lan bir homoseksüel çocuk annesi, bu toplant›larda bütün ka-
t›l›mc› anne babalardan, “kat› tutumlar›n› törpülemelerinin” bek-
lendi¤ini aktar›yor: 

Grup üyeleri birbirlerini olumlu etkilemeye çal›fl›yordu. 29 yafl›nda-
ki AIDS’li bir adam›n annesi, o¤lunun bir sonraki gece yak›nlardaki
bir gey bar›nda, ilk defa kad›n k›yafetleri giyinerek gösteri yapaca¤›-
n› gururla aç›klam›flt›. Anne bu noktaya, gruptaki arkadafllar›n›n ay-
larca onun tutumunu de¤ifltirmeye çal›flmalar› sayesinde gelmiflti.
Böylelikle kad›nca¤›z, o¤lunun kad›n k›yafetleri giymesini tamamen
kabul etmifl, hatta bunu teflvik edecek k›vama girmiflti.137

Planned Parenthood Grubu da 
Daha Güvenilir De¤il
Anne babalar olarak, Planned Parenthood (Planlanm›fl Ebe-

veynlik) adl› organizasyona ve bu organizasyonun web sitesi Te-
enwire’a (www.teenwire.org) da destek grubu olarak güvenemez-
siniz. Bu grup, gençleri, cinsel konularda anne babalar›n› saf d›fl›
etmeye teflvik ediyor. Homoseksüel yönelimleri (“Bu iyi bir fley-
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dir” diyerek) ve farkl› cinsel özgürlükleri heyecanla onayl›yor.
Teenwire, çocuklar›n›za diyor ki:

Aç›kças› bir web sayfas› sizin cinselli¤e haz›r olup olmad›¤›n›za
karar veremez. Buna en iyi arkadafl›n›z, anne baban›z, k›z veya er-
kek arkadafl›n›z, erkek kardefliniz, rehber ö¤retmeniniz veya haha-
m›n›z da karar veremez. Do¤ru zaman›n ne zaman oldu¤unu bile-
bilecek tek kifli sizsiniz.
Do¤rusu lezbiyenli¤iniz, geyli¤iniz, heteroseksüelli¤iniz veya bisek-
süelli¤iniz, sizin kim oldu¤unuzdur, bu da iyi bir fleydir. So¤uk ter-
ler döküp cinselli¤inizi gizlemeyin; sadece kim oldu¤unuzu kabul
edin. Çünkü inkâr etmek gerçekleri de¤ifltirmeyecektir.138

Sporun Üç Kategorisi
Anne babalar, çocuklar› için yeni aktiviteler bulmaya çal›fl›r-

ken, ben onlara birçok spor dal›n› tavsiye ediyorum. Erkek ço-
cuklar, bir fleyler “yaparak” birbirleriyle etkileflime giriyorlar.
Toplumumuzda birlikte bir fleyler “yapman›n” en kolay ve en po-
püler yolu spor aktiviteleridir. Bu ba¤lamda üç spor kategorisini,
sa¤layabilecekleri faydalara göre s›ralayal›m:

1- Bisiklet, koflu, patenle kayma ve kayak gibi tek bafl›na ya-
p›labilen sporlar. Bu tür sporlar çocuklar›, sahip olduklar›
erkek vücutlar›yla ba¤lant›ya geçirir. Bu da çok önemlidir.
Çünkü homoseksüellik, biraz da kiflinin sahip oldu¤u erkek
vücuduna yabanc›laflmas› ile alakal›d›r. Tek bafl›na yap›lan
sporlarda çocuk kendini zorlayarak vücudunun kapasitesini
aç›¤a ç›karabilir.
2- Tenis ve masa tenisi gibi rekabete dayal› ve teke tek yap›-
labilen sporlar. Tak›m hâlinde oynanmayan ama teklerde re-
kabete dayal› sporlar, çocu¤un akranlar›yla yar›flabilmesini
sa¤lar. Homoseksüel öncesi erkek çocuklar, genellikle bir
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baflka erkekle aç›ktan aç›¤a yar›flmaktan çekinirler. Böyle ço-
cuklar, tipik olarak baflka bir erkek çocu¤un maskulen gü-
cüyle bafl edemeyeceklerinden korkarlar. Teke tek rekabete
girilmesini sa¤layan spor dallar›, bu korkular› bir nebze gide-
rerek “ben, ona karfl›” oynuyorum mant›¤› çerçevesinde bir
onar›m f›rsat› sunarlar. 
3- Basketbol, futbol, beyzbol ve voleybol gibi tak›mla oynanan
rekabete dayal› sporlar. Bunlar, o¤lunuz için en iyi aktiviteler-
dir. Çünkü di¤er iki spor kategorisinin bütün faydalar›n› bün-
yelerinde toplad›klar› gibi, ayn› zamanda bir grup olarak güçlü
bir ba¤ kurma f›rsat› sunarlar. Rekabete dayal› tak›m oyunla-
r›nda çocu¤unuz, bir grup erkek çocukla özdeflleflerek baflka
bir gruba karfl› oynayacakt›r. Tak›m›n bir parças› olarak gayret
edecek ve performans› tak›m›n baflar›s›nda etkili olacakt›r.
Bunda da mant›k, “biz, onlara karfl›” oynuyoruzdur. 
Bazen anne babalar, o¤ullar›n› ne kadar zorlamalar› gerekti¤i

konusunda karars›z kalabilirler. Anne babalar, “Çok fazla bask› m›
yap›yoruz, yoksa yeterince bast›ram›yoruz mu?” sorusuyla bo¤u-
flurlar. Bu çocuklar, ketum ve kendilerini ifade etmeye çok heves-
li olmad›klar›ndan, bu dengeyi bulmak çok zor olabiliyor. Böyle
çocuklar, her zaman dürüst de davranm›yorlar. Çünkü efemine-
likleri aç›k bir biçimde problem olarak tan›mland›ktan sonra, çok
yo¤un olarak anne babalar›n› memnun etme iste¤i duyuyorlar. 

Her onar›m terapisinde oldu¤u gibi çocuk, fliddetle karfl› ç›k-
t›¤› hiçbir fleyi yapmaya zorlanmamal›d›r. Bir aktiviteye zorla mü-
dahil edilip ard›ndan da (özellikle di¤er erkek çocuklar›n önün-
de) baflar›s›z olmak, çocuk için kesinlikle duygusal bir y›k›m an-
lam›na gelecektir. Bu tür deneyimler, ancak olumsuz ça¤r›fl›mla-
r› ve kendini güçsüz ve yetersiz hissetme e¤ilimlerini artt›racak-
t›r. Çocuk çok aktif bir biçimde çeflitli aktiviteler için cesaretlen-
dirilmelidir ama kat›l›mda fliddetle direnç gösteriyorsa demek ki
o aktivite için henüz haz›r de¤ildir. Çocu¤u bu tür aktivitelere
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zorlamak yerine, ona telkinle bu fikirleri ifllemeye devam etmek
veya daha az zorlay›c› bir sporu denemek gerekir. 

Baz› Temel Yönergeler
Müdahalenizin yerinde olup olmad›¤›n› afla¤›daki dört mad-

de arac›l›¤›yla anlayabilirsiniz.
1- Güvendi¤iniz, hedeflerinizi paylaflan ve objektif de¤erlen-
dirmeler yapabilecek bir terapist ile çal›flmal›s›n›z.
2- Çocu¤unuza karfl›, erkeksileflmesi yönünde çok fazla bask›c›
oldu¤unuzu düflünüyorsan›z o¤lunuzun en az›ndan cinsiyetiy-
le ilgili flüphenizi hissetmesini sa¤lay›n ve geri çekilin. Çocu¤u-
nuz onaylanma ve olumlu yönde cesaretlendirilme ihtiyac› du-
yacakt›r ve bu, istenen aktivitelere kat›l›m› kadar önemlidir. 
3- Erkeksi davran›fllar›n gelifltirilmesinde olumlu pekifltirme-
ler (övgü ve cesaretlendirme gibi), olumsuz pekifltirmelerden
(zorlama ve üzme gibi) çok daha etkilidir. Ama feminen dav-
ran›fllar›n önüne geçmek için bazen tutarl› ve nazik bir biçim-
de bunu onaylamad›¤›n›z› hissettirmeniz gerekebilir. Yine de
temel bir kural, anne baban›n pozitif tepkilerinin uzun vade-
de, feminen davran›fllar›n önüne geçmek için gösterilen nega-
tif tepkilerden çok daha kal›c› sonuçlar do¤uraca¤›d›r. 
4- “Utand›rmak” ve “düzeltme yapmak” aras›nda çok önem-
li bir ayr›m vard›r. Utand›rmak fiili do¤rudan insanlar›, yan-
l›fl› düzeltmek ise davran›fllar› hedef al›r. Düzeltme yapmak,
davran›fl›n yanl›fl oldu¤u mesaj›n› verir; utand›rmak ise ki-
flinin kötü oldu¤u mesaj›n› verir. Çocu¤a verilmesi gereken
mesaj, “Annen ve baban olarak flu davran›fllar›n› düzeltmek
istiyoruz ama sen bizim her zaman de¤erli evlad›m›zs›n”
fleklinde olmal›d›r. 
Farkl› durumlar için kullan›labilecek flu cümle kal›b›, çocu¤u

cinsiyet karmaflas› yaflayan anne babalar›n çok ifline yarayabilir:
“(Ahmet, Mehmet ya da çocu¤unuzun ad› her neyse), bu bir k›z
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(davran›fl›, mimi¤i veya aktivitesi) ama sen bir erkek çocuksun!”
Böyle bir cümlenin üç faydas› vard›r:

• K›sa ve nettir. (Çocu¤unuz, sözlerinizi nutuk at›yormu-
flunuz gibi alg›lamaz.)

• K›zlar› ve erkekleri aç›kça ayr› tutan bir dil kullan›lm›flt›r.
Yani çocu¤unuz çift cinsiyetli olma fantezisini sürdüre-
mez. “Ben çok özelim; k›z da olabilirim, erkek de. Her iki-
sini de olabilirim” fleklinde düflünemez.

• Cümlenin oda¤›nda kifliler de¤il, duruma göre de¤iflebi-
len davran›fllar vard›r.

Cümlenin sonundaki “Ama sen bir erkeksin” ifadesi ayn› za-
manda cesaretlendirici olmal›d›r. Baflka bir deyiflle burada anne
babalar›n iletmek istedi¤i mesaj, “Sana kim oldu¤unu hat›rlat›yo-
ruz ve sen oldu¤un gibi iyisin” olmal›d›r. 

Feminen Davran›fllar Geri Döndü¤ünde
Birçok anne baba ve aile, o¤ullar›n›n hayat›ndaki stresin art-

mas›yla efemine davran›fllar›n geri dönmesi aras›nda bir ba¤lant›
kurarlar. 13 yafl›ndaki a¤abeyi, 7 yafl›ndaki kardefli Andy ilgili
olarak bana flöyle demiflti:

Kardeflimin davran›fllar›n› birkaç saat boyunca gözlemledim. Arka-
dafllar›m gelir gelmez, Andy kendini rahats›z hissetmeye bafllad›. Ne
yapaca¤›n› flafl›rm›flt›, bu yüzden feminen davran›fllar göstermeye
bafllad›. Arkadafllar›m Andy’nin bu hâllerine gülüyorlard›. Andy’nin,
davran›fllar›ndan ötürü çok utanm›fl oldu¤unu görebiliyordum. Ne
yapmas› gerekti¤ini bilemiyor gibi bir hâli vard›. Sanki nas›l rahat
olabilece¤ini kestiremiyordu.

Andy, kendisinden büyük erkeklerle bir arada bulunman›n
yaratt›¤› stresle bafl etmeyi bilmiyordu. Efemine davran›fllar›, ra-
hatlat›c› bir savunma biçimi olarak görüyordu. Cinsiyet sorunu
yaflayan bir baflka çocu¤un annesinin de benzer izlenimleri vard›:
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“Davran›fllar›ndan o¤lumun nas›l bir gün geçirdi¤ini ç›karabili-
yordum. Efemine davran›yorsa anl›yordum ki korkmufl ve kötü
bir gün geçirmiflti. S›cak ve konuflkan oldu¤unda ise iyi futbol oy-
nam›fl demekti.”

Bu anne, “efemine davranmay›”, “s›cak ve konuflkan” olma-
n›n z›tt› olarak tan›mlayarak önemli bir gözlemde bulunmufltur.
Cinsiyet sorunu yaflayan o¤lu, efemine davranmad›¤›nda daha
fazla duygusal ba¤ kurmaya aç›kt›r. Daha fazla ba¤ kurmaya
aç›k oldu¤unda ise daha “gerçek”tir. Erkek çocuklarda görülen
efeminelikte, ço¤unlukla, çocu¤un kim oldu¤undan ziyade bir
savunma mekanizmas›na iflaret eden bir taraf vard›r. Anne ba-
balar aç›kça efemine davranan çocuklar›nda, genellikle abart›l›,
do¤al olmayan bir hâl görürler. Bu ba¤lamda, bir araflt›rmac› da
efemine erkek çocuklar›n, k›z çocuklardan daha difli davrand›k-

lar›n› belirtiyor.139

Bir erkek çocu¤un davran›fllar› cinsiyetiyle uyumsuz olmakla
kalmay›p efemineli¤e do¤ru kay›yorsa çocuk, gerçek cinsiyet
kimli¤inden zuhur eden, zengin, do¤al yetilerden mahrum kala-
cakt›r. Efemine davran›fllar, maskulen bireyleflmenin zorluklar›n-
dan kaç›fl› temsil eder; bu da bir rolü oynarak gerçekleflir ve efe-
mine çocu¤un televizyonda cinsiyetsiz ya da feminen Disney ka-
rakterlerini seyrederken hayal dünyas›nda o rollere bürünerek
kendinden geçmesinde gözlemlenebilir.

Çabalar›n›zda Baflar›l› Olacak m›s›n›z?
Ak›ll› anne babalar, k›z veya erkek çocuklar›n›n, k›zlar ve er-

kekler olarak kendi cinsiyetlerinde rahat hissederek, ayn› cinsle
güçlü ve samimi iliflkiler kurabilmeleri için ellerinden geleni ya-
parlar. Fakat çocu¤unuza yard›m etme çabalar›n›z y›ld›r›c› olabi-
lir, kesin bir sonuç alabilmeninse hiçbir zaman garantisi yoktur. 
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Muhtemelen, çocu¤unuza yard›m etmek için elinizden geleni
yapman›z bile heteroseksüel bir yönelimle sonuçlanmayabilir.
E¤er vard›¤›n›z nokta bu olursa gey yaflam biçimini hiç onayla-
maman›za (ve bunu çocu¤unuza aç›kça hissettirmifl olman›za)
ra¤men, çocu¤unuzla sevgi dolu bir iliflki sürdürebilmenizi umu-
yoruz. Ayn› zamanda, gelecekte bir gün de¤iflimin sa¤l›kl› yönde
gerçekleflebilece¤ine dair umudunuzu hiç yitirmemelisiniz. 

Will’in annesinin günlü¤ünde de görece¤imiz gibi, anneler
sonunda baz› baflar›lar›n tad›n› ç›karabiliyorlar. Will, iki ileri
bir geri fleklinde olumluya do¤ru yol almaya devam etmektedir.
Will’in annesi, o¤luna di¤er erkek çocuklar›n yan›nda daha ra-
hat olmay› ö¤retirken harcad›¤› emeklerin elde etti¤i sonuca
de¤di¤ini düflünüyor:

Bazen bofla u¤rafl›yormuflum hissine kap›l›yorum. Acaba her fleyi bir
kenara b›rak›p vazgeçsem mi diye düflünüyorum. Sonras›nda hiçbir
zaman çabalamaktan vazgeçemeyece¤imi hissediyorum. Çünkü
Will’in ne kadar ilerleme kaydetmifl oldu¤u ve kendisiyle çok daha
bar›fl›k bir insan olabildi¤i geliyor akl›ma. Son zamanlarda, ona s›m-
s›k› sar›l›yorum ki onu ne kadar çok sevdi¤imi bilebilsin.
Bugün teneffüste di¤er erkek çocuklarla basketbol oynad›. Ayr›ca,
“gerçekten” cinsiyetine güvenen iki erkek çocu¤u eve davet etti. On-
lara göre çok daha çekingen davranmaya devam ediyor. Ama bence
bu hâli, Will’in kiflili¤inin ve zekâs›n›n bir parças›. Onun di¤er erkek
çocuklarla çok iyi geçindi¤ini görünce dünyalar benim oldu.
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6. Ergenlik Dönemi

Gey dünyas›nda bafl›boflluk ve hep bir parti havas› hâkim... Keflke cin-
selli¤i iflin d›fl›nda tutup sadece hep hayalini kurdu¤um yak›n dostlara
sahip olabilsem... Bu mümkün mü acaba?

15 yafl›nda bir erkek çocuk

Hangi anne baba, ö¤retmen, arkadafl veya din görevlisi; bir çocu¤u,
onun hayat›n› tehdit edici davran›fllara özendirir?

Bob Davies, Exodus International140

Keith’in annesi telefonda nefes almadan konufluyordu: 
“Çok endifleliyim Dr. Nicolosi. O¤lum, kendisinden büyük

bir erkek çocuk ile internet üzerinden yaz›fl›yor. Keith daha 15
yafl›nda. Yazd›klar›ndan baz›lar›n› okuduktan sonra, fley... korka-
r›m ki o¤lum homoseksüel bir iliflkiye do¤ru gidiyor. Ne yapaca-
¤›m› bilemiyorum, ona yard›m edebilir misiniz?”

Kendi cinsiyetine güvenemeyen bir erkek çocuk, erkek arka-
dafll›klar›yla ilgili olarak gerçekçi olmayan, gizli beklentilere gi-
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rer. Bu arkadafll›klarda yo¤un duygusal samimiyet ve karfl›l›kl› bir
ba¤l›l›k arar. Onun bu ihtiyaç hâli, ya di¤er erke¤i kendisinden
uzaklaflt›r›r ya da ikisinin birden s›n›r› aflarak karfl›l›kl› bir erotiz-
me saplanmalar›na yol açar. 

Keith, beni görmeye gelmek istemedi. Terapi fikrine çok so-
¤uk yaklafl›yordu. Annesi, baflka birçok anne gibi konuyu enine
boyuna iyice araflt›rm›flt›. Hatta kitaplar›mdan birini evine yak›n
bir kütüphanede bulup biraz araflt›r›nca ofisimin yak›nlarda ol-
du¤unu ö¤renerek beni aramaya karar vermiflti. Keith’in anne
babas›, çocuklar›n›n profesyonel yard›m almas› gerekti¤ini görü-
yor olmalar›na ra¤men, terapinin ifle yarayabilece¤i konusunda
flüpheleri vard›. 

Sonunda o¤ullar›n› terapiye getirdiler. Keith ofisime girdi-
¤inde öfkeli, flüpheci ve savunmac› bir tutum içindeydi. Anne
babas›n›n kendisini de¤iflmeye “zorlad›¤›n›” düflünüyordu. An-
ne babas›, onun duygular›na sayg› göstermedi¤i için derinden
yaralanm›flt›. Onlar›n, kendisini oldu¤u gibi kabul etmedikleri-
ni düflünüyordu. 

‹lk buluflmam›zdan önce Keith bana, afla¤›daki mektubu e-pos-
ta yoluyla göndermiflti. Bu mektupta, iktidar sahibi yetiflkinler tara-
f›ndan yönlendirilmenin ve kontrol edilmenin onu çileden ç›kard›-
¤›n› görüyoruz:

Sana güvenmiyorum, sana sayg› duymuyorum ve bir iliflkiye gire-
ceksem bu seni hiç ilgilendirmez. fiu anda hayat›mda ihtiyac›m ol-
mayan her fleyin vücuda gelmifl hâlisin! Seni iyi veya kötü görmem,
bütün dan›flan-dan›flman iliflkilerinde oldu¤u gibi hayati öneme sa-
hip. Duygular›m›n, düflüncelerimin ve hissettiklerimin, yafl›m›n ge-
tirdi¤i olgunlaflma düzeyimden veya cinsel yönelimimden dolay›
kaale al›nmamas›ndan art›k b›kt›m. E¤er birlikte çal›flacaksak be-
nim hissettiklerim, benim gerçeklerim olarak kabul edilmelidir. 
Orada oturup ofisine gelen di¤er herkese yapt›¤›n gibi benim hak-
k›mda ahkam keseceksin. Kimsin sen? Bu hakk› sana kim veriyor?
Yoksa o duvara ast›¤›n diploman m›? Tecrübelerin mi? Sözde “dü-
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zeltti¤in” erkekler mi? Bunlar›n hiçbiri bana, hayat›m› güvenle sana
emanet edebilece¤im izlenimini vermiyor.

Öfke ve flüphelerine ra¤men Keith, sadece bir seans için gelip
beni görmeye karar vermiflti. Keith’in, yaz›flt›¤› Luke ad›ndaki 24 ya-
fl›ndaki gence gerçekten hayran oldu¤unu ö¤rendim. Luke, yerel bir
rock grubunun solistiydi. Keith’in bu mükemmel genç erke¤e karfl›
duydu¤u yo¤un sempatiyi birileriyle paylaflmaya ihtiyac› vard›. 

‹kinci seans›m›zda ona, anne babas›n›n veremeyece¤i bir fleyi
verebilece¤imi hissettirdim. Onun Luke’a karfl› hissettiklerini an-
layabilir ve bu hislerin geçerlili¤ini do¤rulayabilirdim. Hislerinin
önemsenmemesi, Keith’in anne babas›na karfl› hissetti¤i yo¤un
öfkenin ve incinmiflli¤in en temel sebebiydi. Yaflad›¤› yo¤un be-
¤eniyi, özenmeyi ve romantik çekimi gerçekten anlayabiliyor-
dum. Luke, Keith’in hayran oldu¤u ve onun gibi olmay› çok iste-
di¤i adamd›. Keith’in Luke’a karfl› hissettiklerini anlayabiliyor ol-
mam, ikimizin aras›nda güvene dayal› bir iliflkinin kurulabilme-
sine olanak sa¤layacakt›.

‹kinci seans›m›zda Keith, anne babas›n›n Luke’u görmesini ya-
saklad›¤›n› ve bunun kendisini deli etti¤ini anlatt›. Duygusal ihti-
yaçlar›n›, cinsel ihtiyaçlar›ndan ay›rmaya çal›flarak Keith’e sordum:

“Öyleyse Keith, e¤er tamamen özgür olsayd›n, Luke ile birlik-
te ne yapmak isterdin?”

Yüzünde özlem dolu bir gülümseme belirdi, bir müddet dü-
flündü ve cevap verdi: 

“Onunla birlikte otobanda araba sürmek isterdim. Camlar›
afla¤› indirirdik, müzi¤in sesini de sonuna kadar açard›k.”

Sonra daha düflünceli bir hâlde ekledi: 
“Gerçekten istedi¤im fley asl›nda Luke ile birlikte tak›lmak ve

onun en yak›n arkadafl› olmak.”
“Peki o zaman” dedim. “Farz et ki Luke sana geldi ve dedi ki,

‘Keith, ben seni bir arkadafl olarak gerçekten çok be¤eniyorum -sen
benim en iyi arkadafl›ms›n- ama ben seninle cinsellikle ilgili bir
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fleyler yapmak istemiyorum. Ben cinsellikle ilgilenmiyorum. Se-
ninle sadece arkadafl olal›m ve birlikte e¤lenceli bir fleyler yapa-
l›m istiyorum.’ fiimdi söyle Keith, Luke sana böyle bir teklifte bu-
lunsayd› bu, seni tatmin edebilir miydi?”

Keith hemen bafl›n› sallad› ve “Kesinlikle!” dedi.
Bunu fark etmek, Keith için bir dönüm noktas› oldu. Bundan

sonra ona, özlemini çekti¤ini düflündü¤üm iliflkinin bir resmini
çizebilirdim. Keith, arad›¤› bu iliflki biçimine bakarak, “gey do¤-
mufl olmal›y›m” yan›lg›s›na kap›lm›flt›. Anne babas›na karfl› his-
setti¤i öfkenin kayna¤›, Luke’a duydu¤u duygusal ba¤›ml›l›¤›n,
romantik ve idealize edilmifl hislerin yok say›lmas›yd›. Keith’e
cinsellik de heyecan verici ve e¤lenceli bir fleymifl gibi geliyordu
ama asl›nda fliddetli ve vazgeçilemez duygusal ba¤›ml›l›k ihtiyaç-
lar›, Keith’e gey oldu¤unu düflündürüyordu. 

Daha sonralar›, Keith’den kendi resmini çizmesini istedim.
Otoportresi çok fley anlat›yordu. Keith, kendini palyaço gibi res-
metmiflti; yani kendini, hiçbir zaman ciddiye al›nmayan, yumu-
flak ve etkisiz bir erkek olarak alg›l›yordu. Çizdi¤i resimde nere-
deyse çift cinsiyetli, tek yönlü bir karakter gözüküyordu. Bu, as-
l›nda homoseksüellikle bafl etmeye çal›flan birçok ergenin otopor-
tresinde görülebilen bir özelliktir. Böyle otoportreler, çizenlerin
maskulenlik, bireysellik ve duygusal olgunluk aç›s›ndan kendile-
rini eksik hissetmelerini yans›t›r. 

Keith’in hemen hemen hiç erkek arkadafl› yoktu. Birkaç ta-
ne çok yak›n oldu¤u k›z arkadafl› vard›. En iyi arkadafl› ise An-
nette’ti. Keith, onun için, “Her zaman benim yan›mdad›r” diyor-
du. Keith’in Annette gibi s›rdafllardansa heteroseksüel birkaç er-
kek çocu¤uyla yak›n arkadafll›klar gelifltirmeye ihtiyac› oldu¤u-
nu biliyordum. Benzer problemler yaflayan birçok erkek çocuk
gibi Keith de spor dallar›nda pek baflar›l› de¤ildi. Di¤er erkek
çocuklar›yla rekabet etme teflebbüsleri, utanç verici an›lar ola-
rak sonuçlanm›flt›.
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Cinsel kimli¤iyle ilgili yaflad›¤› birçok sorun, daha kapsaml› ki-
flisel kimlik ve yeterlilik sorunlar›yla daha karmafl›k bir hâle gel-
miflti. ‹lk seanslar›m›zda hep, “Ben kimim?” sorusunu masaya ya-
t›rm›flt›k. D›fl görünüflüyle ilgili kayg›lar› vard› ve nas›l görünmesi
gerekti¤iyle ilgili aray›fl içindeyken kendisi gibi heavy metal müzik
dinleyen genç gruplardan kabul görmek istiyordu. Keith, d›fl görü-
nüflünün mükemmel olmas› gerekti¤i yönündeki kayg›lar›n›n, er-
ken ergenlik döneminde babas›yla ve di¤er erkek çocuklarla yafla-
d›¤› baz› ac› verici deneyimlerden kaynakland›¤›n› fark etti.

Aylar geçtikçe Keith, geçmiflte di¤er erkekler taraf›ndan red-
dedilmifl olman›n verdi¤i yo¤un ac›lar›n fark›na varmakla kalma-
d›, bütün bu ac›lar› tekrar yaflad›. Luke’a olan ba¤l›l›¤›n›n duygu-
sal yaralar›ndan kaynakland›¤›n› anlamaya bafllad›. Art›k Luke’un,
Keith’in kafas›nda kendisi için tasarlad›¤› ideal erkek modelinin
ete kemi¤e bürünmüfl hâli oldu¤u ortaya ç›km›flt›. Yani Luke, fi-
ziksel olarak ve kiflilik olarak Keith’in hep olmak istedi¤i kifliydi.
Keith’in bu hayranl›k duygular›n›n alt›nda tabii ki k›skançl›k duy-
gular› da vard›. Bu k›skançl›k ise kaç›n›lmaz bir biçimde iliflkiye
müdahale ediyordu.

Keith, birkaç ay boyunca Luke ile birlikte daha fazla vakit ge-
çirdikten sonra Luke onu hayal k›rkl›¤›na u¤ratm›flt›. Luke’u ha-
rikulade gösteren o büyüsü bitmiflti; Keith, Luke’un da “kendine
göre güvensizlik problemleri” oldu¤unu keflfetmiflti. 

Bunu keflfettikten k›sa bir süre sonra Keith, iki heteroseksüel
delikanl›yla arkadafll›k kurdu. Kendi güdülerini dürüstçe de¤erlen-
dirmeye devam ederek belirgin ilerlemeler kaydetti. Birkaç ay sonra
baflka bir delikanl›yla girdi¤i bir cinsel iliflki tecrübesi Keith’e, “ara-
d›¤›n›n cinsellik olmad›¤›n›” aç›kça gösterdi. Homoseksüel hisleri-
nin “baflka ihtiyaçlar›na iflaret etti¤ini” görmeye bafllad›. Sonunda
kendini anlam›fl ve bu ihtiyaçlar›n› do¤rudan karfl›layabilecek araç-
lar› gelifltirmifl olarak terapiyi bitirdi. Keith, gelecekte erkeklerle ku-
raca¤› iliflkileri erotize etmekten kaç›nman›n yollar›n› ö¤renmiflti.
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Ergenlik Uzun ve Zor Bir Yolculuktur
Ergenlik, duygusal ve fiziksel büyümenin yafland›¤› ve kiflisel

kimli¤in flekillendi¤i, dinamik bir süreçtir. Bu süreçte, çeliflkili
de¤erler birbirinden ay›rt edilir ve ebeveynli¤in etkilerinden kur-
tulmak istenir. Sosyal, popüler ve kültürel de¤erler ile akranlar›n
tepkileri bu dönemde benimsenir ve kimli¤in bir parças› hâline
gelir. Kendini bir yetiflkin olarak görmek ve toplumda ba¤›ms›z
bir birey olarak yer almak, ergenlik ça¤›ndaki çocuk için zorlu bir
mücadelenin bafllamas› demektir. 

Cinsel hisleriyle ilgili çeliflki yaflayan genç çocuk, art›k bu so-
runuyla do¤rudan do¤ruya muhatap olacakt›r. Ergenli¤in ortala-
r›na do¤ru, bast›rd›¤› veya inkâr etti¤i erotik çeliflkilerinden kaç›-
namaz olur. Maskulen olan taraf›ndan kabul görme aray›fllar› içe-
risindeki çocuk, internetteki gey chat odalar›n›, online pornogra-
fiyi, telefonda cinselli¤i yaflamay› ve sonunda homoseksüel dav-
ran›fllar› deneyimlemeye bafllar. 

Bu kritik geçifl aflamas›nda, genç erkekler kolayl›kla yoldan
ç›kar›labilirler. Bugün toplumumuzda gençler, cinselliklerini sor-
gulamaya ve test etmeye aç›kça teflvik ediliyor. Tan›d›¤›m bir
okul psikolo¤u, kendisine cinsel kimlik sorunlar›yla gelen çocuk-

lar›n bir sene içerisinde ikiye katland›¤›n› söylüyor.141 Daha bafl-
ka birçok rehberlik uzman›, biseksüel ya da homoseksüel oldu¤u-
nu iddia eden ö¤rencilerin say›s›nda art›fl oldu¤unu belirtiyor.

Journal of Sex Research (Cinsel Araflt›rma Dergisi)’te yay›mla-
nan bir çal›flma, homoseksüellik deneyimlerinde ve aktivitelerin-
de flafl›rt›c› bir art›fl oldu¤unu ortaya koyuyor. Çal›flmaya göre,
1988 ile 1998 aras›ndaki 10 y›l içerisinde Amerika’da, yak›n za-
manda baflka bir kad›nla iliflkiye girdi¤ini aç›klayan kad›nlar›n
oran› 15 kat artm›fl. Amerikan erkekleri aras›ndaysa bu oran (ya-
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ni baflka bir erkekle iliflkiye giren erkek say›s›ndaki art›fl oran›),
ayn› zaman dilimi içerisinde ikiye katlanm›fl. Yak›n bir zamanda
gey seksi deneyimledi¤ini aç›klayan erkeklerin oran› 1988’de
%2’den, 1998’de %4’e; kad›nlardaysa bu oran 1988’de %0.2 iken

10 y›l sonra %3’e yükselmifl.142

Televizyonda yay›nlanan gey hayat›yla ilgili görüntülerin ho-
moseksüellik deneyimlerinin artmas›nda etkili oldu¤u düflünülü-
yor. Makalenin yazar›na göre, medyada gey insanlar hakk›nda
olumlu imajlar çizilmesi, insanlar›n ayn› cinse olan cinsel ilgileri-
ni fark etmelerini ve buna göre davranmalar›n› kolaylaflt›r›yor
olabilir. Yazar ayr›ca bu art›fl›n biraz da, heteroseksüel insanlar›n
salt denemek için bu tür aktivitelere bulaflmas›ndan kaynaklana-
bilece¤ini ekliyor. 

Gey Kimli¤i Moda Oluyor
Ben de klinik çal›flmalar›mda genç çocuklar›n, daha yüksek

oranlarda cinsel yönelimlerini sorgulad›klar›n› fark ettim. 13, 14,
15 yafl›ndaki çocuklar giderek artan bir oranda, anne babalar›na
gey olduklar›n› aç›kl›yorlar. Önceleri 20’li yafllar›n ortalar›nda ve-
ya daha sonra ortaya ç›kan cinsiyet kimlikle ilgili dönüflüm, art›k
10’lu yafllar›n bafl›nda veya ortalar›nda ortaya ç›k›yor. Art›k daha
çok genç insan, anne babas›na ve arkadafllar›na gey oldu¤unu
söylüyor. Bunun flüphesiz ki bir sebebi de, “bir karfl› kültür” ha-
reketi olarak insanlar›n gözünün içine sokulan gey kimli¤inin
moda hâline gelmesi.

New York Times gazetesinde, birkaç sene önce provokatif bir
makale yay›mland›. Makale, New York’taki özel bir lisede 8. s›n›f-
taki bir grup k›z ö¤rencinin kendilerini biseksüel ilan etmesinden
sonra yap›lan veli toplant›s›n› irdeliyordu. Okul, Harvard mezu-
nu bir psikiyatr olan Dr. Justin Richardson’› (Richardson da bir
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geydir) aileleri, lezbiyen deneyimlerin ergenlikte yayg›n oldu¤u-

na ikna etmesi için ifle alm›flt›.143

Bu okulda, say›lar› az olsa da artmakta olan bir grup ö¤renci,
ya homoseksüelliklerini ilan ettiler ya da en az›ndan biseksüellik
moda hâline geldi. Okul müdürüne göre, Dr. Richardson “asil,
düzgün ve tehditkâr bir havas› olmayan, akl› bafl›nda ve fikirleri net
birisi” oldu¤u için okulun gey meselelerinin dan›flman› seçilmiflti. 

Dr. Richardson anne babalara, k›zlar› daha 9 yafl›ndayken onla-
ra, ileride baflka kad›nlarla cinsel iliflkiye girebileceklerini söyleme-
lerini telkin etti. Richardson, “Çocuklara, insanlar›n bazen kendi
cinsiyetlerinden birileriyle cinsel iliflki yaflayabileceklerini ve ilerle-
yen hayatlar›nda bunu yapan baz› arkadafllar› olabilece¤ini, hatta
kendilerinin de bunu yapabilece¤ini söylemek iyi fikirdir” diyor.

Bu okulda, 7. s›n›fa giden bir k›z çocu¤un annesi, Dr. Ric-
hardson’la görüfltükten sonra kararl› bir durufl sergileyerek baz›
çekincelerini dile getiriyordu: “Homoseksüelli¤i, çocuklara nere-
deyse çok iyi bir fleymifl gibi gösteriyorlar. K›z okullar›, ‘K›zlar
her fleyi yapabilir’ mottosunu benimsiyor ve bunu, gururla ilan
ediyor. Böylelikle ifli, neredeyse ‘Erkekler hiçbir ifle yaramaz!’
noktas›na vard›r›yorlar.”

Dr. Richardson, ö¤rencilerin kendisine s›kl›kla biseksüelli¤in
revaçta oldu¤unu söylediklerini kabul ediyor. Demek ki biseksüel-
lik ve geylik meseleleri, ergenlikteki tipik bafl kald›rma davran›flla-
r› içerisindeki ö¤rencilere, çekici bir karfl›t kültür oda¤› sunuyor.

Homoseksüellik ‹nsan Yarad›l›fl›n›n 
Normal Bir Tezahürü müdür?
Homoseksüellik Asyal›, yafll› veya zenci olmak gibi, kim ol-

du¤unuza dair bir fley midir; yoksa alkoliklik veya afl›r› yemek ye-
me gibi ne yapt›¤›n›zla alakal› bir durum mudur?
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Aktivistler, gey haklar› hareketini bir vatandafll›k haklar› ha-
reketi olarak tan›ml›yorlar. Bu da gey hareketini asi gençler için
çok çekici bir hâle getiriyor. Aktivistler, psikolojik bir durum
olan homoseksüelli¤i ›rk ve etnik köken gibi, do¤ufltan gelen ve
ahlaki olarak nötr olan özelliklerle eflit tutuyorlar. Ama gerçekte,
homoseksüellik, t›pk› herhangi bir davran›flsal e¤ilim gibi, kesin-
likle kiflinin “kim oldu¤u” ile ilgili de¤ildir. “Utangaçl›¤›m beni
tan›mlar”, “Kibrim beni tan›mlar”, “Alkoliklik benim kimli¤imin
bir parças›d›r” demek ne kadar saçmaysa homoseksüelli¤in, kifli-
nin “kim oldu¤unu” ortaya koymas›nda belirleyici olmas› fikri de
o kadar saçmad›r. Bir “grubu” psikolojik veya davran›flsal özellik-
leri ile tan›mlam›yoruz ki kimsenin bu davran›fl veya özellikleri
hiçbir flekilde elefltiremeyece¤i konusunda ›srarc› olal›m.

Gey hareketi tart›flmay› davran›fllardan “kimli¤e” kayd›rarak
karfl›tlar›n›, homoseksüellerin vatandafll›k haklar›na sald›r›yor
konumuna düflürdü. Aktivistler bunu, dikkatle seçilmifl kelime-
lerle baflard›lar; homoseksüelli¤e yönelmifl bireyleri, “cinsel az›n-
l›k”, “bir topluluk” ve “bir cemaat” gibi kavramlarla tan›mlad›lar. 

Birçok anne baba, gey aktivizminin iddialar› karfl›s›nda kafa ka-
r›fl›kl›¤› yafl›yor. Böyle anne babalar, çocuklar›n› heteroseksüelli¤e
yönlendirirken kendilerini cahil ve suçlu hissediyorlar. Anne baba-
lar›n çocuklar›n› heteroseksüelli¤e özendirmesi, bir aç›dan bak›nca
geylerin vatandafll›k haklar› hareketiyle ters düflüyor. Çünkü bu
harekete göre, homoseksüellik kifliyi kesin bir biçimde tan›mlar.

Gey Gençler, ‹ntiharlar ve Ruh Sa¤l›¤› Sorunlar›
Gençler, her zaman bir önceki neslin de¤er yarg›lar›na kar-

fl› ç›kmaktan hofllanm›fllard›r. Özellikle de bu baflkald›r› özgür-
lük, hür irade ve haks›zl›¤a u¤ram›fl az›nl›klar›n haklar›n› koru-
ma gibi ulvi amaçlarla birlefltirilebiliyorsa... Ancak, gey gençle-
rin karfl› karfl›ya kald›¤› gerçekler, hiç de gösterilmeye çal›fl›ld›-
¤› kadar cazip de¤il. 
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Birçok çal›flma, homoseksüellikle bafl etmeye çal›flan gençle-
rin, heteroseksüel gençlere göre daha fazla psikiyatrik ve davra-
n›flsal problem yaflad›¤›n› gösteriyor. Bu problemlerin içerisinde
uyuflturucu ve alkol kullan›m›, intihar giriflimleri, yasalara karfl›

ç›kma ve evden kaçma vakalar› say›labilir.144 Yak›nlarda yap›lm›fl
bir çal›flma ise gey ve biseksüel gençlerde, genel olarak kayg› bo-
zuklu¤u, a¤›r depresyon, intihar düflünceleri, hatta nikotin ba-
¤›ml›l›¤›n›n daha yüksek oranlarda bulundu¤una dair “ikna edici

delillerin” varl›¤›ndan bahsediyor.145 Özellikle efemine erkek ço-
cuklar, yo¤un bir afla¤›l›k duygusu da dâhil olmak üzere, daha
fazla psikiyatrik sorunlarla karfl›lafl›yorlar. 

Yap›lm›fl çal›flmalar› bir bütün olarak ele al›rsak kendini aç›k-
ça gey olarak tan›mlam›fl erkek çocuklarda HIV gibi cinsel yollar-
la bulaflan hastal›klara, intihar düflüncesini de kapsayan psikiyat-
rik sorunlara, alkol ve uyuflturucu tüketimi ve fuhufl gibi kendi-
ne zarar verici davran›fllara yüksek oranlarda rastland›¤› görülür.
Sosyal bask›lar da bu olumsuzluklarda etkili bir faktör olarak göz
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önünde bulundurulsa da yap›lan çal›flmalar, sosyal bask›lar›n tek
bafl›na belirleyici bir sebep oldu¤unu söylemiyor. Geylerde daha
s›k rastlan›lan bu problemlerin, San Francisco ve Hollanda gibi
geylere daha iyi muamele edilen flehir ve ülkelerde azalmad›¤›
göz önünde bulundurulursa homoseksüellik durumuna içkin ol-
du¤u söylenebilir.

“Güvenli okul programlar›”n› devlet okullar›nda yayg›nlafl-
t›rmaya çal›flan aktivistler, gey gençlerin üçte birinin intihara
teflebbüs etti¤ini gösteren istatistikleri ön plana ç›kararak des-

tek topluyorlar.146 Bu projeyi destekleyenler, homoseksüelli¤i
toplumun onaylamas› hâlinde geyler aras›nda intihar giriflimi
sorunlar›n›n ortadan kalkaca¤›n› iddia ediyorlar. Bu aktivistle-
rin sundu¤u fliflirilmifl, kesin olmayan istatistikler, bizim de be-
lirtti¤imiz gibi, asl›nda do¤ruyu yans›t›yor; kendini gey olarak
tan›mlayan gençler birçok psikiyatrik problem aç›s›ndan daha
fazla risk alt›ndad›r. Bu sebeple, bu duruma yol açan faktörleri
irdelemek önemlidir. 

Gary Remafedi baflkanl›¤›ndaki bir araflt›rma grubu, intihar
girifliminde bulunan ve bulunmayan gey ve biseksüel gençleri k›-
yaslad›. Vakalar›n %44’ünde gençler intihar giriflimlerini, “aile
üyeleriyle çat›flma, anne baban›n evlilikte yaflad›¤› uyumsuzluk-

lar, boflanmalar ve alkolizm gibi ‘ailevi sorunlarla’”147 aç›klad›lar.
Asl›na bakarsan›z uzun zamandan beri homoseksüellik, kiflinin

geldi¤i ailenin sorunlu yap›s›yla ilintilendirilmifltir.148

‹ntihar giriflimlerini sadece (ve öncelikle) sosyal bask›larla
aç›klamak, çok karmafl›k bir probleme getirilmifl, basit bir aç›kla-
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mad›r. Remafedi’nin bafl›n› çekti¤i çal›flmaya göre, intihara yelten-
mesi en muhtemel gençler, ayn› zamanda birçok karmafl›k sorun-
dan mustarip olan gençlerdir. Bu sorunlardan baz›lar› flöyledir:

• Da¤›lm›fl aileler. ‹ntihar teflebbüsünde bulunanlardan sa-
dece %27’sinin anne babalar› evliydi. (Böyle bir teflebbüs-
te bulunmayanlar›n ise %50’sinin anne babas› evliydi.)

• Cinsel taciz. ‹ntihar teflebbüsünde bulunanlar›n %61’i
cinsel tacize u¤ram›flt›. (Böyle bir teflebbüste bulunma-
yanlar›nsa %29’u tacize u¤ram›flt›.)

• Kendini gey olarak tan›mlama yafl›. Homoseksüelli¤ini
veya biseksüelli¤ini daha küçük yafllarda ilan etmifl olan-
lar›n intihara teflebbüs riski daha yüksek bulunmufltu. 

• Erken cinsel aktiviteler. ‹ntihara yeltenen gençler, çok
küçük yafllarda cinsel olarak aktif hâle gelmiflti.

• Yasa d›fl› uyuflturucu kullan›m›. ‹ntihara teflebbüs edenle-
rin %85’i yasa d›fl› uyuflturucu kullanm›flt›. (‹ntihara tefleb-
büs etmeyenlerin %63’ü, yasa d›fl› uyuflturucu kullanm›flt›.)

• Yasa d›fl› aktiviteler. ‹ntihara teflebbüs edenlerin %51’i
tutuklanm›flt›. (Buna karfl›n intihara teflebbüs etmeyenle-
rin %28’i tutuklanm›flt›.)

• Fuhufl. ‹ntihara teflebbüs edenlerin %29’u fuhufla bulafl-
m›flt›. (‹ntihara teflebbüs etmeyenlerde bu oran, %17 idi.)

• Cinsiyet çeliflkileri. ‹ntihara teflebbüs eden erkeklerin
üçte birinden fazlas› (%36.6’s›) feminen olarak grupland›-
r›lm›flken, intihara kalk›flmayanlar›n % 17.7’si bu gruba
dâhil edilmifltir.

Feminen Erkek Çocuk Risk Alt›ndad›r
Bu istatistiklere göre, kendini gey olarak tan›mlayan gençler,

önemli ölçüde uyuflturucuya ve erken dönemde cinsel aktivitele-
re bulaflm›fllard›r. “Feminen” olarak grupland›r›lan homoseksüel
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ergenler intihar, uyuflturucu kullan›m›, fuhufl ve hapse girme aç›-
s›ndan çok daha fazla risk alt›ndad›r. Ayr›ca korumas›z anal seks
ile ilintili birçok ölümcül sa¤l›k problemiyle karfl› karfl›yad›rlar. 

The Gender Agenda (Cinsiyet Gündemi)’nin yazar›na göre: “Er-
kek olarak mutlu olmay› ö¤renen erkek çocuklar›n flamar o¤lan›-
na çevrilme ihtimallerinin çok daha düflük olmas› trajiktir. Böyle
çocuklar, akranlar› taraf›ndan reddedilmediklerinden kendi cin-
siyetleri ile ba¤lant›lar›n› koparmazlar ve normal erkek ba¤lan-
mas›n› tecrübe edebilirler.” Buna ek olarak yazar diyor ki:

Bu çocuklar›n tedavisi mümkündür. Ama psikoterapistler, kendi cin-
siyetine yabanc›laflma sorununa e¤ilmek yerine, politik bir do¤ru
olarak dayat›lan “kendinin gey oldu¤unu kabul etme” yaklafl›m›na
yöneliyorlar.
Çocuk doktorlar›, çocuklar›n›n homoseksüel öncesi evreye iflaret
eden e¤ilimleriyle ilgili kayg›lar› olan anne babalara endiflelenmeme-
lerini söylüyor. Doktorlar, ailelere tedavinin mümkün olmad›¤›n› ve
çocu¤un genetik aç›dan homoseksüel olmaya mahkûm oldu¤unu
anlat›yorlar. Bu söylenenlere ra¤men bilim adamlar›, homoseksüelli-
¤in hassasl›k ve riskten kaç›nma gibi mizaç özellikleri, çevresel etki-
ler ve davran›fl kal›plar›n›n birleflmesi ile ortaya ç›kt›¤›n› biliyorlar.
‹statistiklere göre, kendini gey olarak tan›mlayan gençlerden intiha-
ra teflebbüs etmifl olanlar›n %61’inin geçmiflinde cinsel istismar var-
d›r. Bazen erkek çocuklar, erken dönemde gerçekleflen cinsel dene-
yimleri istismar olarak görmeyip bunu, kendilerinin homoseksüel
oldu¤u fleklinde yorumlayabiliyorlar. Yetiflkinler bile, istismarda
bulunan ayn› cinsten bir çocuk veya ergense, olay› istismar olarak
alg›layamayabiliyor. Ayn› cinsle cinsel iliflkiye girme deneyimi, ayn›
cinsin ilgisine, sevgisine ve onamas›na susam›fl olan çocukta, hayat
boyu devam eden bir cinsel al›flkanl›k kal›b›na bürünebilir. 
Günümüzde okullar, (nispeten daha küçük bir sorun olan) sigara
kullan›m› gibi sorunlara karfl› ortal›¤› aya¤a kald›r›yorlar. Hatta bazen
sigara üreten ve satan flirketler, sa¤l›¤a verilen zarardan sorumlu tu-
tuluyor, tazminat davalar› aç›l›yor. Belki bir gün, o¤lunun AIDS’ten
ölmesini izlemek zorunda kalan bir anne baba da çocuklar›n› CKB te-
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davisi için götürdükleri çocuk doktoruna dava açacakt›r. Çünkü dok-
tor zaman›nda onlara, endiflelenmemelerini veya yap›lacak bir fley ol-
mad›¤›n› söylemifltir. Belki de bir baflka çocu¤un anne babas›, çocuk-
lar›n› mutlak bir biçimde homoseksüel olarak damgalayan ve kendi-
lerini, çocuklar›na AIDS bulaflmas›na sebep olan bir gey destek gru-
buna yönlendiren okulu dava edecektir. Oysa iki durumda da do¤ru

teflhis ve tedavi, olumsuz bir sonucun önüne geçebilirdi.149

“Bak Bakal›m Bu Kimlik Uyuyor mu?”: Kafas› 
Kar›fl›k Bir Genç için Yeni Bir Kap› Açmak
Çocuklar›m›z, homoseksüelli¤in heteroseksüelli¤in tamamla-

y›c›s› ve kesinlikle kabul edilebilir bir fley oldu¤unu söyleyen bir
de¤erler sistemiyle muhatap oluyor. Ama psikiyatr Jeffrey Satino-
ver bu konuda bir uyar›da bulunuyor:

Bu tür bir de¤erler sistemi; kolay etkilenen, kafas› kar›fl›k ve araflt›r-
mac› bir yap›ya sahip olan gençlere, ç›k›p hangi seçenek varsa dene-
melerini ve neyin kendilerine uydu¤una karar vermelerini sal›k veri-
yor. Art›k aç›lm›fl olan bu kap›dan birçok insan yürüyüp geçecektir.
Çocuklar›m›z da dengeli bir biçimde durumu anlay›p de¤erlendire-
meyecek kadar küçük bir yaflta, kendilerini korkunç risklere maruz
b›rakacakt›r... Psikiyatrik bir dergide yay›mlanm›fl bir makaleye gö-
re, flu anda 20 yafl›nda olan homoseksüel erkeklerin %30’u 30 yafl›na

gelmeden ya HIV pozitif olacakt›r ya da ölmüfl olacakt›r.150

Homoseksüel deneyimler; akranlara duyulan delice sevgi,
duygusal ba¤›ml›l›k, ait olma ihtiyac›, haz aray›fllar› veya sadece
merak sebebiyle giriflilebilir. Homoseksüellik ayn› zamanda, ye-
tiflkinli¤e do¤ru yol al›rken hissedilen endiflelerin bir d›flavurumu
ve heteroseksüel sosyal iliflkilerin zorluklar›ndan kaç›nman›n bir
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yolu olabilir. Kendini sosyal olarak yetersiz hisseden, karfl› cinsle
randevulaflman›n bask›s›yla bafl edemeyen veya heteroseksüel
dürtülerinde çeliflki yaflayan bir genç, otomatik olarak homosek-
süel davran›fllara yönelebilir. 

10’lu yafllardaki bir gencin gey konular›yla fazlaca meflgul ol-
mas›, anne babada ciddi endifleye sebep olmal› ve muhakkak pro-
fesyonel müdahale aray›fl›na gidilmeli. E¤er anne babalar olarak
çocu¤unuzun kimlik aray›fllar›n› sert bir biçimde elefltirirseniz
çocu¤unuzun homoseksüellikle ilgili iç çat›flmas›na afl›r› suçluluk
duygular›, kendinden nefret etme ve intihar düflünceleri efllik
edebilir. O¤lunuzun veya k›z›n›z›n yaflad›¤› depresyonu veya in-
tihar düflüncelerini son derece ciddiye almal›s›n›z. Bence bu ko-
nularda verilebilecek en iyi tepki, çocu¤unuzu bir birey olarak
onaylayarak onun ayn› cinsle yo¤un duygusal ba¤ kurma iste¤ini
kabul etmenizdir. Bunu yaparken çocu¤unuzun cinsel arzular›n›,
normal ve iyi bir fleymifl gibi onaylamaktan kaç›nmal›s›n›z. 

Homoseksüel davran›fllar içinde yaflanan deneyimlerin gey
kimli¤ini pekifltirerek derinlefltirdi¤ini göz önünde bulundurur-
sak erken müdahalenin yads›namaz önemini fark ederiz. Erken
müdahalede, homoseksüel davran›fllar›n kökenini oluflturan duy-
gusal ihtiyaçlar› karfl›layacak tedavi seçenekleri de¤erlendirilebi-
lir. Cinsel karmafla yaflayan ve zaman›nda tedavi edilmemifl er-
genler, gittikçe tedaviye cevap veremez bir hâle gelirler. 

Ergenin Cinsel Kimlik Süreci Nas›l ‹fller?
Daha küçük erkek çocuklarda uygulanan cinsiyet kimli¤ine

odakl› tedavilerin aksine ergenlik döneminde iki problemle daha
karfl›lafl›l›r. Bunlar›n ilki, homoseksüel davran›fllarla u¤rafl›lma-
s›d›r; ikincisi ise gencin gey kimli¤ini sahiplenip sahiplenmeye-
ce¤i sorunudur. 

Homoseksüel davran›fllar. Homoseksüel davran›fllar›n temel-
lerini atan kritik geliflimsel aflamaya “erotik dönüflüm evresi”
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(erotic transitional phase)151 ad› verilir. Homoseksüel öncesi ço-
cuklar›n 10’lu yafllar›n›n bafl›nda, kendi cinsiyetleriyle özdeflim
ve duygusal ba¤ kurma ihtiyaçlar› karfl›lanmadan kalm›flt›r. Er-
genli¤in bafllamas› ile hormonlar, erotik ilgileri harekete geçirir.
Böylelikle cinsel duygular, karfl›lanmam›fl sevgi ihtiyac›na yön-
lendirilmifl olur. 

Duygusal ve özdeflimsel ihtiyaçlar, homoseksüel arzular› be-
lirleyici bir özelli¤e sahiptir. Homoseksüel davran›fllar, çocuk-
luktan miras bu ihtiyaçlar› karfl›layamad›¤› gibi, kolay kolay vaz-
geçilmeyen al›flkanl›k kal›plar›na dönüflür. Gey pornosu (ki in-
ternette çok kolay ulafl›labilir) ve partner bulmadaki kolayl›klar,
homoseksüel davran›fllar›n ba¤›ml›l›k yaratan al›flkanl›k boyutu-
nu pekifltirir.

Gey Kimli¤i. Popüler kültür, gey hayat›n› arzu edilebilir ve
cazip bir fleymifl gibi sunar. Birçok okulun bünyesinde gey ve bi-
seksüel kulüp ve dernekler, geyleri destekleyen dan›flma prog-
ramlar› (bu programlar “cinselli¤ini sorgulayan” birçok genci gey
ya da biseksüellik kimli¤ini denemeye teflvik eder) bulunur. 

Geyli¤ini ilan etmeye (coming out) efllik eden öforik deneyim-
ler ve kendini adalet isteyen, zulme u¤ram›fl bir az›nl›¤›n parças›
olarak hissetme deneyimi, gençlerin romantik duyarl›l›klar›na hi-
tap eder. Özellikle anne babalar› ve otorite figürleri taraf›ndan an-
lafl›lamad›¤›n› ve takdir edilmedi¤ini hisseden bir gençlik için bir-
birine benzeyen, ezilmifl genç insanlar›n meydana getirdi¤i bir alt
kültür grubu fikri çok çekicidir. Gençler, bu gruplar›n içerisinde
“olduklar› gibi kabul edileceklerini” düflünürler. 

Ayr›ca gey alt kültürü, gençli¤e çok fazla de¤er yükler. Bir ye-
re ait olma özlemiyle dolu genç bir insan, gey dünyas›na ad›m›n›
att›¤›nda (özellikle daha yafll› gey erkeklerden gelen) fl›mart›c› bir
ilgiyle karfl›lafl›r. 
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Ruh sa¤l›¤› uzmanlar›, geleneksel bir yaklafl›mla, ergenlikte
görülen homoseksüel davran›fllar›, öz kimli¤in bir parças› olma-
s›ndan ziyade bir deneme olarak de¤erlendirirler. Uzmanlar, er-
genlerin büyük ço¤unlu¤unda homoseksüel deneyimlerin geli-
flimsel bir merak döneminden fazla bir fleyi temsil etmedi¤ini ve
heteroseksüel ilgiler bask›nlaflt›kça bu tür davran›fllar›n yok ola-
ca¤›n› düflünürler. Uzmanlar, ayr›ca genç insanlar›n, iyi bir reh-
berlikle, cinsellefltirdikleri özlemlerinin gerçek anlamlar›n› bula-
bileceklerini kabul ederler.

Günümüzde gençlerin kendilerine kucak açacak bir toplu-
lu¤a duyduklar› do¤al ihtiyaç, kolayl›kla ulafl›labilen gey seksiy-
le birleflti¤inde, kafas› kar›fl›k insanlar› h›zl› bir biçimde gey
kimli¤ine yönlendiriyor. Asl›nda yetiflkin homoseksüel dan›flan-
lar›mdan pek ço¤u, homoseksüellik deneyimi yaflayana kadar
hep heteroseksüel olduklar›n› var sayd›klar›n› söylüyor. Bu de-
neyimden sonra ise hissettikleri hazz›n, gey olmalar›n›n bir ka-
n›t› oldu¤una inanm›fllar. 

Amerika’da Cinsellik (Seks in America) ad›nda, ulusal çapta
yap›lm›fl bir araflt›rma, yetiflkin erkeklerin sadece %2-3’ünün ho-
moseksüel oldu¤unu ama %10-16 oran›nda yetiflkin erke¤in, ha-
yatlar›n›n önceki bir döneminde homoseksüel bir fazdan geçti¤i-

ni belirtiyor.152 Peki bütün bu genç adamlar, bu geçifl dönemin-
de gey programlar› veya okuldaki rehberlik uzmanlar› taraf›ndan
“gey” olarak damgalanm›fl olsayd› ne olurdu?

Büyük çapl› baflka bir çal›flma ise, 20 yafl›ndaki insanlar›n
dörtte birinin heteroseksüel veya homoseksüel olup olmad›kla-
r›ndan emin olmad›¤›n› bulmufltur. 1992 y›l›nda yap›lm›fl olan bu
çal›flma, 34.707 Minesotal› genç ile yap›lm›fl ve prestijli bir dergi

olan Pediatrics’de yay›mlanm›flt›.153
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Bu demek oluyor ki bir okulun, ayn› cinse ilgi duyan bütün ço-

cuklar› homoseksüel olarak damgalamaya ve desteklemeye fazlaca

hevesli gey rehberlik servisi, çocuklar›n dörtte birinde cinsel kim-

lik karmaflas› bulacakt›r. Ama bundan daha endifle uyand›r›c› olan,

bu tür çocuklar›n daha 12 yafl›ndayken bir rehberlik uzman› tara-

f›ndan yanl›fl bir biçimde gey kimli¤iyle tan›mlanacak olmas›d›r. 

Cinsiyet karmaflas› sorununun çok s›k görülmeye bafllamas›-

n›n bir sebebi, medyan›n çocuklar›n önüne cazip gey imajlar koy-

mas›d›r. ‹nternet sayfalar›, televizyonlar, filmler, rock müzik

gruplar›, gençlik dergileri, hatta halk kütüphaneleri geyli¤e arka

ç›kan mesajlar sunuyor. Baz› kafas› kar›fl›k gençler için bütün bu

mesajlar bafltan ç›kar›c› olabiliyor. 

Geçenlerde 10’lu yafllar›nda bir erkek çocuk, radyoda yay›nla-

nan bir programdaki psikolo¤u arayarak erkeklere ilgi duydu¤unu

ama bu durumun dinî inan›fllar›yla çeliflti¤ini söylüyordu. Psiko-

log çocu¤a, kendini “gey gençli¤in” bir parças› gibi hissetmesi ge-

rekti¤ini, e¤er “do¤ufltan olan” gey kimli¤ini, dinî inan›fllar›yla

ba¤daflt›ram›yorsa geyli¤i kabul eden baflka bir dinî cemaate geç-

mesini tavsiye etti. Çocu¤un kiflisel tecrübelerinin, onun do¤ufltan

homoseksüel oldu¤u manas›na gelmesi ve cinsel duygular›n dinî

inan›fllardan önce gelmesi gerekti¤i gibi varsay›mlar kültürümüze

sinmifl olan yanl›fl bilgileri ve ön yarg›lar› göz önüne seriyor. 

Ergenlik Ça¤›ndaki Erkek 
Çocuklar ve Riskli Davran›fllar
Endiflelenmek için çok sebep var. 

Yak›n zamanda sinir sistemini ve beyni inceleyen bilim adam-

lar›, ergenlerde görülen çok riskli al›flkanl›klar› daha iyi anlama-

ya bafllad›lar.154 Genç erkeklerde görülen, tehlikeli davran›fllar›
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deneme e¤ilimi, önceleri bir baflkald›r› flekli olarak aç›klan›rd›.
Ama art›k uzmanlar bunun, beyinde meydana gelen baz› geliflim-
sel de¤iflikliklerden kaynakland›¤›n› biliyor. 

Ergenlik döneminde beyin, tamamen yeniden flekilleniyor.
Beynin kumanda merkezi olarak çal›flan prefrontal korteks bölge-
sindeki sinir ba¤lant›lar›ndan yar›ya yak›n› kaybediliyor. Bundan
sonra karak verme mekanizmalar›, beynin duygusal tepkileri yö-
neten baflka bölgelerine kayd›r›l›yor. 

Bir psikobiyolog, bu büyük de¤iflikliklerin ergenleri daha faz-
la risk almaya meyilli hâle getirdi¤ini söylüyor. Bunlarla birlikte,
ergenlik döneminde beyindeki dopamin oran› düflüyor. Bu da ki-
flinin haz alma yetilerini azalt›yor. Sonuç olarak, 10’lu yafllar›n›
süren çocuklar, daha heyecanl› ve daha fazla haz veren fleyler
yapmak ad›na içki, uyuflturucu ve riskli cinsellik gibi kendilerine
zarar veren davran›fllara yöneliyorlar. 

Okullardaki Gey Rehberlik 
Programlar›na Dikkat Edin
Demek ki o¤lunuzun beyni onu, bu dönemde aptalca davran-

maya yönlendiriyor olabilir. Bu durumda, bu dönem, okuldaki
rehberlik servisinin çocu¤unuzu gey topluluklarla tan›flt›rmas›
için uygun bir dönem midir? Tam da o¤lunuzun hormonlar› cofl-
muflken ve beyni onu risk almaya yatk›n hâle getirmiflken çocu-
¤unuza bu yap›l›r m›? Buradaki ironiyi görmemek mümkün de-
¤il: Ünlü bir flahsiyet, elinde sigarayla görüntülendi¤inde kötü ör-
nek olmamas› için hemen o sigaray› sansürleyenler, çocuklar›m›-
z›n “kendi okullar›nda” çok daha ölümcül bir hayat tarz›yla tan›fl-
t›r›lmas›na göz yumuyorlar!

Bu yaz› yaz›l›rken, insanlar güvenli cinsellik yöntemlerini bir
kenara b›rakt›¤› için San Francisco’da yeni HIV enfeksiyonu va-
kalar›n›n say›s›, son üç y›l içerisinde iki kat artm›flt›. Los Angeles
Times’a göre, “Los Angeles ve di¤er 5 flehirdeki her on gey ve bi-
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seksüel erkekten biri HIV’li”.155 Büyük flehirlerde yaflayan Afrika
kökenli Amerikal› genç geylerin durumu ise daha vahimdir. Bir

baflka rapora göre bu gençlerin üçte biri HIV pozitiftir.156

Los Angeles Times’›n, Los Angeles Bölgesi Sa¤l›k Bölümü’nde 53
HIV pozitif gey ve biseksüel erkekle yapt›¤› çal›flmaya dayanarak
yazd›¤›na göre, bu erkeklerin yar›s› hamamlar ve kulüpler gibi ka-
muya aç›k yerlerde, birden çok eflle, bu eflleri HIV pozitif oldukla-
r›ndan haberdar etmeden iliflkiye girmifllerdir. Hatta baz›lar› pre-
zervatif de kullanmam›flt›r. Los Angeles’da yap›lm›fl AIDS’le ilgili
bir baflka araflt›rma, benzer bir biçimde, 113 biseksüel erke¤in
%31’inin “HIV pozitif olduklar›n› ö¤rendikten sonra bile” riskli

davran›fllarda bulunmaya devam etti¤ini ortaya ç›karm›flt›r.157 

Los Angeles Times’da yay›mlanm›fl bir baflka makaleye göre ise
San Francisco’daki gey ve biseksüel erkeklerde bel so¤uklu¤u gö-
rülme s›kl›¤›, son üç y›l içerisinde %44 oran›nda artm›flt›r. Los
Angeles genelinde ise gey ve biseksüellerde görülen frengi vaka-

lar› %1,680 oran›nda artm›flt›r.158 Times gazetesi diyor ki: “San
Francisco, gey erkeklerin cinsel faaliyetleri aç›s›ndan ülkenin
aç›k ara lideri konumunda.”

Bu haber bafll›klar› bir arada de¤erlendirilirse önemli bir fleye
iflaret ettikleri görülecektir. Bir yandan, ergenlerin beyinlerinin on-
lar› riskli davran›fllara yönlendirdi¤ini biliyoruz. Öte yandan, genç
geylerin gittikçe daha fazla korunmas›z cinselli¤e bulaflt›¤›n› görü-
yoruz. Öyleyse e¤itimciler, cinselliklerini sorgulayan çocuklar›, gey
topluluklar›na yönlendirmeden önce bir defa daha düflünmelidirler.
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Okullar, çocuklar› içki ve uyuflturucudan uzak tutmak için
çok u¤rafl›yor ve art›k ayn› flekilde, ergenlik ça¤›ndaki çocuklar›n
çok riskli bir hayat tarz›yla karfl›laflmalar›n› ertelemekte bir hik-
met oldu¤unu da görmeliler. 

Cinsel Taciz ve Cinsel Kimlik Aras›ndaki Ba¤lant›
Bob Davies ve Anita Worthen gibi yazarlar›n uyar›lar›n› dikkate

alacak olursak, homoseksüellik al›flkanl›klar›n›n çok erken yerlefl-
mesinin erkeklerde hayatlar› boyunca sürecek sonuçlar do¤urabile-
ce¤ini göz önünde bulundurmal›y›z. Davies ve Worthen ayn› za-
manda Exodus International’a baflkanl›k etmifl insanlar. Anita Wort-
hen, flu anda gey hayat tarz›n›n içinde olan o¤lunun, 16 yafl›ndayken
okuldaki rehberlik uzman›n›n cinsel tacizleri sonucu böyle bir hayat
tarz›n› benimsedi¤ini söylüyor. Davies ve Worthen diyor ki:

Cinsel istismar, yetiflkinlikte ortaya ç›kan lezbiyenli¤in en önemli
flekillendiricisi... Gey erkeklerin geçmiflinde de cinsel istismara s›k
rastlan›r. Bir din görevlisinin de belirtti¤i gibi, yard›m talep eden er-
keklerin birço¤u geçmiflte (özellikle bir erkek taraf›ndan) cinsel is-
tismara u¤ram›flt›r.
Cinsel istismar vakalar›n›n ço¤unlu¤unda istismarc›, karanl›k sokak
köflelerinde çocuklar› s›k›flt›ran bir yabanc› de¤il de aile üyesi bir er-
kek veya güvenilen, yak›n bir arkadaflt›r. Baz› ender rastlanan durum-
larda istismarc›, kurbandan daha yafll› bir kad›n olabilir. Ayr›nt›s› ne
olursa olsun, bir insan›n güveninin o kadar derinden yaralanmas›, ha-
yat boyu süren ve kiflili¤inin her yan›na sinen bir y›k›ma sebep olur.
Erkek çocuklarda (faili daha yafll› bir erkek olan) cinsel istismar, be-
raberinde cinsel kimlikle ilgili büyük bir kafa kar›fl›kl›¤› getirir. Kur-
ban “O neden beni öyle çekici buldu?” diyerek kendini yer durur.
“Yoksa benimle ilgili yanl›fl olan bir fleyler mi var?” diye düflünür.
Defalarca istismar edilmifl erkek çocuklar, bu durumdan bir miktar
fiziksel haz al›rlar. Bu cinsel haz ve fiziksel yak›nl›k duygular›n›, di-
¤er erkek çocuklarla iliflkiye girerek tekrarlamak isteyebilirler.159
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Bir baflka kapsaml› çal›flma, çocuklukta cinsel tacize maruz

kalman›n, ilerleyen yafllarda kendini gey veya lezbiyen olarak ta-

n›mlama ihtimalini üç kat art›rd›¤›n› bulmufltur.160 Yine bir ça-

l›flma, kendini homoseksüel olarak tan›mlayan erkek çocuklar›n,

heteroseksüel çocuklarla k›yasland›¤›nda, çok daha fazla oranlar-

da, ergenlik öncesinde baflka erkeklerle iliflkiye girdi¤ini ortaya

koymufltur.161 Archives of Sexual Behaviour (Cinsel Davran›fl Ar-

flivi) adl› dergide yak›nlarda yay›mlanm›fl bir makale ise psikote-

rapi almayan 942 yetiflkin içerisinde homoseksüel erkeklerin

%46’s›n›n, lezbiyenlerin ise %22’sinin homoseksüel cinsel tacize

u¤rad›¤›n› belirtmifltir. Heteroseksüel erkekler için bu oran %7,

heteroseksüel kad›nlar içinse %1’dir.162 Bütün bu çal›flmalar› göz

önünde bulundurursak, erken yafllarda yaflanm›fl cinsel travma-

larla sonradan ortaya ç›kan homoseksüel yönelimler aras›nda bir

ba¤ oldu¤unu fark ederiz. 

Bir yetiflkin taraf›ndan cinsel istismara u¤ram›fl olan çocuk

korku, heyecan, erotik haz ve öfke gibi kar›fl›k duygular yaflar.

Bu duygular üst üste eklenince çocuk kendini bo¤uluyormufl gi-

bi hisseder. Tacize u¤rayan çocuklar›n önemli bir k›sm›, büyü-

yüp yetiflkin olduklar›nda bu tarz cinsel iliflkileri gençler ve ço-

cuklar üzerinde deneyerek bu defa kendileri tacizci rolünü üst-

lenirler. Bu tür karmafl›k duygular, kontrol kurma ve bask›n ol-

ma rolleri çerçevesinde dönen cinsellikler, gey kültüründe s›k-

l›kla gördü¤ümüz sadomazoflizme ve “deri bar” gibi maskulen

temalara da kaynakl›k eder. 
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Pedofili Hakk›nda Yap›lm›fl Çal›flmalar:
Önemsenmeyen Noktalar
Geçti¤imiz birkaç senede, kendilerinden yafll› erkeklerle cin-

sel iliflkiye girmifl erkek çocuklar›n, bu iliflkilerden zarar görme-

diklerini iddia eden çal›flmalar ortaya ç›kt›. Bunlardan biri, Bru-

ce Rind’in Amerikan Psikiyatri Derne¤i (APA) taraf›ndan yay›m-

lanan çal›flmas›. Rind’in baflyazarl›¤›n› yapt›¤› bu makale, radyo-

da program yapan Dr. Laura Schlessinger taraf›ndan kamuoyuna

duyurulunca tam bir skandala yol açt›. Dr. Laura’n›n makaleye

yöneltti¤i öfke dolu elefltiriler, APA’n›n Kongre taraf›ndan uya-

r›lmas›na sebep oldu.

Rind’in yapt›¤› ikinci bir çal›flmada, öz sayg› ve pozitif cinsel

kimlik, 12-17 yafl aras› erkeklerden oluflan bir kontrol grubunda,

daha büyük bir erkekle iliflkiye girmifl olanlarda ve olmayanlarda

ayn› ç›kt›. Rind, “en genç çocuklar›n, gruptaki yaflça büyük di¤er

erkek çocuklar kadar olumlu ve istekli olduklar›n›” söylüyor. Ya-

ni kendilerinden yafll› erkeklerle iliflkiye giren erkek çocuklar›n

(bu çocuklar flimdi üniversite ça¤›nda gençlerdir) bu duruma

gösterdikleri tepki, “temelde olumlu” bulunmufltur.163

Rind, ahlaki ça¤r›fl›mlar›ndan ötürü “cinsel istismar” veya

“taciz” kavramlar›n› kullanm›yor. Bunlar›n yerine, de¤erler aç›-

s›ndan nötr say›labilecek ADSR (age discrepant sexual relations),

yani “çiftler aras›ndaki yafl fark›n›n fazla oldu¤u cinsel iliflkiler”

terimini kullan›yor. Rind’in yapt›¤› bu ikinci çal›flma, homosek-

süellerin yaflad›¤› “karfl›l›kl› r›zaya dayal›” pedofilinin psikolojik

olarak zararl› olmayabilece¤i görüflünü güçlendirmeye yarad›. 

Bu çal›flmalar›n, yanl›fl göstergelere bakt›klar› için bir “za-

rar” bulamad›klar›n› bir kenara koyacak olsak bile, “bu tür ça-
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l›flmalar›n nas›l kullan›laca¤›” daha önemli bir soru olarak önü-
müzde duruyor.

Bu çal›flmalar›n, “r›zaya dayal› cinsel iliflki” yafl›n› afla¤› çek-
mek için ve çocuk istismarc›lar›n›n cezalar›n› hafifletmek için
kullan›laca¤› çok aç›k. Böyle çal›flmalar, daha yafll› erkeklerin, er-
kek çocuklarla iliflkiye girmelerinde, en az›ndan bu iliflki çocu-
¤un r›zas›na dayal› oldu¤unda, psikolojik bir zarar›n olmayaca¤›-
n› iddia ederek pedofiliyi yasad›fl› olmaktan ç›karmaya çal›fl›yor.
Demek ki Rind’inki gibi çal›flmalar, mahkemelerde pedofilinin
normallefltirilmesi için öne sürülecek “sa¤lam deliller” aras›nda
yerini alacak. 

1994 y›l›nda, APA’n›n tan› el kitab›nda (DSM-IV) pedofili ye-
niden tan›mlanm›flt›. Buna göre pedofil, ancak davran›fllar›ndan
dolay› üzüntü yafl›yorsa ve yapt›klar›, ifl yaflam›n› ve sosyal iliflki-
lerini olumsuz etkiliyorsa bir ruh hastal›¤›na sahip say›labiliyor.
APA durumu bu flekilde tan›mlayarak kas›ts›z da olsa psikolojik
olarak “normal” say›labilecek bir pedofil tarifine kap› aralam›fl ol-
du. Tan› el kitab› yeniden gözden geçirilirken, muhtemelen ka-
muoyundan gelen rahats›z edici elefltiriler sonucunda, bu tan›m
yeniden gözden geçirilmifl ve orijinal pedofil tarifine dönülmüfl-
tür. Orijinal tarife göre, pedofilik arzularla hareket eden herkes,
bir ruh hastas› olarak tan›mlan›yor. 

Anne babalar, psikolojinin her zaman “de¤er” yüklü bir ifl ol-
du¤unu göz önünde bulundurmal›d›r. Toplad›¤›m›z bilgileri de-
¤erlendirme fleklimiz, hem kendi dünya görüflümüze hem de ça-
l›flmadan neyi bulmay› umdu¤umuza ba¤l›d›r. Bundan da önem-
lisi, neyin psikolojik sa¤l›¤› temsil etti¤ine karar verirken psiko-
lojik, manevi ve karakter özelliklerinin kesiflti¤ini unutmamal›-
y›z. Yani psikolojinin, psikolojik sa¤l›¤› irdelerken de¤er yarg›la-
r›ndan kaç›nmas› mümkün de¤ildir.

Diyelim ki bir araflt›rmac›, gerçekten cinsel istismara u¤ram›fl
erkek çocuklar›n, bu istismar› yaflamam›fl erkek çocuklar gibi
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“kendine güvenen insanlar” olduklar›n› buldu. Yine de bu iki
grup çocu¤un aras›nda k›yaslanabilecek karakteroloji (öz yap› bi-
limi) ve maneviyat gibi baflka farkl›l›klar olabilir. Örne¤in, cinsel
istismara u¤ram›fl çocuklar›n, sonraki hayatlar›nda ahlaki de¤er-
ler aç›s›ndan daha zay›f olup olmad›klar›n› merak edebiliriz. Ya
da çocukluklar›nda sahip olduklar› inançlar›n› bir kenara b›rak›p
manevi geliflimlerinin sekteye u¤ram›fl olup olmad›¤›n› araflt›rabi-
liriz. Bütün bunlar da “zarar” say›lmaz m›? Bu çocuklar, cinsiyet
ve jenerasyon farkl›l›klar›n› anlamada daha fazla s›k›nt› yaflam›fl
olamazlar m›? Cinsel istismara u¤ram›fl çocuklar›n düzgün cinsel
hayatlar› olabilmifl midir, yoksa tuhaf ve güvenilmez cinsel ey-
lemlere mi saplanm›fllard›r? U¤rad›klar› cinsel istismar›, kendile-
rinden daha genç erkek çocuklar üzerinde tekrarlamaya çal›flm›fl-
lar m›d›r? Bunlar›n hiçbiri, pedofilide “çok küçük zararlar bulan
veya hiç zarar bulmayan” çal›flmalarda ölçülmemifltir. Bu tür ça-
l›flmalar kolayl›kla, taciz edilmifl ve edilmemifl erkekler aras›nda bir
fark olmad›¤› yan›lg›s›na çanak tutuyor. Böylelikle pedofilinin za-
rars›z oldu¤unu savunmufl oluyorlar. 

Cinsel Çeflitlili¤e “De¤er Vermek” ya da
Cinsel Çeflitlili¤i “Hofl Görmek”
Ergenlik ça¤›ndaki çocuklar, genellikle gey kimli¤inin sosyo-

politik yönleri karfl›s›nda büyülenirler. Buna ek olarak “ezilenle-
re yard›m etme” mücadelesi bir fikir olarak onlara çok çekici ge-
lir. Ergenlerin duygusall›¤›n›n fark›nda olan gey destekleyicisi
programlar, gençleri kendi kiflisel meselelerinin yan› s›ra bu genifl
politik amaca hizmet etmeye ça¤›r›r. Yani gençlikte yaflanan kifli-
sel meseleler bu çerçevede ayr› ayr› ele al›nmak yerine, gençler
topyekûn bir biçimde gey politik hareketiyle güçlerini birlefltir-
meye yönlendirilir. Gençler bu sebeple, “Toplum bask›s›, benim-
le, mümkün olan mutlulu¤un aras›na dikilmifl bir engeldir” flek-
linde bir inan›fla kap›l›r.
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Birçok okul program›, ki buna California’n›n Proje 10’u dâ-
hildir, ö¤rencilere cinsel çeflitlili¤i sadece “hofl görmeyi” de¤il,
bundan bir ad›m öteye giderek cinsel çeflitlili¤e “de¤er vermeyi”
ö¤retiyor. Bir yandan bu programlar, meflru baz› endifleleri gider-
meye çabal›yor. (Örne¤in, cinsel kimlik karmaflas› yaflayan ço-
cuklar›n ihtiyaçlar› gibi.) Öte yandan, bu programlar, duygusal
deste¤in ötesinde, aktif bir biçimde gey hayat tarz›n›n reklam›n›
yap›yor. Böylece bu programlar, homoseksüelli¤in normal bir
cinsel çeflitlilik oldu¤unu iddia ederek birçok ailenin de¤er yarg›-
lar›na do¤rudan do¤ruya karfl› ç›km›fl oluyor. 

Proje 10’da ö¤rencilerin yönlendirildi¤i kurulufllar, Gey ve Lez-
biyen Hizmetleri Merkezi gibi hep geyli¤i destekleyici kurulufllar
oluyor. Ama bu kurulufllar, homoseksüelli¤e direnmeye çal›flan ço-
cuklara nas›l yard›mc› olabilir? Bu gruplar çocuklara, geyli¤in “kim
olduklar›n›” tan›mlad›¤›n› ve de¤iflimin mümkün olmad›¤›n› telkin
ediyor. Niçin Proje 10’un böyle sorunlar yaflayan çocuklar› yönlen-
dirdi¤i kurulufllar aras›nda eski geylere yard›m eden dinî kurulufl-
lar ve rehberlik merkezleri yok?

Proje 10 için haz›rlanm›fl el kitab›, amac›n “ö¤renci, ö¤ret-
men ve idarecileri, bu az›nl›k gençlik grubunun varl›¤›, özel ihti-

yaçlar› ve endifleleri konusunda e¤itmek” oldu¤unu yaz›yor.164

Ama asl›nda Proje 10’un hedefi ö¤rencileri, ö¤retmenleri, okul ai-
le birliklerini ve anne babalar› geleneksel etik de¤erlerden uzak-
laflt›rmakt›r. Bu hedefe, homoseksüellik hakk›ndaki düflünceler
de¤ifltirilerek ve dinî ve ailevi otorite yok edilerek ulafl›lmaya ça-
l›fl›l›yor. Kesin olan bir fley varsa o da, Proje 10’un gey destekle-
yici felsefesini kabul etmeyen anne babalar›n bariz bir ayr›mc›l›-
¤a u¤rayaca¤› ve zorlu bir savafla sokulaca¤›d›r. 

Eski geyleri bünyesinde toplayan dinî kurulufllar›n liderleri,
bu tür programlara karfl› olduklar›n› dile getiriyorlar. Exodus In-
ternational’dan Bob Davies, gençleri gey dünyas›na yönlendirme-
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nin apaç›k bir ahmakl›k oldu¤unu söylüyor. Davies, “Hangi anne
baba, ö¤retmen, arkadafl veya dinî lider, bir çocu¤u; hayat›n› teh-
likeye sokacak davran›fllara teflvik eder?” diye soruyor. Alan Me-
dinger de, “Kafas› kar›fl›k bir çocu¤u, kendisini öldürebilecek bir

hayat›n içine atmak kesinlikle bir suçtur” diyor.165

E¤er çocu¤unuzun cinsel yönelimi ile ilgili bir endifleniz var-
sa bunu çocu¤unuzla konuflmaktan çekinmeyin. Konuyu günde-
me getirmeye çal›fl›n. Çocu¤unuzun asl›nda yard›m istemekte ol-
du¤unu bile fark edebilirsiniz. 

Bir anne bana bir defas›nda, “O¤lumun yata¤›n›n alt›nda gey
pornosu içeren dergiler buldum. O¤lum, oray› süpürdü¤ümü ga-
yet iyi biliyor” demiflti. Bu genç adam›n, anne babas›na, do¤rudan
do¤ruya açamad›¤› bir konuyu bu yolla bildirmek istedi¤i çok
aç›kt›. ‹stisnas›z bütün ergenler, cinsellikle ilgili verdikleri müca-
deleyi anne babalar›n›n ö¤renmesinin kendilerine bir rahatlama
sa¤lad›¤›n› itiraf ederler. 

Dave’in Hikâyesi
Dave 16 yafl›nda. Gey olan babas› New York’taki bir gey mahal-

lesinde oturuyor. 8 ve 11 yafllar› aras›ndayken Dave, amcas› taraf›n-
dan cinsel tacize u¤ram›fl. 12 yafl›ndayken anne ve babas› boflanm›fl-
t›. Dave, annesi ve üvey babas› ile birlikte yaflamaya bafllam›fl. Da-
ve’in annesi çok ilgili bir anne olmas›na karfl›n, ayn› zamanda çok
müdahaleci ve bask›n bir insan. Üvey babas› ise pek evde bulunma-
yan bir adam; vaktini genellikle d›flar›da, bowling ya da golf  oyna-
mak gibi hobileriyle meflgul olarak geçiriyor. Dave’in terapisinde en
fazla u¤raflt›¤›m›z sorunlardan biri, annesini geri çekilmeye ikna et-
mek oldu. Böylece Dave, kendi kimli¤inin fark›na varabilecekti.

Dave, bir yerden sonra annesinin kontrol manyakl›¤›ndan, üvey
babas›n›n bitmek bilmeyen elefltirilerinden ve a¤abeyinin kendisine
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sürekli kötü davranmas›ndan o kadar bezmiflti ki evden kaçt›. New
York’a, öz babas›n›n yan›na gitti. Orada babas›yla ve babas›n›n arka-
dafllar›yla iki hafta geçirdi. Böylelikle Dave, New York gibi bir met-
ropolde, gey yaflam tarz›n›n nas›l bir fley oldu¤unu yak›ndan görme
f›rsat›na sahip olmufltu. Orada gördükleri midesini buland›rm›flt›.
Hamam sefalar›ndan, pornodan ve bir gecelik iliflkilerden midesi
kalkm›flt›. Annesinin evine döndü¤ünde, ayn› cinse ilgi duyuyor ol-
sa bile, gey hayat tarz›n›n kendisine göre olmad›¤›na ikna olmufltu.
Ve kesinlikle de¤iflmesi gerekti¤ini düflünmeye bafllam›flt›.

Dave, dindar bir Hristiyand›. Bu yüzden gitti¤i kilisenin papaz›y-
la yak›n bir ifl birli¤ine girdik. Papaz, Dave’in problemini ve erkek-
lerle arkadafll›k etmeye ihtiyaç duydu¤unu anlayabildi. Bu yüzden
Dave’i kilisenin gençlik örgütüyle ba¤lant›ya geçirdi. Böylelikle Da-
ve bir yaz kamp›na kat›labildi ve bir beyzbol tak›m›nda oynama f›r-
sat› yakalad›. Kilisenin gençlik örgütünün bafl›ndaki kifli, Dave’i, ki-
liseye gelen di¤er erkek çocuklar›n grup aktivitelerine dâhil etti. 

Dave atletik bir yap›da de¤il. Ama yine de kendine güven
duymas› için cesaretlendirilmeye baflland›. Dave, kilisenin spor
merkezinde vakit geçirerek evdeki gerginliklerden uzak durabili-
yor. Dan›flma seanslar›m›zda, erkekli¤ini benimseme ihtiyac›n›n
bir k›sm›n› üvey babas›n›n kendisine sa¤layabilecek yeterlilikte
oldu¤unu fark etti.

Dave’e, kendisine çekici gelen bir erkek portresi çizmesini söy-
ledi¤imde bana afl›r› maskulen, Süpermen gibi bir erkek resmi çiz-
miflti. Erkek figür çok kasl› ve fizikçe sa¤lamd›. Resimden taflan bir
erkeklik vard›. Çizdi¤i resmi anlat›rken Dave, “20’li yafllar›nda, kas-
l›, yak›fl›kl›, atletik, maneviyat› güçlü, espirili ve d›fla dönük. Flört et-
mekten hofllan›yor ve onun yak›n›nda bulunmak çok e¤lenceli... ‹n-
ce fikirli ve nazik ama ayn› zamanda gerekti¤inde agresifleflebiliyor.
K›zlarla e¤lenmek ve gülmek için flört ediyor, yani çok popüler.
Gömle¤ini ç›karm›fl ama tamamen ç›plak olup olmad›¤›n› bilmiyo-
rum. Tamamen ve yaln›zca heteroseksüel” ifadelerini kullanm›flt›. 
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Dave, resmi yar›m b›rakt›. Bana söyledi¤ine göre figürün cin-
sel bölgesini nas›l çizmesi gerekti¤ini bilmiyordu. Orada bir bofl-
luk b›rakm›flt›. Çünkü ona göre resimdeki figüre sadece flort giy-
dirmek “i¤renç” görünürdü. Bence onun bu hâli, kendi cinselli¤i
ile ilgili yaflad›¤› çeliflkileri çok güzel ortaya koyuyordu. Erkek
cinselli¤i söz konusu oldu¤unda bocal›yordu ve bu cinselli¤i na-
s›l uygun bir biçimde sunabilece¤ini bilmiyordu. 

“Kötü Vücut” ‹maj› ve Homoseksüel Arzular
Baflka bir genç adam portresini, 15 yafl›ndaki narin bir erkek

çocuk çizmiflti. Çocu¤a, “Matthew” diyelim. Matthew bu resimde,
âfl›k olmas› en muhtemel erkek tipini çizmiflti. Çizdi¤i muhteflem
figür, 20-25 yafllar› aras›ndayd› ve “ç›r›lç›plakt›”. Matthew çizdi¤i
figürü flöyle tarif ediyordu: “Güçlü ve gerçekten maskulen. D›fl gö-
rünüflü kusursuz. S›¤ biri de¤il ve anlay›fll›. Onu sokakta görsem
mükemmel oldu¤unu düflünürüm. Ama gerçekte onu tan›m›yo-
rum. Çünkü o, ayn› zamanda çok esrarengiz. Yani benim olmad›-
¤›m her fley olan birisi gibi. Bir erkekte olmas›n› istedi¤im her fle-
ye sahip. Yani bir rol modelde ne ararsan›z onda var.” 

Homoseksüellerde “kötü vücut” imaj› çok yayg›nd›r. Dr.
Richard Friedman ve Dr. Lenore Stern, psikoterapi almayan 17
homoseksüel erkek üzerinde çal›flm›flt›. Bu erkeklerin 13 tanesi,
gençlik dönemlerinde, vücutlar›yla ilgili kap›ld›klar› olumsuz
düflüncelerle u¤raflm›flt›. 10 tanesi, kendilerini yumuflak ve sar-
k›k vücutlu olarak tan›mlam›fl ve hepsi fiziki görünümlerinin
“k›za benzedi¤ini” söylemiflti. Bu erkeklerin hepsi, vücutlar›n›n
kolayl›kla zarar görebilece¤ine inan›yordu. Bu yüzden hepsi, ha-
reketli sporlara bulaflmaktan ve fiziksel olarak incinmekten çok

fazla korkuyordu.166
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Ayn› çal›flmada, 17 erkekten 13’ü, çocukluk ve erken ergenlik
dönemlerinde, baflka erkek çocuklar›yla kavga etmekten kronik ve
çok afl›r› bir korku duyduklar›n› söylemiflti. Öyle ki bu korku, on-
larda çok yo¤un bir pani¤e sebep oluyordu. Araflt›rmac›lar, “Akran-
lar aras›nda belli oranlarda gerçekleflen itifl kak›fllar›n, homoseksü-
ellik ihtimalini azaltt›¤›n›” belirtiyorlar. Yani di¤er erkeklerin gücü-
nü romantize etmek yerine, o gücü kendi içinde gelifltirmeye çal›flan

çocu¤un, homoseksüel olma ihtimali çok daha düflük oluyor.167

Geyli¤i ‹lan Etmek ya da De¤iflimin Peflinden Gitmek
Keith, David ve Matthew gibi çocuklar için “geyliklerini ilan

edip etmemek”, hayatlar› boyunca karfl›laflacaklar› en önemli so-
rundur. Benim dan›flmanl›k sundu¤um kiflilerin az›msanmayacak
bir miktar›, terapiyi b›rak›p gey kimli¤ine bürünmüfltür. Ama Ke-
ith, David ve Matthew, bir y›ll›k bir bireysel ve grup terapisi sü-
recinde, ayn› cinse duyduklar› ilginin do¤as› hakk›nda epeyce bil-
gi sahibi olmufllard›. Kendi erkeksiliklerini derinlefltirip hetero-
seksüel erkeklerle arkadafll›klar gelifltirdikçe homoseksüellikleri-
nin azald›¤›n› fark etmifllerdi. Zamanla gey hayat tarz› onlar için
bir seçenek olmaktan ç›km›flt›. 

Keith, bir defas›nda bana, “‘D›flar›daki’ erkeklere çok imrenir-
dim. Onlar›n cesur ve dürüst olduklar›n›, yani kendileri gibi ola-
bildiklerini düflünürdüm. fiimdiyse kendim için istedi¤im fleyin
bu oldu¤unu düflünmüyorum” demiflti.

Homoseksüelli¤e ergenlikte müdahale ediliyorsa bu müdahale,
çok genifl bir tabana yay›lmal› ve kiflisellefltirilmelidir. Çünkü er-
genlerin, ayn› cinse karfl› hissettikleri çekim çok farkl› kaynaklar-
dan besleniyor olabilir. Böyle ergenlerin, kad›nlar hakk›nda çeliflki-
li fikirleri olabilir ya da böyle çocuklar, erkek akranlar›ndan korku-
yor veya onlar› k›skan›yor olabilirler. Ac›mas›zca alaya al›nmak ve-
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ya türlü lakaplarla ça¤r›lmak ona, “herhâlde benim hakk›mda söy-
ledikleri fleyler do¤ru. Öyleyse gey oldu¤umu kabul etmeliyim.”
fikrini afl›layabilir. Bütün bunlar olurken, gey seksinin çok kolay
ulafl›labilir olmas›, karar verme aflamas›n› daha zor bir hâle getirir.
Gey seksinin aksine heteroseksüel arzular›n tatmini, “birlikte ç›k-
mak” gibi daha karmafl›k sosyal ritüelleri gerektirebilir. Üstelik he-
teroseksüel iliflkilerde, reddedilme riski de daha fazlad›r.

“O flekilde do¤mufl olmak” yan›lg›s›, birçok psikoterapisti de
etkisi alt›na ald›¤› için terapistler, dan›flanlar›na “do¤al” hetero-
seksüel veya homoseksüel yönelimlerini kabul ettirmeye çal›fl›yor-
lar. Bu basit senaryoya göre, terapist, ergeni “kendini keflfetme”
sürecinde destekliyor ve ona, kendi içinden gelen, önceden belir-
lenmifl cinsel yönelimini benimsetmeye çal›fl›yor. Böyle yap›larak
da cinsel yönelimin do¤ufltan oldu¤u ve de¤iflimin hiçbir flekilde
mümkün olmad›¤› varsay›l›yor. Bu bilimsel dayana¤› olmayan, po-
püler mit, birçok insan› gey hayat tarz›na sürüklüyor. Çünkü te-
rapistler dan›flanlara, de¤iflim umudu olmad›¤›n› söylüyor.

Asl›nda de¤iflim kesinlikle mümkündür. Psychological Reports
(Psikolojik Raporlar) adl› dergide yay›mlanm›fl, yeni bir çal›flma, (ki
ben de bu çal›flmaya katk›da bulunanlardan›m) 882 erkek ve kad›-
n›n homoseksüel yönelimleri konusunda iyi yönde ilerleme katet-

mifl olduklar›n› belirtiyor.168 Dahas›, ayn› profesyonel dergide ya-
y›mlanm›fl bir baflka çal›flma da (bu çal›flman›n da yazarlar› aras›n-
day›m) terapi yoluyla yeniden cinsel yönlendirmenin yap›labilece-

¤ine inanan ruh sa¤l›¤› uzmanlar›n›n var oldu¤unu gösteriyor.169
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Ergenlerle Güvene Dayal› Bir ‹liflki Kurabilmek
Cinsel kimlik sorunlar›yla bo¤uflan gençlerde öfke, isyan ve

incinmifllik duygular› buz da¤›n›n görünen k›sm› gibidir. Ergen-
lik ça¤›ndaki çocuk, itaatkâr görünse bile, özel hayat›n›n derin-
liklerine inmek isteyen bir yetiflkin karfl›s›nda hayli flüpheci dav-
ran›r. Çünkü gizlilik, böyle çocuklar›n müdahalelere karfl› gelifl-
tirdi¤i en güçlü savunma olmufltur. Bütün bunlardan dolay›, tera-
pi esnas›nda hem anne babaya hem de terapiste yönlendirilmifl
flüphe ve düflmanl›kla karfl›laflmaya haz›rl›kl› olmal›y›z.

Neyse ki ergenin kendini saklama arzular›na bask›n ç›kan,
sa¤l›kl› baz› arzular› vard›r. Bunlardan biri de, bir baflka erkek ta-
raf›ndan fark edilmek ve anlafl›lmakt›r. Bunun böyle oldu¤una
defalarca flahit oldum. Yani homoseksüel yönelimleri olan erke-
¤in en çok korktu¤u fley, ayn› zamanda en çok arzulad›¤› fleydir.
Böyle erkekler, bir baflka erkek taraf›ndan gerçekten “görülmek”,
fark edilmek isterler. Bu yüzden bütün tedavi çeflitlerinde, utan-
c›n› veya çeliflkili arzu ve hislerini saklama gere¤i duymamas› için
öncelikle ergen, koflulsuz bir flekilde kabul görmelidir. 

Genç erkekler, ayn› zamanda anne babalar›ndan flu mesaj›
almak isterler: “Biz seni seviyoruz ve hayatta ne yaparsan yap,
bu durum de¤iflmeyecektir. Senin duygular›na sayg› göstermek
ve senin bak›fl aç›n› anlayabilmek için, tercihlerin ne olursa ol-
sun elimizden geleni yapaca¤›z. Fakat senin için en iyisini dile-
di¤imiz için, de¤iflim alternatifini ciddiyetle de¤erlendirmeni
istiyoruz. Biz, gey hayat tarz›n›n ak›ll›ca bir seçim olmad›¤›n›
düflünüyoruz.”

Duygusal ‹htiyaçlar› Cinsel Duygulardan Ay›rmak
16 yafl›nda bir erkek çocuk, anne babas›na gey oldu¤unu

aç›klad›ktan k›sa bir süre sonra bana getirilmiflti. Çocuk, anne ba-
bas›yla terapiye gelmiflti ama çok isteksizdi. Buna ra¤men, terapi-
nin üçüncü seans›nda bir dönüm noktas›na geldik. Çünkü çocu-
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¤a, “Bana ne zaman homoseksüel e¤ilimlerini en alt düzeyde ya-
flad›¤›n› söyleyebilir misin?” sorusunu yöneltmifltim. 

Cevab› hemen yap›flt›rm›flt›: “Futbol oynarken.”
O andan sonra çocuk, di¤er erkekler taraf›ndan kabul edilmifl

oldu¤unu hissetti¤inde ve özellikle fiziksel düzeyde di¤er erkek-
lerle ba¤lant›ya geçebildi¤inde, homoseksüel e¤ilimlerinin yok
oldu¤unu fark etmeye bafllam›flt›. Sosyal tecrit, yaln›zl›k ve redde-
dilmifllik durumlar›nda, ayn› cins fantezileri su yüzüne ç›karak
onu meflgul etmeye bafll›yordu. Genç adam, bu kendini tekrarla-
yan durum üzerinde derinlemesine düflündü¤ünde içkin ve do-
¤ufltan oldu¤unu düflündü¤ü fleyin, asl›nda cinsiyet yetersizli¤i
duygular›na verdi¤i durumsal bir tepki oldu¤unu fark etti.

Cinsiyet karmaflas› yaflayan ergenlik ça¤›ndaki çocuklar›n,
genellikle ast›m gibi fiziksel bir engeli vard›r. Bu tür engeller, ço-
cu¤un kafas›nda akranlar› taraf›ndan tamamen kabul edilmeyece-
¤i fikrini do¤urur. Terapist ve anne babalar, ergene, bu engeli ko-
nusunda gerçekçi bir de¤erlendirme yapmada yard›mc› olmal›d›r.
Çünkü genellikle fiziksel engellerin sebep oldu¤u  k›s›tlanma his-
leri, daha zay›f irade göstermek için mazeretlere dönüflüyor. Ço-
cu¤un, bu engellerini saplant› hâline getirmesi, kendini di¤er er-
kek çocuklar›n efliti olarak görememesine yol aç›yor.

Tedavi süreci ilerledikçe gençler, ayn› cinse duyduklar› ilgi-
nin asl›nda duygusal bir eksikli¤i gidermeye yönelik oldu¤unu
fark ediyorlar. Bu eksiklik, çocu¤un erkek ilgisine, sevgisine ve
ondan kabul görmeye duydu¤u, kesinlikle normal ve do¤al (fakat
karfl›lanmam›fl) ihtiyaçtan kaynaklan›yor. Homoerotik fanteziler
ve romantik ba¤lanmalar, birçok ergen taraf›ndan cinsiyet bütün-
lü¤ünü (erotikleflme sonucu yanl›fl yönlendirilmifl olsa da) onar›-
c› bir güdü olarak görülüyor. 

Gey aktivistler, y›llar boyunca onar›m terapisi kavram›na öfke
duydular. Bana, “Bizi bir arabaym›fl›z gibi onarmaya çal›fl›yorsun”
dediler. Asl›nda, burada kullan›lan “onar›m” kavram›, hastaya ya-
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p›lm›fl herhangi bir ifllemi tarif etmiyor. “Onar›m” ayn› cinse du-
yulan ilgi için kullan›l›yor ki bu da bafll› bafl›na sa¤l›k yolunda
at›lm›fl bir onar›m ad›m›d›r. Ayn› cinse duyulan duygusal ilgi, bir
doyum aray›fl›na iflaret ediyor. (Zaten bu yüzden bu ilgi “onar›c›-
d›r”.) Ama kifli, eksikli¤i onar›m ifline, cinsellik yoluyla, yani son
tahlilde tatmin sa¤lamayacak; tersine kifliyi umutsuzlu¤a sürükle-
yecek bir yolla yaklafl›yor.

Do¤rusu birçok dan›flan, homoseksüelli¤e onar›c› bir güdüy-
le yaklafl›lmas›n› rahatlat›c› buluyor. Çünkü bu insanlar ilk defa
“tuhaf”, “garip” veya “sapk›n” olmad›klar›n›; yanl›fl yönlendiril-
mifl bile olsalar, sadece do¤al kimliklerini tamamlamaya çal›flt›k-
lar›n› görüyorlar. 

Hem anne baba hem de terapist, ergene, ayn› cinse karfl› his-
settiklerini konuflmak konusunda özgür oldu¤unu hissettirmeli-
dir. Çünkü çocu¤un, erkeklerle arkadafll›k kurmaya ve yak›nlafl-
maya karfl› hissetti¤i özlem, normal ve sa¤l›kl›d›r. Bu tür duygu-
lar üzerine konuflmak önemlidir. Bu konuflmalar, utanç duygula-
r› da uyand›rmamal›d›r. Ama bu duygular›n cinselleflmesinin ne
anlama geldi¤ini de konuflmal›y›z. Çocu¤unuz için bu özlemler
ne anlama geliyor? Baflka bir erkekte arad›¤› fley ne? Cinsellik, ar-
kadafll›k aray›fl› içindeki çocu¤unuzu nas›l raydan ç›kar›p onun
benlik duygular›n› de¤ifltirebilir?

10’lu yafllardaki çocuklara s›k s›k, “Homoseksüellik senin
için ne demek?” veya “Bu tür davran›fllardan ne kazan›rs›n?” di-
ye sorar›m. Çocuklar ise s›kl›kla, arad›klar› fleyin ayn› cinsle fi-
ziksel yak›nlaflmayla pek alakal› olmad›¤›n› söylerler. Aksine ara-
d›klar› fley, aidiyet ihtiyac› ile ilgilidir. Böyle çocuklar, çok özel
bir erkek arkadafl›n hayat›n›n ayr›lmaz bir parças› olmak isterler. 

Terapist veya anne baba, ayn› zamanda, çocu¤u homoseksü-
ellik ile tan›flt›ran ö¤retmeni, medyada yer alan gey hikâyelerini
veya web sitelerini mercek alt›na almal›d›r. Bu ö¤retmenler veya
rehberlik uzmanlar›, homoseksüelli¤e prensipte karfl› ç›kmay›,
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basit bir flekilde “homofobi”ye indirgeyerek göz ard› ediyor olabi-
lirler. Veya bu e¤itimciler, homoseksüellik yönelimi olan insanla-
r› “bir halk” olarak tan›mlayarak gey hayat tarz›na yöneltilmifl
elefltirileri ›rkç›l›kla efl de¤er tutuyor olabilirler.

Ama vücutlar›m›z insan cinselli¤inin amac› ve tasar›m› hak-
k›nda hiç mi bir fley söylemiyor? Bir kiflinin, pipetle bir fley içmek
için a¤z› yerine burnunu kullanmas› ne kadar normaldir? Vücut-
lar›m›z›n karfl›t cinsiyetlerden biri olarak tasarlanmas›nda ve he-
teroseksüel eflleflme için “mükemmel uygunlukta” olmas›nda
aç›k bir hikmet yok mudur? Bütün bu fikirleri tart›flmaya açmak
hepimiz için faydal› olacakt›r. 

Popüler Yanl›fl Bilgileri Düzeltmek
10’lu yafllardaki çocu¤unuza, geylik hakk›nda uydurulmufl mi-

tolojilerin asl›n› anlatarak da yard›mc› olabilirsiniz. Geçenlerde,
kendini gey olarak tan›mlayan 19 yafl›nda bir genç bana gururla,
Abraham Lincoln’ün de gey oldu¤unu söyledi. Ben, iyi ki bu söy-
lentiyi daha önce duymufltum; genç adam›, tarihî gerçekler ›fl›¤›n-
da ayd›nlatabildim. Lincoln’ün yaflad›¤› zamanlarda hanc›lar,
hanlar›nda konaklayan yolcular›n, yatt›klar› yataklar› baflkalar›y-
la paylaflmalar›n› isterlerdi. Lincoln’ün bu flekilde baflka erkekler-
le ayn› yata¤› paylaflm›fl olmas›, onun gey oldu¤unu göstermez.
Lincoln hakk›nda uydurulan bu bilgiyi, tarihin nas›l politize edil-

di¤ini anlatmak için kullanm›flt›m.170

Öyleyse ergenlerin e¤itilmesi, afla¤›da yazd›¤›m›z popüler fa-
kat yanl›fl bilgilerin aç›kça ve sab›rla düzeltilmesini de içeriyor.
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• “Cinsel yönelim biyoloji taraf›ndan belirlenir. Bir kifli
geyse hep öyle kalacakt›r.” Asl›nda geçmiflte gey olan bir-
çok insan›n hayat› bunun tam tersi bir sonucu gösteriyor.

• “Gey erkeklerin uzun dönemli ve tek eflli iliflkileri olabi-
lir.” Art›k gey araflt›rmac›lar bile cinsel aç›dan sadakat
beklentisinin gey iliflkilerini uzatmak yerine y›kt›¤›n› ka-

bul ediyor.171

• “Tarihteki bütün di¤er kültür ve toplumlar, homoseksü-
elli¤i kabul etmifltir. Bizim toplumumuz homofobik
olan tek toplumdur.” Asl›nda geçmiflte hiçbir toplum,
homoseksüelli¤i, heteroseksüellikle ayn› statüye yük-
seltmemifltir.

• “Hayvanlar da homoseksüeldir.” Biyologlar, hayvanlarda
görülen ayn› cinsle iliflkiye girme davran›fllar›n›, tutsakl›-
¤›n verdi¤i stres, biyolojik kirlilik, evcilleflme, karfl› cinsin
etrafta olmamas›, hormonal oynamalar, çiftleflme ça¤r›la-
r›n›n veya kokular›n yanl›fl yorumlanmas›, bask›nl›¤›n bir
ifadesi ve olgunlaflmam›fl cinsel oyunlar gibi birçok fak-
törle aç›kl›yor. Ama bu demek de¤ildir ki bu davran›fllar

normal kabul edilmelidir.172

• “Cinsel yönelimi de¤ifltirmeye çal›flmak tehlikelidir. Böy-
le u¤rafllar, sonunda mutsuzluk, depresyon ve intihar e¤i-
limi yaratabilir.” De¤iflmeyi baflaramaman›n getirdi¤i cid-
di depresyonlar, asl›nda ihtimal dâhilindedir. Bu durum,
alkolizm, obezite, anoreksia ve uyuflturucu tedavileri ba-
flar›s›zl›¤a u¤rad›¤›nda da aynen böyledir. Ama riskleri
daha iyi bir ba¤lama oturtursak intihar giriflimlerinin, ki-
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fliye de¤iflemeyece¤inin söylenmesiyle de tetiklendi¤ini

görebiliriz.173

• “Homoseksüel yönelimi olan insanlar, cinsel tercih gibi
küçük bir ayr›nt› d›fl›nda, duygusal ve psikolojik olarak
heteroseksüellerle her konuda ayn›d›r. Bir grup olarak
homoseksüeller, en az heteroseksüeller kadar sa¤l›kl›-
d›r.” Gerçekte, homoseksüel erkek ve kad›nlar›n daha
fazla intihara giriflti¤i, daha fazla uyuflturucu kulland›¤›
ve daha fazla psikiyatrik bozukluklarla u¤raflt›¤› tespit

edilmifltir.174

Bunlar ve bunlar gibi birçok mitle ilgili gerçekler, e¤itim yoluy-
la ve do¤ru bilgilendirme ile afl›lanmal›d›r. Hayat tarz›yla ilgili çok
önemli bir tercihte bulunacak olan her genç, gelece¤i hakk›nda
do¤ru bir karara varabilmek için do¤ru bilgilendirilmeyi hak eder.

Gey ve Homoseksüel Aras›ndaki Farklar
Homoseksüelli¤in iyilefltirilmesinde, etiketler aras›ndaki ay-

r›mlar› netlefltirmek önemlidir. Bir kiflinin homoseksüel duygular
yafl›yor olmas›, onu gey olarak nitelendirmeye yetmez. Homosek-
süellik gibi cinsel yönelimi tarif eden bir kavram›n aksine, geylik
sosyopolitik bir kimli¤e iflaret eder. Geyli¤in iddias›, “Bu, benim;
benim gerçe¤im; ayn› cinse duydu¤um ilgiyi, hiçbir içsel çeliflki-
ye düflmeden yaflayabilirim”dir. 

Ayn› cinse ilgi duyan her insan gey kimli¤ini benimsemez.
Homoseksüelli¤in ve geyli¤in birbirine kar›flt›r›lmas›, popüler bir
kültürün toplumumuzda ve gittikçe devlet okullar›nda pompalan-
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mas› sonucu ortaya ç›km›flt›r. Cinsel çeliflkiler yaflayan erkek ço-
cuklar›n, maskulen kimliklerinde hissettikleri afla¤›l›k duygular›y-
la ve yaflad›klar› cinsel karmaflayla özdeflleflmeleri teflvik ediliyor.
Böylece, ayn› eksiklikten mustarip olan baflka insanlarla güçlerini
birlefltireceklerdir. Fakat gençler böyle davranarak, yani toplumun
büyük ço¤unlu¤undan kendilerini ay›rarak, toplumun sadece %2
ila %4 aras› bir kesimine tekabül eden bir az›nl›¤a dâhil oluyorlar.
Yani cinsiyet problemi yaflayan gençler, kendilerini toplumun
%96 ile %98 aras› ço¤unlu¤undan d›fllam›fl oluyorlar. 

Baz› belli bafll› sebeplerden ötürü, “gey çocuk” ve “gey genç”
kavramlar›na itiraz ediyoruz. Çocuklar ve gençler, kiflisel kimlik-
lerini, özellikle de cinsel kimliklerini tam anlam›yla anlayamaya-
cak kadar küçük bir yafltalar. Gey kimli¤ine bürünmenin hayat
boyu devam edecek olan sosyal ve sa¤l›kla ilgili etkilerini anlaya-
bilecek yaflta kesinlikle de¤iller.

Ayr›ca göz önünde bulundurmam›z gereken, bir baflka felse-
fik  sorun var: Baz› insanlar, “gerçekten” homoseksüel midir;
yoksa hepimiz heteroseksüel olarak tasarlanm›flken baz› insanlar
bir homoseksüellik problemi mi yaflamaktad›r? Psikolojik bir ek-
siklik üzerine meflru bir kimlik kurulabilir mi? Bu, bilimsel bir
konu olmaktan çok, felsefik bir konudur. 

Ergenlik ça¤›ndaki bir gencin, kendini alelacele “gey” veya
“lezbiyen” olarak tan›mlamas›na önayak olmak yanl›flt›r. Yani siz-
ler de 10’lu yafllardaki çocuklar›n›za, kendilerini “gey” veya “lez-
biyen” olarak etiketlemeden önce bu etkiletmenin ne anlama ge-
lece¤ini etrafl›ca anlatmal›s›n›z. Dear Abby ya da Ann Landers
köflelerinde ne yazarlarsa yazs›nlar, çocuklar›n›z her zaman seçe-
neklerini s›n›rlamamaya yüreklendirilmelidir. 

Bir Ergenin Kalbinden Geçenler
Brian, 15 yafl›ndayken 6 ay boyunca afla¤›daki günlü¤ü tut-

mufltu. Günlükten yapaca¤›m›z al›nt›lar, genç bir erke¤in kendi-
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ni ne kadar yaln›z hissedebilece¤ini kan›tl›yor. Brian, hayalleri ve
gerçeklikten kaç›fl›; sevilmemifllik, keder ve yaln›zl›k hisleriyle
bafl edebilmek için kullan›yor. Hayalleri hep “bir grup arkadafl”
veya kendisini gerçekten çok seven bir erkek üzerine. Hayalini
kurdu¤u erkek, asl›nda kendisinin idealize edilmifl hâli. Yani da-
ha güçlü ve daha fark edilebilir bir erkek.

Reddedilmifllik, sevilmemifllik ve kendini be¤enmeme hisleri-
nin ve ac› dolu yaln›zl›¤›n yan› s›ra depresyon, Brian’›n kronik
problemi. Günlü¤ünü siz sevgili okurlarla paylaflmaya istekli ol-
mas›, onun samimi cömertli¤ini gözler önüne seriyor. Bu günlük,
y›llarca akranlar› taraf›ndan d›fllanm›fl bir gencin, çok özel bir
genç adam taraf›ndan sevilmeye ve de¤er verilmeye karfl› hissetti-
¤i yo¤un ihtiyac› anlat›yor.

Brian, bireysel ve grup terapilerine devam ettikçe, di¤erlerine
ulaflma ve ayn› zamanda o insanlardan savunmac› bir biçimde
kopma iste¤i aras›nda yaflad›¤› gelgiti çok iyi anlat›r olmufltu. 

6 Nisan. Yine bir sürü arkadafl›m oldu¤unu hayal ettim. Keflke
önemseyebilece¤im ve sevebilece¤im birisi olsa ve o çok özel birisi
de bana karfl› ayn› fleyleri hissetse... Bu kifli, benden uzun boylu, ya-
p›l› ve çok yak›fl›kl› olmal›. Bana kendimi güvende, seviliyor ve iste-
niyor hissettirmeli.

9 Nisan. Baflka bir erke¤i sadece öpmek ve beni seven birisi taraf›n-
dan flefkatle kucaklanmak nas›l olurdu acaba? Esmer, sar›fl›n, kum-
ral her türlü erke¤i seviyorum. Ama maalesef erkek güzelli¤ini arzu
dolu bak›fllarla ve gerçeklefltirilemeyen fantezilerle uzaktan izle-
mekten baflka bir seçene¤im yok.

20 Nisan. Neden oldu¤unu bilmiyorum ama son günlerde biraz
depresifim. Okulda sanki herkes her fleyi birlikte yap›yor; bir tek
ben yaln›z bafl›ma bir köflede duruyorum. Benim nas›l olursa olsun
birine ihtiyac›m var. Beni kollar›yla s›ms›k› saracak ve yüceltecek
birini ar›yorum. Böylece kendimi emniyette, seviliyor ve isteniyor
gibi hissedebilirim. 
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Her gün daha fazla yaln›zlafl›yorum. Keflke rüyalar›m gerçek olsa;
bütün o arkadafllar beni çevrelemifl olsa. Keflke ama keflke kendisi-
ne “Seni seviyorum” dedi¤imde bana “Ben de seni seviyorum” diye
cevap verecek birisi olsa.

19 May›s. Bugün çok acayip s›k›ld›m. Bütün gün televizyon izledim
ve baflka yapabilece¤im bir fley akl›ma gelmedi. Yeni ö¤retmenimiz
Bay Jackson hakk›nda düflündüm durdum. Ne muhteflem bir adam!
Onda beni çeken fleyin ne oldu¤unu bilemiyorum. San›r›m tam ihti-
yaç duydu¤um gibi bir erkek olmas› bana çekici geliyor. Çok hofl, tat-
l› ve bana dünyada var oldu¤umu hissettiriyor. Uzun zamand›r, hiç
kimsenin benim varl›¤›m›n bile fark›nda olmad›¤›n› düflünüyorum.

5 Temmuz. ‹lk grup terapisi seans›ma girdim. Çok heyecanl›yd›m.
Ama gruptan insanlar konuflmaya bafllad›kça onlar›n, duygular›ma
tercüman oldu¤unu fark ettim. Duygular›m› ve hissettiklerimi anla-
yabilen insanlarla birlikte olmak bana gerçekten iyi geldi. 

Gruptakilerden biri -ad› Tom- çok do¤ru bir fley söyledi. Gey bir er-
ke¤in kendini bofllukta hissetti¤inde yapabilece¤i iki fley oldu¤unu
söyledi. Ya oturup abur cubur yer, ki bu yedikleri cinselli¤i temsil
eder. Ya da kendini sa¤l›kl› besinlerle besler, ki bu besinler duygu-
sal arkadafll›¤› temsil eder. Yani böyle bir adam abur cubur yerse
kendini k›sa vadede mutlu eder ama uzun vadede birçok sa¤l›k so-
runuyla karfl›lafl›r. Ama sa¤l›kl› besinler, uzun vadede daha faydal›
olacakt›r. Tom’un do¤ru söyledi¤ini düflünüyorum. 

21 Temmuz. fiimdi grup terapisinden ç›kt›m. Bu seansta ben çok
konufltum. Bir sürü problemim var ve herkes bana yard›mc› olmaya
çal›fl›yor. Bu da benim çok hofluma gidiyor. Çünkü herkes, ne söy-
ledi¤imi gerçekten anlayabiliyor ve elinden geldi¤ince bana yard›m-
c› olmaya çal›fl›yor. 

Heteroseksüel erkeklerin de deste¤ine gerçekten ihtiyac›m var. Ama
onlara terapiyle de¤iflmeye çal›flt›¤›m› söylesem bile beni anlayama-
yacaklar›ndan korkuyorum.

25 Temmuz. Olmayan bir erkek hakk›nda fanteziler kurup duruyo-
rum. Bu erke¤in ad› “Adam”. Nas›l göründü¤ünü, rüyalar›m d›fl›nda
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pek kafamda canland›ram›yorum. Yine de onun hakk›nda düflünmek
beni mutlu ediyor. San›r›m bu da di¤er rüyalar›mdan pek farkl› de¤il.
Yaln›z bafl›ma televizyonun karfl›s›nda oturmaktan nefret ediyorum.

29 Temmuz. Art›k de¤iflmek isteyip istemedi¤imi bile bilmiyorum.
“De¤iflmek istesem bile de¤iflebilir miyim acaba?” diye düflünüyo-
rum. Ben sadece bir erkek ile iliflki kurmak ve bunun nas›l bir fley
oldu¤unu hissetmek istiyorum. Bu ifle yarar m› acaba?

Kafam çok kar›fl›k. Bir taraftan bir kar›m ve çocuklar›m; bir ailem
olsun istiyorum. Bu çok hofluma giderdi. Zaten böyle bir hayat›n en
do¤rusu oldu¤una inanan insanlar taraf›ndan büyütüldüm. Öte yan-
dan, bir erkekle aflk yaflaman›n nas›l muhteflem bir fley olaca¤›n› dü-
flünüyorum. Bilemiyorum...

Beni terapiye gitmeye annem zorlam›flt›. Terapiden hofllan›yorum
ama yine de kafam çok kar›fl›k ve ne yapaca¤›m› bilmiyorum. 

2 A¤ustos. Grup terapisi gerçekten çok iyi geçti. Jack ve Mark da te-
rapiye kat›ld›. Jack’in söyledikleri beni gerçekten etkiledi.

Mark, hepimizin di¤er erkeklerle yak›nlaflmak istedi¤ini ve bunun
çok normal bir istek oldu¤unu söyledi. Bizim sorunumuz, bir ad›m
daha atarak s›n›r› aflmam›zdan kaynaklan›yor; bizler, bu yak›nlaflma
iste¤ini cinsellefltiriyoruz. Mark’a göre, sevgi ile cinsellik aras›nda in-
ce bir çizgi var. Duygusal ihtiyaçlar›m› karfl›lay›p bu çizgiyi aflma-
mam en harika olurdu. Asl›nda istedi¤imin cinsellik olmad›¤›n› ben
de fark ediyorum. Ben sevgi ve yak›nl›k istiyorum. Elimden tutul-
mas›n› istiyorum. Böylece kendimi emniyette hissedebilirim. Bunlar
benim ihtiyac›m olan ve gerçekten istedi¤im fleyler. 

3 A¤ustos. Babam yar›n Avrupa’dan dönüyor. Onun dönüflünü dört
gözle bekledi¤imi söyleyemeyece¤im. Annemle ve k›z kardeflimle
evde bafl bafla olmak güzeldi. Kavga gürültü yoktu. Babam yokken
çok da mutluydum. Bu flekilde hissetti¤im için üzgünüm ama içim-
den gelenler bunlar.

Son zamanlarda yine yaln›z›m ve “Adam”la ilgili fanteziler kurup
duruyorum. 
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6 A¤ustos. Jack’in geçti¤imiz grup terapisinde söyledikleri üzerine
düflünüyorum. Niye kendimi kand›r›yorum ki! Jack do¤ru söylü-
yordu. Hiçbir zaman hayalini kurdu¤um adam› bulup sonra da
ömür boyu mutlu yaflayacak de¤ilim! Gey dünyas›nda bafl›boflluk ve
hep bir parti havas› hâkim. Bunun böyle oldu¤unu biliyorum. Kefl-
ke cinselli¤i iflin d›fl›nda tutup sadece hep hayalini kurdu¤um yak›n
dostlara sahip olabilsem... Bu mümkün mü acaba? Daha 15 yafl›nda-

y›m, kim bilir belki de mümkündür.

Aç›kça görülüyor ki Brian, hayat›yla ilgili bir dönüm noktas›nda.
Hissetti¤i yaln›zl›k ve soyutlanm›fll›k, onu, ne flekilde olursa ol-
sun bir duygusal ba¤lanmaya aç›k hâle getiriyor. Psikiyatr Ric-
hard Fitzgibbons da homoseksüellik yönelimi olan erkeklerin ya-
flad›¤› yo¤un depresyona, kedere ve kendinden nefret etmeye fla-
hit olmufltur ve üzülerek flunu söyler: “Akranlar taraf›ndan kabul
edilmemenin veya anne babadan yeterince sevgi görememenin
oluflturdu¤u bofllu¤u ne doldurabilir hiç bilmiyorum. Bu bofllu¤u

ne dolduracak Tanr› aflk›na?”175 Terapist, bir bafl›na bütün bu
duygusal ihtiyaçlar› karfl›layamaz. Bu noktada kilise, aile ve anla-
y›fll› akranlar devreye girmelidir ki yaln›z ve kaybolmufl genç
adam, ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için do¤rudan do¤ruya gey toplu-
luklar›na yönelmesin.

Tarihî Spitzer Çal›flmas›: De¤iflim Mümkündür
May›s 2001’de The Associated Press’in bilimsel araflt›rmalardan

sorumlu yazar›n›n, “çok ses getirecek yeni bir çal›flma” fleklinde
duyurdu¤u bir çal›flma, Amerikan Psikiyatri Derne¤i’nin New Or-
leans’ta yap›lan y›ll›k toplant›s›nda kamuoyuna duyuruldu. Çal›fl-
maya bütün dünyadan ilgi gösterildi. Sayg›n bir bilim adam› olan
Dr. Robert Spitzer ki kendisi 1973 y›l›nda homoseksüelli¤in bir
rahats›zl›k olarak psikiyatrik bozukluklar tan› kitab›ndan ç›kar›l-
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mas›na öncülük etmiflti, baz› insanlar için homoseksüel yöneli-
min (sadece homoseksüel davran›fllar›n de¤il) de¤iflebilir oldu¤u
sonucuna ulaflt›. Dr. Spitzer dedi ki: “Birçok psikiyatr gibi ben de
homoseksüel davran›fllara direnç gösterilebilece¤ini fakat homo-
seksüel yönelimin de¤ifltirilemeyece¤ini düflünüyordum. Art›k
bunun do¤ru olmad›¤›na inan›yorum. Baz› insanlar de¤iflebilir ve
de¤ifliyorlar da.” 

Dr. Spitzer’in görüfllerindeki de¤iflim, ilk olarak Amerikan
Psikiyatri Derne¤i (APA)’nin 1999’daki y›ll›k toplant›s›nda bir
grup eski geyin yapt›¤› protestoya flahit oldu¤unda bafllam›flt›. Bu
grup, APA’n›n, homoseksüelli¤i heteroseksüelli¤e çevirmek için
uygulanan terapilere s›cak bakmamas›n› protesto ediyorlard›. El-
lerindeki pankartlarda, “Homoseksüellik de¤iflebilir. Biz de¤ifltik,
bize sorun” yaz›yordu. Di¤er baz› pankartlarda ise “Beni fiziksel
ve ruhsal olarak öldüren bir hayat tarz›na yönlendirmeyin” ve
“APA, ‘politik olarak’ do¤ru olan bir bilim anlay›fl›yla Amerika’ya
ihanet ediyor” yaz›yordu. Baz› psikiyatrlar, protestocular›n elleri-
ne tutuflturdu¤u broflürleri y›rt›p att›, baz›lar›ysa sessizce protes-
toculara destek oldu.

Dr. Spitzer’in içine bir flüphe düflmüfltü. Böylece cinsel yöne-
limin de¤iflip de¤iflmeyece¤ini kendi bafl›na araflt›rmaya karar
verdi. Bunun için, homoseksüellikten heteroseksüelli¤e belirgin
bir flekilde dönüfl yapan insanlarla çal›flmaya bafllad›. Çal›flmaya
kat›lanlar›n, en az›ndan 5 y›ld›r heteroseksüel olarak yaflamas›
gerekiyordu. Dr. Spitzer, üzerinde çal›flma yapaca¤› insanlar› bul-
mak için ilgili derneklerle, eski geylerin topland›¤› kilise cemaat-
leriyle ve birçok klinisyenle ba¤lant›ya geçti.

Spitzer, (143’ü erkek, 57’si kad›n olmak üzere) 300 kifliyle
görüflme yapt›. Bu görüflmelerde insanlar, geylikten heteroseksü-
elli¤e geçifli de kapsayacak flekilde cinsel ve duygusal geçmiflleri-
ni anlatt›lar. Kendileriyle görüflme yap›lanlar›n ço¤u, dinî
inan›fllar›n hayatlar›nda çok önemli bir yeri oldu¤unu söyledi.
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Araflt›rmaya kat›lan erkeklerin dörtte üçü ve kad›nlar›n yar›s›, ça-
l›flma yap›l›rken evliydi. Birço¤u, gey hayat tarz› duygusal olarak
insan› tatmin etmedi¤i için de¤iflim aray›fl›na girmiflti. Kat›l›mc›-
lar›n ço¤unlu¤u, çok eflli ve f›rt›nal› gey iliflkilerden rahats›z ol-
mufl, böyle bir hayat tarz›n›n dinî inan›fllar›yla ters düfltü¤ünü
görmüfl ve evli olmay› (evli kalmay›) arzulam›flt›. 

Tipik bir flekilde, de¤iflim aray›fl›ndaki bu insanlar, ilk iki y›l
boyunca belirgin sonuçlar alamam›flt›. Çocukluk iliflkilerinin ve
ailevi iliflkilerinin irdelendi¤i terapilerle profesyonel yard›m al-
m›fllard›. Böylece bu iliflkilerde yaflanan sorunlar›n nas›l cinsiyet
kimli¤i sorunlar› ve cinsel yönelim sorunlar›na yol açt›¤›n› anla-
yabilmifllerdi. Bu aflamada ayn› cinsten rehberler edinmenin,
davran›fl terapisi tekniklerinin ve grup terapilerinin faydal› oldu-
¤unu söylüyorlard›. 

De¤iflmek için çabalamaya bafllamadan önce hiçbir flekilde
karfl› cinse ilgi duymayan erkeklerde, heteroseksüelli¤e baflar›yla
yönelme oran›n›n %67 ç›kmas› Spitzer’i bile flafl›rtm›flt›. Çal›flma-
ya kat›lan erkeklerin hemen hemen hepsi, hâlihaz›rda daha mas-
kulen ve kad›nlar›n da hemen hemen hepsi daha feminen hisset-
tiklerini belirtmifltir.

Spitzer sonuç olarak, “Zannedilenin aksine, motivasyonu yük-
sek baz› kifliler, de¤iflmek için farkl› yollar› deneyerek cinsel yö-
nelimin birçok göstergesinde de¤iflimi baflarabilir ve iyi hetero-
seksüel fonksiyonlar kazanabilir” diyor. 

Yönelimdeki De¤ifliklik Aflamal›d›r 
ve Belli Bir Süreçten Geçer 
Spitzer, yapt›¤› çal›flmaya önemli bir not düflmüfltü: Homo-

seksüellikten heteroseksüelli¤e yönelmek, “ya öyle ya böyle” me-
selesi de¤ildir. Yani homoseksüellik yavafl yavafl azal›rken farkl›
birçok alanda kendini belli eden heteroseksüellik potansiyeli de
yavafl yavafl artar. Dr. Spitzer, cinsel yönelim de¤iflikli¤inin bafltan
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aya¤a gerçekleflmesinin, yani bütün homoseksüel fantezilerin ve

çekimin sona ermesinin (ki bu, birçok terapi için gerçekçi olma-

yan bir hedeftir) muhtemelen s›k rastlanan bir durum olmad›¤›n›

söylüyor. Ama yine de de¤iflim çabas› içerisindeki insanlar, cinsel

yönelimlerini de¤ifltirememifl olsalar bile davran›flsal kontrol ve

öz kimlik aç›s›ndan ilerleme kaydederler. Yani cinsel çekimde be-

lirgin bir de¤ifliklik olmasa bile duygularda ve ruh sa¤l›¤›nda iyi-

leflme gözlenir. 

Spitzer’in çal›flmas›n›n, bugüne kadar cinsel yönelim de¤iflik-

li¤i ile ilgili yap›lm›fl en ayr›nt›l› çal›flma oldu¤u düflünülüyor.

Spitzer’e göre, “Dan›flanlar›n, heteroseksüel potansiyelleriyle ilgi-

li bilgilendirilme haklar› olmas› gerekiyor.”

Spitzer, kendi o¤lu gey olsa ve de¤iflmek istese o¤lunun tera-

pi aray›fllar›na ve cinsel yönelimini homoseksüellikten heterosek-

süelli¤e çevirme çabalar›na destek olaca¤›n› söylüyor.176

Ergen Terapiye Devam Edecek mi?
Bizlerle günlüklerini paylaflan ve uzun süre onar›m terapisine

devam eden Brian gibi gençler, homoseksüel arzular›n›n asl›nda

sadece erkeklerden temin edebilecekleri daha derinlerdeki ihti-

yaçlar›ndan kaynakland›¤›n› fark ederler. Böyle gençler, arad›kla-

r› fleyin ilgi, sevgi ve onaylanma oldu¤unun bilincindedirler. Bu

gençlerin ço¤u, terapiye devam ettikçe ve kendi iç dünyalar›nda

çabalamaya devam ettikçe, ayn› cinse duyduklar› ilgide azalma

yaflayacakt›r. Ama gerçekçi olmam›z gerekirse di¤er birçok gen-

cin terapiye devam etmeyece¤ini ve kendini gey olarak tan›mla-

yaca¤›n› kabul etmeliyiz.

Dönüflüme giden yol çok iniflli ç›k›fll› ve uzundur. Bu süreç-

te, çabalamaktan vazgeçme dürtüsü her zaman var olacakt›r.
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Özellikle de dan›flanlar›n, “o çok özel adam›n” karfl›lar›na ç›kt›¤›-
n› düflündükleri zamanlarda. Zaman zaman gerilemeler olsa bile,
ki bunlar bazen aylar ya da y›llarca sürebilir, umut her zaman var-
d›r. Anne baba ve terapist, ergene sadece seçenekler sunabilirler.
Ama son tahlilde karar verecek kifli, ergenin kendisidir. Suçluluk
duygusu, yönlendirilme, bask› kurulmas› veya güç kullan›lmas›,
dan›flan›n arzular›n› de¤ifltirmeyecektir. Bunlar, sadece onu dö-
nüflüm sürecinden daha fazla so¤utacakt›r. 

De¤iflimin, homoseksüel duygular›n azalmas› ve heteroseksüel
ilgilerin artmas› olarak tan›mland›¤› unutulmamal›d›r. De¤iflim ya-
vafl yavafl gerçekleflecek, ad›m ad›m yol al›nacakt›r. fiüphe yok ki
dönem dönem gerilemeler olacakt›r. Yani “Homoseksüeldi, art›k
heteroseksüel oldu” gibi kesin bir yarg›da bulunamay›z. Bütün psi-
kolojik de¤iflimler gibi, bu dönüflüm de muhtemelen hiçbir zaman
tam anlam›yla gerçekleflmeyecektir. Gerçekçi olmam›z gerekirse
baz› ilgiler ve dürtüler hayat boyu var olmaya devam edecektir.

De¤iflim ad›m ad›m üç alanda gerçekleflir:

• Öz kimlik (“Ben gerçekte heteroseksüel bir adam›m; sa-
dece bir homoseksüellik problemim var.”)

• Cinsel davran›fllar (“Bu dürtülerime göre davranmayaca-
¤›m.”)

• Arzular (Baflka bir adam› arzulamamak.)

‹lk iki kategorideki de¤iflimi sa¤lamak kolayd›r. Bütün bu üç
alanda birden de¤iflimi sa¤lamak çok daha zordur. Özellikle son
kategorideki de¤iflim herkes için farkl› derecelere kadar olabile-
cektir ve bu kategoride ilerleme zaman içinde, aflamal› olarak
kaydedilecektir.

Bir anne baba olarak, çocu¤unuz de¤iflmese, hatta de¤iflim
için hiç çabalamasa bile ona yak›n olmaya ve onu sevmeye devam
edece¤inize inan›yorum. Ne olursa olsun, çocu¤unuz sizin yavru-
nuz olmaya devam edecektir. Kendi hayat›n›zda da de¤ifltireme-
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di¤iniz, hatta de¤ifltirmeye bile çal›flmad›¤›n›z inatç› noktalar›n
olabilece¤ini akl›n›zdan ç›karmay›n. Böylece çocu¤unuzun haya-
t›yla ilgili yaflad›¤›n›z büyük hayal k›r›kl›¤›n›n daha kolay üste-
sinden gelebilirsiniz. Her fleye ra¤men, çocu¤unuzun bir gün he-
teroseksüelli¤e dönebilece¤ine dair ümidinizi yitirmeyiniz. 

Hayat Boyu Çabalar›z
Terapi sürecinde yaflanan inifl ç›k›fllar›, Love Won Out (Sevgi

Kazand›) kitab›n›n yazar› John Paulk’tan daha iyi anlatacak biri
ç›kmayabilir. John, geçmiflteki gey yaflam›n›, homoseksüel fuh-
flu ve kad›n k›yafetleriyle (drag queen) gösterileri geride b›raka-
rak eskiden lezbiyen olan bir kad›nla evlenmiflti. Ayn› cinse
duydu¤u ilgiyi kendi içinde çözdü¤üne inanm›flken, hatta eski
geylerin oluflturdu¤u, Hristiyanl›¤› ön plana ç›karan bir hareke-
tin sözcüsü olmuflken dürtülerine yenik düflmüfl ve “son bir kez
daha” gey bar›na gitmiflti. Bu bardaki aktivistler ise onu medya-
ya iffla etmifllerdi. 

Hayat›n› psikolojik ve dinî ba¤lamlarda de¤erlendiren John,
nas›l ele güne karfl› rezil oldu¤unu anlat›yor. Uzun vadeli çabala-
r›m›z›n semeresini gördü¤ümüzü ve tamamen de¤iflti¤imizi dü-
flünürsek hata yapar›z. Gerçekte bizler insan›z ve homoseksüel-
likle, yemekle, alkolle, uyuflturucuyla, hatta kibirle bafl etmeye
çal›flsak bile her zaman çabalad›¤›m›z noktalarda acziyet göster-
meye aç›¤›z. Bu ba¤lamda, inan›fllar› çerçevesinde belli kanaatle-
re sahip olan John’a kulak verelim: 

14 sene kadar önce homoseksüelli¤imden kurtulmak için bir müca-
deleye girifltim. Birçok sebepten dolay› da bu hareketin öncüleri ara-
s›nda yer ald›m. Bu, belki de kar›m›n eski bir lezbiyen olmas›ndan
kaynaklan›yordu. Bu durum biraz tuhaft›. Çünkü ikimizin de san-
sasyonel geçmiflleri vard›. 9 sene boyunca evliydik, kamuoyunun
gözleri önündeydik ve Tanr› bize bu mesaj› vermeyi nasip etti¤i için
çok heyecanl›yd›k.
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Ama bu durumun bir de olumsuz taraf› vard›. Çünkü bu flekilde ya-
flamak egonuzu flifliriyor, kibrinizi artt›r›yor ve üstesinden geldi¤ini-
zi zannetti¤iniz sorunlar geri dönüyor. Üç sene önce kilise arac›l›-
¤›yla Aile Merkezi’nde çal›flmaya bafllamam, göz önünde olmam›z›
daha da artt›rd›. ‹nsanlar her yerde konuflma yapmam› istiyordu.
Oradan oraya sürüklenen bir kukla gibiydim. Bu arada kilisedeki
görevimden çok memnundum...
Böylece “Harikay›m, herkes de böyle düflünüyor zaten” demeye bafl-
lad›m. Bir sene kadar önce art›k kaçmak istedim. Yaflad›¤›m hayat-
tan g›na geldi. Her fleyi geride b›rakas›m vard›, hatta sayg›nl›¤›m› bi-
le... Bu monotonluktan kurtulmak için tekrar bir gey bar›na gitme-
ye karar verdim. Tanr›’n›n sevgili kuluymuflum ki benim daha ileri
gitmeme müsaade etmedi. Beni orada iffla ettiler.
Medyada yer ald›¤›mda bana hep, “De¤ifltiniz mi, homoseksüelli¤i-
nizin üstesinden gelebildiniz mi?” diye soruyorlar. Cinsellik ak ya
da kara gibi bir konu olmad›¤› için bu soruyu “evet” veya “hay›r” di-
ye cevapland›rmak çok zor. Bu bir süreç. Kim oldu¤unuz çok önem-
li de¤il; cinsellik, cinsel çabalamalar, cinsel dürtüler ve davran›fllar,
devaml›l›k arz eden bir süreç dâhilinde gerçeklefliyor...
Homoseksüelli¤in putperestlik unsurlar› içerdi¤ini düflünüyorum.
Ama homoseksüellik, putperestlik noktas›nda bafllam›yor; daha çok
bir nevi putperestlikle sonuçlan›yor. Birçok insanda homoseksüel-
lik probleminin çocukluk y›llar›nda bafllad›¤›n› biliyoruz. Homo-
seksüel arzular, birçok ifllevsel bozuklu¤un sonucu. Bu bozukluklar
cinsel sald›r›, taciz, akranlar taraf›ndan reddedilme, ayn› cinsten
ebeveynle ba¤ kuramama veya terk edilmifllik olabilir. Yani bütün
bunlar homoseksüelli¤in özünde yer al›yor. Homoseksüellik; kifli-
nin kendini yabanc›laflm›fl, sevilmemifl ve yaln›z hissetmesi ile bafl-
l›yor. Bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için di¤er insanlar tap›lmaya bafl-
land›¤›nda, putperestlik ortaya ç›k›yor. 
Eski geyler olarak yürüttü¤ümüz hareketle yapt›¤›m›z fley asl›nda
medyan›n bizden bekledi¤i cevaplar› medyaya sunmak oldu: “Evet,
ben de¤ifltim. Günahlar›mdan ar›nd›m ve homoseksüellikten kur-
tuldum. Art›k temiz ve mutlu bir hayat›m var. ‹flte kar›m ve sevim-
li iki çocu¤um.”
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Biz bu tür cevaplar›n ifle yaramad›¤›n› gördük. Benim gibi liderler,
hayatta mücadelelerimiz olaca¤›n› ve Tanr›’n›n bizleri bu mücade-
lelerden zaferle ç›karabilece¤ini söylemeli. Buradaki paradoks ise
çabalamalar›m›z›n tam ortas›ndayken muzaffer bir hayat yaflayabi-
lece¤imizdir. 
Geçti¤imiz senenin, hayat›m›n en zor senesi oldu¤unu söyleyebilirim.
Ama ayn› zamanda hayat›m›n en iyi senesiydi. Herkese tavsiye ede-
rim. (John bunu söylerken gülüyor.) Yani insanlara, yaralar›n› sarar-
ken Tanr›’n›n yard›m›na izin vermelerini tavsiye ederim.177-178

Terapiden Ayr›lmaya Karar Vermek
Terapiye kat›lan ergenler, genellikle anne babalar›n›n önayak

olmas›yla bana geliyorlar. Ya ergen, homoseksüelli¤ini ilan ediyor
ya da anne babas›, onun homoseksüel davran›fllar›n›n ve ilgilerinin
fark›na var›yor. Ergenin odas›nda gey pornografisi bulmak veya ay-
n› cinse hayranl›k içeren mektup veya e-postalar› fark etmek, anne
babaya bir sorun oldu¤unu düflündürtüyor; bir süre bu itaatkâr ve
yaln›z evlatlar›n›n baflka sorunlar› olabilece¤inden flüpheleniyorlar.

fiüpheci anne babalar›n, dedektif gibi çocuklar›n› takip etmesi
baz› etik sorunlar› gündeme getiriyor. Anne babalar, çocuklar›n›n
özeline sayg›l› olmak istiyorlar ama ayn› zamanda önemli bir so-
runu göz ard› etmek istemiyorlar. Bir anne, “Çok sinsice davran-
d›¤›m› itiraf ediyorum ama çocu¤umu kurtarmak için ne gereki-
yorsa yapar›m” diyordu. Birçok anne baba, bu annenin ne söyle-
mek istedi¤ini anlayabilecektir. Ama “ne gerekiyorsa yapmak”, ço-
cu¤unuzun sizi öfkeyle reddetmesi sonucunu do¤urabilir.

Baz› anne babalar, 10’lu yafllardaki çocuklar› gey kimli¤ini
benimsedi¤inde onlar› terapiye gönderirken, terapistin bu duru-
mu tamamen düzeltece¤ini; çocuklar›n›n de¤iflece¤ini umarlar.
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E¤er bir ergen, onar›m terapisine kat›lmak istemiyorsa ve bu
konuda ifl birli¤i yapacak gibi de görünmüyorsa çocu¤a, terapi-
ye devam etmesi için bask› yap›lmamal›d›r. Bu konuda Richard
Wyler diyor ki:

Baz› anne babalar, o¤ullar›n›n iyileflme sürecini tamamen kendi üze-
rilerine almak istiyorlar. Bu ifle yaramayacakt›r. Çünkü o¤lunuzun
bizzat de¤iflmek istemesi ve de¤ifltikten sonra da sürekli kendini
kontrol etmesi gerekiyor. Siz, bu süreçte deste¤inizi esirgemeyerek
çocu¤unuza yard›mc› olabilirsiniz ama o¤lunuzun hayat›n› onun
yerine yaflayamazs›n›z.
Ancak onu bu flekilde düzeltemeyece¤inizi söylemek, ona destek
olamayaca¤›n›z manas›na gelmez. Sevgi dolu ve ilgili bir ortam ya-
ratarak çocu¤unuza iyileflmesi için elinizden geldi¤ince yard›mc›
olabilirsiniz. Birço¤umuz, homoseksüellikten Tanr›’n›n inayeti, ai-
le ve arkadafl sevgisi ile kurtuldu¤umuzu hissederiz. (www.peop-
lecanchange.com.)

E¤er ergen terapiye kat›lmak istemiyorsa yap›labilecek tek fley,
onu bilgilendirmektir. Ona, en az›ndan do¤ru bilgilere dayanarak
hayat›yla ilgili çok önemli kararlar alma imkân› sunulabilir. 

E¤er ergenlik ça¤›ndaki çocu¤unuz terapiye devam etmeye
karar verirse yine bir aç›k kap› b›rak›lmal›d›r. Yani çocuk, ne za-
man isterse terapiyi b›rakabilmeli, terapiyi b›rakt›¤› takdirde ne
zaman isterse terapiye dönebilmelidir. Birçok ergen, klini¤imize
gelmifl ve kendilerine onar›m terapisi f›rsat› sunulmufl ve sonuç-
ta onlar bu daveti geri çevirmifllerdir. Terapiyi reddetme sebeple-
ri birbirinden çok farkl› olabilir.

Gelen gençlerden biri, kendinden yafll› bir gey erkekle iliflki
yafl›yordu. Genç adam, bu iliflkinin sa¤lad›¤› yol göstericili¤in on-
da uyand›rd›¤› güvenlik duygusunu kaybetmek istemedi¤i için
terapiye devam etmedi. Baflka baz› dan›flanlar, geldiklerinde gey
etiketinden ve gey alt kültüründen fazlas›yla etkilenmiflti. Birçok
genç insan ise homoseksüellikleriyle öylesine özdeflleflmifltir ki
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bundan vazgeçmek onlara çok korkunç gelir. (“Ben art›k gey de-
¤ilsem neyim?” gibi.) Bütün bu durumlarda, terapi devam etse bi-
le, dan›flan ile kurulan iliflki çok çok yavafl ilerlemelidir. Dan›flan-
la do¤rudan fikir ayr›l›klar›na girmeden yo¤un bir destek ile tera-
pi sürdürülmeli. 

Birçok anne baba çocuklar›n›, ac› dolu bir sürü tecrübeden
geçmelerini gerektiren bir hayat›n kollar›na b›rakmak istemi-
yor; uzun süreli ve sadakate dayal› iliflkilerinin olmayaca¤›, bir-
çok ölümcül hastal›¤a maruz kalacaklar›, afl›r› cinsellik yüklü
ve belirgin sosyal sorunlarla dolu... Öyleyse çocu¤unuzun iyi-
li¤i için onun heteroseksüellik ihtimalini en yüksek düzeyde
tutmaya çal›flmal›s›n›z.

Eski geylerin liderlerinden olan Alan Medinger, hayat›nda ya-
flad›¤› de¤iflikli¤in “kendisini özgürlefltirdi¤ini” söylüyor. Duygu-
sal ihtiyaçlar›n› cinsellefltirmekten kurtulunca, ba¤›ml›l›klar›n›n
üstesinden gelebilmifl ve kalbinin derinliklerinde hissetti¤i ihti-
yaçlar›n› karfl›layabilmiflti. Medinger, gerçek ve kal›c› de¤iflimin
gerçekleflebilece¤ini söylüyor. Çünkü, “Buna binlerce kez flahit
oldum” diyor. 

Dr. Spitzer’in de söyledi¤i gibi, e¤er benim o¤lum homosek-
süellikle mücadele ediyor olsayd› de¤iflim olas›l›¤›n›n oldu¤unu
keflfetmesini ümit ederdim.

Bir baflka baban›n da söyledi¤i gibi, “Hayat› heteroseksüel ola-
rak yaflamak zaten yeterince zor!”
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7. Erkeksi K›z Çocuklar ve Lezbiyenler

Feminen idealler, yani yarat›c›l›k, sezgisellik, kendini ifade gücü, al›c›-
l›k, madde ve manayla irtibat bir flekilde kaybedilmifl.

Diane Eller-Boyko, rehber ve eski lezbiyen

Jessica, kendini bildi bileli kad›n ö¤retmenlerine duydu¤u yo-
¤un ilgiyi sert ve alayc› kiflili¤iyle örtmeye çal›fl›yordu. ‹lkokula gi-
derken, erkek çocuklar›yla oynad›ktan sonra fantezi dünyas›na dal-
mak için odas›na çekiliyordu. Fantezilerinde kendisi, en sevdi¤i
ö¤retmenine veya küçük komflu k›z›na yard›m eden, güçlü ve ce-
sur bir koruyucuydu. O zamandan beri fantezilerini dramatik hikâ-
yeler fleklinde yaz›yor ve odas›ndaki bir çekmecede sakl›yordu. 

Lise y›llar›na geldi¤inde Jessica, Jess ismini kullan›yor, erkek
pantolonlar›, gömlekleri ve ayakkab›lar› giyiniyordu. Vücudunun
geliflen diflili¤ini kaba ve koyu renkli kumafllarla dikkatlice sakla-
maya çal›fl›yordu. Jessica çok atletik bir k›zd›, bu yüzden spor
dallar›na ilgi duymas› kimseyi flafl›rtm›yordu. ‹nsanlar› esas flafl›r-
tan; Jessica’n›n etek veya kad›n elbisesi giymeyi öfkeyle reddet-
mesi, saçlar›n›n kulak hizas›ndan daha uzun olmas›na tahammül
edememesi ve makyaj yapmak, parfüm sürmek, kad›n iç çamafl›-
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r› giymek gibi önerileri dinlemeye fliddetle karfl› ç›kmas›yd›. Ken-
disine “lezbiyen” yak›flt›rmas›n› uygun görüyordu. 

Jessica, güçsüz gördü¤ü annesini küçümsüyordu. Annesiyle
iliflkileri çok kötüydü. ‹kisinin paylaflt›¤› tek fley, karfl›l›kl› güven-
sizlikti. Anne narin ve feminen, s›k s›k hastalanan bir kad›nd›; evi
çekip çevirirken o kadar çok yoruluyordu ki (genellikle uzun
depresyon dönemlerine girip yataktan ç›kam›yordu) cinsiyet kar-
maflas› yaflayan k›z›na ay›racak pek zaman› olmuyordu. K›z›n›n
asi ve iflah olmaz bir erkek Fatma (tomboy) oldu¤unu düflünü-
yordu. Di¤er taraftan k›z ise ortalarda pek görünmeyen babas›na
afl›r› bir hayranl›k duyuyordu. 

Jessica terapiye bafllad›. Onun, savunmac› görünüflünün ard›n-
da kendi cinsiyetiyle ilgili çeliflkilerini anlamaya gerçekten istekli,
samimi bir genç kad›n oldu¤unu gördüm. Bir süre sonra bana, y›l-
larca day›s›n›n cinsel tacizine u¤rad›¤›n› söyledi. Anne ise erkek
kardeflinin, Jessica 5 yafl›na girdikten sonra defalarca tekrarlad›¤›
cinsel istismar› kesinlikle inkâr ediyordu. “Kardeflim kesinlikle öy-
le bir fley yapmaz! Jessica dikkat çekmek için böyle hikâyeler uy-
duruyor. Onun anlatt›klar›na inanmay›n” diye üsteliyordu. 

Lezbiyenlik e¤iliminin kökeninde k›z›n, bilinçd›fl› bir biçim-
de feminen kimli¤ini reddetmesinin yatt›¤›na inan›yorum. Lezbi-
yenli¤e yönelen kad›nlar bilinçd›fl› bir düzeyde, difli olman›n is-
tenmeyen veya güvenli olmayan bir durum oldu¤una karar veri-
yorlar. Bu durum bazen k›z çocu¤un erken yafllarda bir erke¤in
cinsel sald›r›s›na u¤ram›fl olmas›ndan kaynaklan›yor. Lezbiyenli-
¤in bundan daha yayg›n olan bir baflka sebebi ise k›z çocu¤un an-
nesini olumsuz ve zay›f bir özdeflim objesi olarak alg›lamas›ndan
kaynaklan›yor. K›z çocu¤unu bunalt›c› kal›plara sokmaya çal›flan,
afl›r› kontrolcü, narsist anne (ki bu anne k›z›na olumsuz bir öz-
deflim objesi sunar) ve depresif, eflinden kötü muamele gören ya
da yetersiz anne (ki bu anne, k›z›na zay›f bir feminen özdeflim ob-
jesi sunar) lezbiyenlerde en s›k rastlanan anne modelleridir. Lez-
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biyenlerin küçük bir grubu için ise biyolojik faktörlerin, cinsiyet
çeliflkisine ortam haz›rlam›fl olabilece¤ini belirtmeliyiz. 

Sonradan evlenip çocuk sahibi olmufl eski lezbiyen bir dan›-
flan, ailesi içindeki en belirleyici özellik olarak adaletsiz güç da¤›-
l›m›n› gösteriyor. Bu durumun, bilinçd›fl›nda feminen kimli¤ini
reddetmesinde etkili oldu¤unu söylüyor:

Her zaman annemin güçsüz bir insan oldu¤unu düflündüm. Babamsa
güçlü ve karizmatikti. Daha çok küçükken bile, “Büyüdü¤ümde annem
gibi olmayaca¤›m” diye düflündü¤ümü hat›rl›yorum. Babam ve a¤abey-
lerim gibi davranmaya ve görünmeye karar verdi¤imi de çok iyi hat›r-
l›yorum. A¤abeylerim spor dallar›nda çok baflar›l›lard› ve bir sürü de
arkadafllar› vard›. Babam ise kendi hayat› üzerinde söz sahibi, ifli gücü
olan ve son sözü söyleyen kifliydi. Çok zeki ve alayc›yd›. Her zaman her
fleyi biliyor gibi görünürdü. Annem de evde oturup babama tapard›.
Annemle hiçbir zaman birbirimize söyleyece¤imiz çok fleyimiz ol-
mad›. O, beni hiçbir zaman gerçekten anlayamad›. fiimdi geri dönüp
bakt›¤›mda benim de onu anlayamam›fl oldu¤umu düflünüyorum.

Baflka bir eski lezbiyen, Jane Boyer, hayat›n›n erken dönemle-
rinde ailesinin, zalim bir baban›n bask›s› alt›nda oldu¤unu anla-
t›yor. Dört çocu¤un en büyü¤ü olan Jane, kardefllerine ve depre-
sif, kabu¤una çekilmifl annesine bakma görevini üstlenmiflti. An-
nesinin pasif kurban rolüne karfl› güçlü bir nefret gelifltirmiflti. 

Annemin s›kl›kla babam taraf›ndan dövüldü¤ünü görüyorduk. Aile
içi fliddet epeyce fazlayd›. Dört çocu¤un en büyü¤ü olarak alkolik ve
çaresiz olan anneme bakma rolünü üstleniyordum.
Annem çok pasifti. Sarhofl olup yüzüne bast›rd›¤› buz torbalar›yla
a¤lad›¤› zamanlar olurdu. Yüzü kanl› ve gözleri morarm›fl olurdu. O
hâldeyken, “Baban›z› galiba terk edece¤im” der dururdu.

5 yafllar›ndayken Jane, güçlü ve erkeksi kad›nlara hayranl›k
duymaya bafllam›flt›. Bu kad›nlar, ailesinde gördü¤ü ve kesinlikle
taklit etmek istemedi¤i, fliddet görmüfl zay›f kad›n imaj›n›n tam
tersi imajlara sahipti. Hayat›n›n ilerleyen dönemlerinde Jane, an-
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nesinin, önüne ç›kan sorunlar karfl›s›nda elinden gelenin en iyi-
sini yapt›¤›n› fark etti. Ama yine de durumu ayn›yd›: “Onda gör-
düklerimden defalarca nefret ettim. Teyzelerim de ona benzerdi.
Güçsüz, edilgen ve korkak” diyordu.

Öyleyse Jane’nin çocuklu¤unda (bilinçd›fl› bir biçimde) vard›-
¤› sonuç, “E¤er kad›n olmak bu demekse ben kad›n olmak iste-
miyorum” idi. Kendisinin de söyledi¤i gibi, “Benim için kad›nlar
güçsüzlü¤ü temsil ediyordu... Büyüyüp baflka kad›nlarla iliflkiye
girmeye bafllad›¤›mda seçti¤im partnerler hep güçlü, erkeksi ve
çok sert kad›nlard›.”

Anne babas› kavga etti¤inde Jane, Freud’un “sald›rganla öz-
deflim kurmak” diye tan›mlad›¤› davran›fl biçimine uygun olarak
hep babas›n›n taraf›n› tutard›. Asl›nda bu, psikolojik olarak en il-
kel hayatta kalma mekanizmas›d›r. Yani bu durum, “E¤er beni bi-
risi incitiyorsa ben de onun gibi olurum ki beni incitemesin. Kon-
trol benim elimde olmal›” fleklinde düflünmektir. Jane diyor ki:
“Babam hep kad›nlar hakk›nda küçük düflürücü fleyler söylerdi
ve kad›nlardan gerçekten nefret ederdi. Kad›nlar onun gözünde
cinsellik objeleriydi. Kad›nlara o.... derdi. Babam güçlü ve söz sa-
hibiydi. Annemse güçsüz ve zavall›yd›. Ben de annemle hiçbir
alakam olmas›n isterdim.” 

Jane daha sonra evlendi ve bir de çocuk evlat edindi. Ama er-

kek gibi giyinen ve davranan kad›nlara (butch179) romantik ola-
rak ilgi duymaya devam ediyordu. Bir gece arkadafl›, flakas›na, Ja-
ne’i bir lezbiyen bar›na götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul eden
Jane, kendini bir anda evlili¤ini tehlikeye atacak bir hayat tarz›-
n›n içinde buldu. Annesi gibi kesinlikle olmayan, “çok güçlü ve
sert” kad›nlar›n çekimine kap›lmaya bafllam›flt›. Jane diyordu ki:
“‹nsanlar, lezbiyen sevgilimle beni gördükleri zaman bizi hep er-
kek ve kad›ndan oluflan bir çiftmifliz gibi görüyorlard›.”
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Bir noktadan sonra alkolün ve a¤›r depresyonun bata¤›na sap-
lanm›fl olan Jane aile hayat›n›, evlili¤ini, dindarl›¤›n› ve ayn› cin-
se karfl› hissetti¤i çekimi bir arada götürebilmenin yollar›n› ara-
maya bafllad› ve bir psikoterapistin yolunun tuttu. “Bana, ‘o flekil-
de do¤mufl oldu¤um’ söylendi. Ben de e¤er o flekilde do¤muflsam
kocam› terk etmem ve çocuklar›m› incitmem gerekiyor diye dü-
flünüyordum... Çünkü insanlar, kocama geri dönersem hiçbir za-
man huzur bulamayaca¤›m› söylüyorlard›.”

Kendisi de bir lezbiyen olan terapist, Jane’e, lezbiyenli¤ini
aç›ktan aç›¤a yaflayarak kendisine dürüst davranmas› gerekti¤ini
sal›k veriyordu. Jane diyor ki:

Ama psikoterapistin yan›ndan ayr›ld›¤›mda onun hiç de huzurlu ol-
mad›¤›n› düflünüyordum. Erkekler hakk›nda konufluyordu ve “sade-
ce penisleri oldu¤u” gibi fleyler söylüyordu! Erkeklerle çözemedi¤i
pek çok problemi vard› ve habire onlar› anlatmaya devam ediyordu...
Erkeklere karfl› öfkeyle doluydu ve annesiyle de birçok sorunu ol-
mufltu. Bir sürü ac›...
Bu yüzden randevudan ayr›l›rken onun hiç huzurlu olmad›¤›n› dü-
flünüyordum. Kendi incinmiflli¤ini yaflamaktan baflka bir fley yapm›-
yordu. Hiçbir fleyin fark›nda de¤ildi.

Dinî inan›fllar› sayesinde Jane, hayat›n› de¤ifltirecek kanaatle-
re ulaflm›flt›. “Lezbiyen hayat›n›n bir aldatmaca oldu¤unu ve bu

aldatmaca ile kendini kolay yoldan memnun etti¤ini180” düflünü-
yordu. Jane, “kendi kaderini yaflamaktansa” sevgilisini terk ede-
rek de¤iflmek için mücadele etmeye ve kendini tekrar evlili¤ine
adamaya karar verdi. 

Yaralanm›fl Kad›n›n Ruh Hâli
Daha önceki bölümlerde de anlatt›¤›m›z gibi, erkek homo-

seksüelli¤i nispeten öngörülebilir geliflim evreleri gösterir. Lezbi-
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yenlik ise daha zor öngörülebilir. Çünkü kad›n, yaflam› boyunca
lezbiyenlik ve heteroseksüellik aras›nda gidip gelmeler yaflayabi-
lir. Birçok lezbiyen, cinselliklerini feminist politik ç›karlar›n›n
uzant›s› bir tercih olarak görür. Ben, yine de lezbiyenli¤e giden ve
en çok rastlanan yolun, hayatta feminenli¤e karfl› kar›fl›k duygu-
lar beslemeye yol açan durumlar oldu¤unu düflünüyorum. Bu du-
rumlar, kad›nlara içten içe, “Bir kad›n olmak güvenli veya arzu
edilebilir de¤ildir” mesaj› verir. 

Yaralanm›fl kad›n›n ruh hâli, belki de birçok lezbiyenin niçin
feminist politik u¤rafllar›n önde gelenlerinden oldu¤unu aç›kl›yor-
dur. Eski lezbiyen ve evli bir psikoterapist olan Diane Eller-Boy-
ko’ye göre:

Kültürümüz maskulen olana, yani güce, baflatl›¤a, baflarmaya ve çaba-
lamaya de¤er veriyor. Bu, birçok kad›n› otantik do¤alar›ndan koparan
nevrotik bir durumu beraberinde getiriyor. Kad›n, içindeki incinmifl-
li¤i ve ac›y› bast›rarak maskulen olanla özdeflim kurmaya bafll›yor.
‹yilefltirilememifl, yaral›, feminen ruh hâli, kad›n›n ba¤›r›p ça¤›rmas›-
na ve agresifleflmesine sebep oluyor. Bugün birçok kad›n depresif, içi-
ne kapan›k ve her fleye yetiflmek için heder olmufl bir hâlde.
Lezbiyenlik, do¤al olarak feminizmle ittifak kuruyor. Lezbiyen top-
luluklar›nda, “Erke¤e ihtiyac›n›z olmaz, kendiniz halledersiniz” ve-
ya “Erkekler neye, kime yarar! Ak›llar› fikirleri sadece bir fleydedir
ve hep onu isterler” gibi laflar iflitirsiniz. Böyle laflar›n, al›c›l›¤a bafl-
kald›r› tav›rlar›yla birleflmesi lezbiyenli¤in bir parças›d›r.
Hâlbuki al›c›l›k, feminenli¤in temelidir. Erkeklere karfl› aç›lan sava-
fl›n öncülü¤ünü yapmaktansa feminenli¤in can veren ruhunu geri
getirmeliyiz. 

Birçok anne, fark›nda olmadan k›zlar›na çekici gelmeyen bir
feminenlik imaj› iletiyorlar. Eller-Boyko diyor ki:

Kendi do¤alar›ndaki feminenli¤e de¤er vermeyen anneler, kendi
varl›klar›nda hissettikleri bofllu¤u nevrotik ritüellerle doldurma-
ya bafllad›klar›ndan meflgul, s›k›c›, depresif, k›zg›n ve itici tipler
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oluyorlar. K›zlar› bu durumda baz› yaralanmalar yafl›yor; böyle-
likle de feminen ruh hâlindeki bu yaralanmay› sonraki nesillere
aktar›yorlar.

Böyle bir genç kad›n, feminen olana daha derinden ba¤lan-
mak için ayn› cinsle yo¤un bir cinsel iliflki aray›fl›na girebilir. El-
ler-Boyko’ya göre, cinsiyetinden mahrum b›rak›lm›fl bir kad›n
baflka bir kad›na yaklafl›rsa “Lezbiyen hisler ortaya ç›kabilir. Çün-
kü kad›n bunu cinsel bir yak›nlaflma gibi hisseder. Bu yo¤un,
duygusal deneyim cinsellefltirilir. Ama asl›nda ortada çok fazla
cinsellikle alakal› bir durum yoktur.”

Lezbiyen bir iliflkide bir kad›na kendini iyi hissettiren fley,
kaybetti¤i feminenli¤iyle ba¤lant›ya geçerek kendini daha “dolu”
hissetmesidir. 

Baflka bir kad›na ba¤lanmak, kad›n› kendi iç dünyas›na döndürerek
kendi do¤as›n›n bir parças› olan feminenli¤ini deneyimlemeye yö-
neltir...
Ama bir kad›n kendi feminenli¤ini reddetmiflse bunun için bir be-
del öder. Çünkü bir baflka kad›nla birleflmeye çal›flan kad›n, asl›nda
kendisiyle birleflmeye çal›fl›yordur. Bu flekilde kendisiyle hiçbir za-
man birleflemeyece¤i için ruh hâli hiçbir zaman iyileflemeyecektir.
Baflka bir kad›nla birleflmenin sadece yan›lsamas›n› yaflayabilecektir.
Karfl›lanmam›fl, gerçek geliflimsel ihtiyaçlar› temsil eden hayaletler
onu kovalamaya devam edecektir.181

Lezbiyenli¤e Sebep Olan Bir Aile Dinami¤i: 
Narsist Aile Sistemi
Female Homosexuality: Choice without Volition182 (Kad›n Ho-

moseksüelli¤i: ‹stenç d›fl› Tercih) kitab›n›n yazar› psikanalist Dr.
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Elaine Siegel, ayn› zamanda New York Psikanalitik E¤itim Mer-
kezi’nin eski yöneticilerindendir. Siegel, lezbiyen dan›flanlar›n›n,
flafl›rt›c› bir flekilde öngörülebilir olan belli bir kal›ba uyduklar›n›
söylüyor: Dan›flanlar, “ortaya ç›kmaya bafllayan temel kimlikleri-
ni kendilerine yabanc› olan, kat› ve idealize edilmifl davran›fl bi-
çimlerine hapseden” narsist aile sistemleri içinde büyüyorlar. 

Anne babalar›n›n beklentilerine göre flekillendirilmifl ve yön-
lendirilmifl bu kad›nlar, Siegel’e göre “benlik gelifliminde a¤›r bir
aksama” yafl›yorlar. Annelerini özdeflim objesi olarak reddeden
bu kad›nlar, ayn› zamanda annelerinin temsil etti¤i feminenli¤i
de reddetmifl oluyorlar. Siegel, lezbiyen dan›flanlar›n›n, ayr›flma
ve bireyleflme safhalar›n› baflar›yla tamamlayarak güvenli bir ben-
lik bilinci oluflturamad›klar›n› düflünüyor. 

D›fltan bak›ld›¤›nda bazen uyumlu kiflilikler sergileyen bu ka-
d›nlar, asl›nda “ne anne ne de babalar›yla özdeflim kuramam›fl”
ne de psikodinamik anlamda, kad›n anatomilerini hiçbir zaman
sahiplenememifl kifliler oluyorlar. Dan›flanlar›n hepsi erkeksi ol-
mamakla birlikte, hemen hepsi cinsiyet çeliflkisi iflaretleri gösteri-
yor. Narsist aile sisteminin gerilimleri içerisinde anne babalar›n›n
beklentilerini karfl›lamaya çal›flan çocuk, hiçbir zaman kendi ayr›
bireyselli¤ini keflfedemez. Bu yüzden bu kad›nlar›n birço¤u, öz
kimliklerini oluflturmaya çabalarken belirsizlikler ve kafa kar›fl›k-

l›klar› ile mücadele etmifltir.183

Siegel, bu aile modelinin lezbiyenli¤in bütün çeflitlerini aç›kla-
mada yeterli olamayaca¤›n›n fark›nda olmas›na ra¤men, dan›flanla-
r› aras›nda gözlemledi¤i bu ortak noktay› dikkat çekici buluyor.
Lezbiyen dan›flanlar›n›n annelerini çarp›c› ifadelerle tarif ediyor:

Homoseksüelli¤e yönelmifl küçük bir k›z›n hiçbir zaman kendisini
yaratmak için bir f›rsat› olmam›flt›r. Çünkü o, annesinin kendi ken-
dine duydu¤u sevgiyi pekifltirmek için yaratt›¤› biridir...
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Bu küçük k›zlar, babalar›na yöneldiklerinde ise yine umduklar›n›
bulamam›fllard›r. ‹fl hayat›n›n hengamesi içerisindeki babalar, ara s›-
ra k›zlar›na ilgi göstererek onlar› fl›martmakla birlikte, ço¤u zaman
onlar›n varl›¤›n› bile unutmufllard›r. 
....Bu babalar, k›zlar›na karfl›l›k verme zahmetine girdiklerinde on-
lar›, kendi maskulen imajlar› çerçevesinde flekillendirilmesi gereken
insanlar olarak ele alm›fllard›r. 

Siegel, lezbiyen dan›flanlar›n›n annelerini genellikle olgunla-
flamam›fl, duygusal olarak k›r›lgan ve k›zlar›n›n ihtiyaçlar›na du-
yarl› olmayan kad›nlar olarak anlat›yor. K›zlar›na, kendilerinden
ayr› bir birey olarak de¤il, do¤rudan kendilerinin uzant›s› olan ve
dolay›s›yla da annelerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamalar› beklenen in-
sanlar olarak yaklaflm›fllard›r. Sonuç olarak bu k›z çocuklar, sa¤-
lam bir benlik ve cinsiyet bilinci gelifltirememifllerdir. 

Siegel’in lezbiyen dan›flanlar›, çocukluklar›nda baz› cinsiyet
çeliflkisi alametleri göstermifllerdir. 

Hiçbir dan›flan›m, küçük bir k›zken oyuncak bebeklere ya da evci-
lik gibi aile kurumunda dönen oyunlara ilgi göstermemiflti. Daha-
s›, geleneksel feminen k›yafetlere karfl› belirgin bir nefret duyuyor-
lard›. 
Endiflelenilmesi gereken en güçlü göstergelerden biri, k›z çocu¤un
oturarak iflemeyi reddetmesi ve ayakta iflemekte ›srarc› olmas›d›r.
Di¤er endiflelenilmesi gereken ciddi durumlar ise çocu¤un penisi ol-
du¤unu ya da penisinin büyüyece¤ini iddia etti¤i durumlard›r. Da-
ha büyük k›z çocuklar ise gö¤üslerinin büyümesinden ve âdet gör-
meye bafllamaktan rahats›zl›k duyabilirler. 

Siegel’in anneleri ile özdeflim kuramam›fl lezbiyen dan›flanla-
r›, yetiflkinliklerinde kendi gözlerinde kusurlu olan vücut imajla-
r›n› kendilerine benzeyen partnerler bularak tamir etmeye çal›fl›r-
lar. Bu kad›nlar, cinsel organlar›n› kendi vücut imajlar›yla içkin-
lefltiremedikleri için ayn› zamanda cinsiyet farkl›l›klar›n› kökten
reddetme duygusu gelifltirirler. (“Kad›nlar, erkeklerin yapt›¤› her
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fleyi yapabilirler”, “Erkekler neye yarar!” gibi.) Bu tutum, s›kl›k-
la radikal feminist durufllara ve iktidar sahibi erkeklere kin duy-
maya yol açar.

Ben kendi çal›flmalar›mda da buna çok benzer bir durumla
karfl›laflt›m. Erkek homoseksüel dan›flanlar›m›n erkek vücudunu
reddetti¤ini gözlemledim. Bu aç›dan Siegel ve ben, terapinin bi-
rincil hedefinin lezbiyenlerin ve homoseksüel erkeklerin, difli ve-
ya erkek vücutlar›n› “sahiplenmeleri” oldu¤u noktas›nda hemfi-
kiriz. Çünkü bu insanlar, kendi benlik bilinçlerinin yap› tafllar›n-
dan biri olan vücutlar›ndan duygusal olarak kopmufllard›r. 

Sonuç: Cinsiyet Narsisizmi
Psikanalist Gerald Schoenewolf diyor ki: “Cinsiyet narsisiz-

mi, bir insan›n kendi vücudunu bir arzu objesi olarak ele almas›
sonucu ortaya ç›kan durumdur.” Schoenewolf, bunun homosek-
süelli¤i flekillendiren en temel sendrom oldu¤unu düflünüyor.
“Cinsiyet narsisizmi, kiflinin kendi cinsiyetine karfl› gelifltirdi¤i
afla¤›l›k duygular›na bir tepki olarak ortaya ç›k›yor. Bu durum ki-
flinin kendi cinsiyetine, cinsel organlar›na veya cinsel kimli¤ine
karfl› afl›r› bir sevgi duymas› veya bunlarla ilgili yo¤un kayg›lar
yaflamas› fleklinde aç›klanabilir. Karfl› cinse karfl› nefret gelifltiril-

mesi de bu durumla alakal› olabilir.”184

Gey erkeklerin ve lezbiyenlerin politik düzlemde ataerkilli-
¤e karfl› güçlerini birlefltirdiklerini görürüz. Feminen ruh hâli
yara alm›fl olan lezbiyen, “kad›n›n gücünü” ön plana ç›karan ve
ataerkilli¤e karfl› mücadele eden bir politik harekete hayli me-
yilli olacakt›r. Erkek akranlar› taraf›ndan yaralanm›fl, masku-
lenli¤in d›fl›na itilmifl ve özellikle iktidar sahibi heteroseksüel
erkekler taraf›ndan d›fllanm›fl gey erkek de lezbiyenin öfkesini
paylaflt›¤› için onunla ayn› safta yer alacakt›r. Öyleyse feminist

JOSEPH NICOLOSI & LINDA AMES NICOLOSI

236

184 Siegel, Female Homosexuality, s. 537.



amaçlar için gey ve lezbiyenlerin politik ittifaklar kurmas› asl›n-
da flafl›rt›c› de¤ildir:

Erkek ve kad›n homoseksüellerin pek ço¤u homoseksüellikle ilgili
duygular›n› politize etmifllerdir. Sadece cinsiyetleri idealize edilmifl
de¤ildir, ayn› zamanda homoseksüellik de idealize edilmifltir. Onla-
ra göre homoseksüeller, heteroseksüellerden daha duyarl›, daha in-
sanc›l, daha kibar ve daha ahlakl›d›rlar. “Heteroseksüeller, geyler
kadar bar›flsever olsalard›, dünya daha iyi bir yer olabilirdi” s›kl›kla
dile getirilen bir düflüncedir.185

Aile Dinamiklerinin Baflka Yönleri
Siegel’in de belirtti¤i gibi, k›z›n›n ayr›flarak bireyleflme süreci-

ne müdahalede bulunan narsist bir anne, çocu¤unu lezbiyenlik
yoluna sokmufl olabilir. Ama yine de lezbiyenli¤e giden bir baflka
yol, bir erkek taraf›ndan çok a¤›r bir biçimde incitilmifl olmakt›r
ki bu durum ayn› mesaj› çocu¤un içine iflleyebilir: “Difli olmak
güvenli de¤ildir.” Psikiyatr Richard Fitzgibbons’a kulak verelim:

Ayn› cinsle iliflkiye giren kad›nlar›n baz›lar›n›n duyars›z, alkolik ya
da tacizci babalar› vard›r. Böyle kad›nlar, ac› dolu çocukluk ve genç-
lik deneyimlerinden dolay› erkekler karfl›s›nda âciz kalmaktan
korkmakta hakl›d›rlar...
Çocukluklar›nda veya ergenlik ça¤lar›nda cinsel tacize veya tecavü-
ze u¤ram›fl kad›nlar›n erkeklere güvenmesi çok zor veya imkâns›z-
d›r. Bu yüzden bu kad›nlar, cinsel arzular›n› tatmin etmek ve flefkat
görebilmek için baflka bir kad›na yönelebilirler.186

Dr. Charles Socarides de lezbiyenli¤in çekimine girmifl k›zlar›n,
cinsiyet yetersizli¤i duygular› tafl›d›¤›na kat›l›yor: “Çal›flmalar›mda
gördüm ki lezbiyenler, çocukken derin afla¤›l›k duygular› tafl›m›fl
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kad›nlard›r. Anne babalar›n, çocuklar›n›n k›z veya erkek kimlikle-

riyle gurur duymalar›n› sa¤layacak her türlü davran›fl› iyileflme sü-

recine yard›mc› olacakt›r.”187

Kiflinin Kendi Cinsiyetini Reddetmesi
Cinsiyet bozuklu¤u yaflayan k›z çocuklar say›ca erkek çocuk-

lardan az olduklar› için k›z çocuklardaki “tomboy” fenomenine188

klinik olarak fazla dikkat edilmemifltir. Erkeksi k›z çocuklar›n

“nonofl” erkek çocuklar kadar endifle kayna¤› olmad›¤›n› da buna

eklemeliyiz. Günümüz toplumunda k›zlara cinsiyet uyumsuzlu¤u

konusunda tolerans tan›n›rken efemine erkek çocuklar reddedil-

meye ve d›fllanmaya devam ediliyor. Bu yüzden, anne babalar›

profesyonel yard›ma baflvurmadan önce, k›z çocuklar genellikle

çok daha fazla karfl›t cinsiyet davran›fl› göstermifl oluyor. 

Konunun bir baflka yönü ise, erkeksi davran›fllar k›z çocuk-

larda genellikle gelip geçiciyken, efemine ve han›m evlad› davra-

n›fllar›n erkek çocuklarda kal›c› olmas›d›r.189 Birçok k›z çocuk,

çocukluk y›llar›nda maskulen aktivitelerle u¤raflmay› tercih et-

melerine ra¤men asli feminen kimliklerini devam ettirebilirler.

Daha sonra, bu k›zlar ergenlik ça¤lar›na do¤ru feminen ilgilerini

artt›racaklard›r.190 Dr. Selma Fraiberg’in çocuklar üzerine yazd›-

¤›, art›k klasikleflmifl olan kitab›nda da belirtti¤i gibi, “K›z çocu-
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¤un kiflili¤inde maskulen e¤ilimler bask›n hâle geldi¤i zaman ve
çocuk, feminenli¤i reddetmeye bafllad›¤› zaman çocu¤un gelecek-

teki geliflimi hakk›nda endifleye kap›lmal›y›z.”191

Az say›daki k›z çocuklarda erkeksi davran›fllar ve feminenli-
¤in reddedilmesi gençlik y›llar›na kadar devam eder. Böyle k›z ço-
cuklar›n, transseksüel ya da lezbiyen olma ihtimali daha fazla-

d›r.192 Erkek kardefllerle veya baflka erkek çocuklarla özellikle fi-
ziksel güç gerektiren alanlarda yo¤un bir rekabete girmek, cinsi-
yet uyumunda yaflanan zorluklar›n bir baflka göstergesidir.

Dr. George Rekers, bu ba¤lamda tedaviye gönderilen erkeksi
bir k›z çocu¤u tarif ediyor:

Becky, 7 yafl 11 ayl›kken annesinin ricas› üzerine psikiyatrik bir uz-
man hemflire taraf›ndan de¤erlendirilerek psikolojik tedavi için bana
gönderilmiflti. Becky’nin kendisinden küçük, 6 ve 2 yafllar›nda iki k›z
kardefli vard›. K›zlar›n babas›, annelerinden bofland›¤›ndan dolay› ev-
den uzaktayd›.
Annesi, Becky’nin oldum olas› erkek pantolonlar› ve s›kl›kla kovboy
çizmeleri giydi¤ini söylüyordu. Ayn› zamanda k›z›, feminen giyin-
meyi ›srarla reddediyor ve tak›lara hiç ilgi göstermiyordu.
Annesi, Becky’nin, makyaj malzemelerini sadece kendisine defalarca
kez b›y›k ya da sakal çizmek için kulland›¤›n› hat›rl›yordu. Becky’nin
davran›fllar›, mimikleri ve yürüyüflü maskulen görünüyordu; zaman
zaman herkesin içinde mastürbasyon yapt›¤› ve akran gruplar›ndaki
di¤er k›zlar›n üzerine aband›¤› söyleniyordu. Sesinin “bir erkek” se-
si gibi ç›kmas› için, s›kl›kla alçak bir ses tonuyla konufluyordu. 
Becky, erkek olmak istedi¤ini defalarca dile getirmiflti ve oyunlarda hep
erkek rollerini seçiyordu. Oyunlar›nda kesinlikle erkek arkadafllar› ter-
cih ediyor ve k›z çocuklarla pek iyi iletiflim kuram›yordu. Davran›fllar›
afl›r› agresif olarak tarif ediliyordu. Feminen oyunlara do¤al olarak da-
ha fazla ilgi gösteren 6 yafl›ndaki k›z kardefliyle aras› çok kötüydü.193
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Dr. Elaine Siegel, lezbiyen dan›flanlar›n›n çocukluklar›nda
hiçbir zaman evcilik ya da bebek giydirmek gibi tipik k›z çocu¤u
oyunlar› oynamad›klar›n›, bunlar›n yerine daha aktif ve spor ek-
senli tipik erkek çocu¤u oyunlar› oynad›klar›n› belirtiyor. Siegel,
cinsiyet karmaflas› yaflayan üç hastas›n›n de¤erlendirmesini yap›-
yor. Bu çocuklar biyolojik cinsiyetlerini biliyorlard›. Yani düflün-
sel olarak erkek veya kad›n olduklar›n› anlayabiliyorlard›. Ama
kad›n veya erkek olman›n kendi hayatlar› ba¤lam›nda neyi ifade
etti¤ini hiçbir flekilde anlayam›yorlard›. Siegel, asl›nda birçok ka-
d›n dan›flan›n, kendi feminen do¤alar›na kesin bir biçimde s›rt›n›
döndü¤ünü söylüyor. Bu kad›nlar, Siegel’in “kadir-i mutlak za-
fer” ad›n› verdi¤i bir eda ile feminenli¤i reddettiklerini insan›n
gözünün içine sokacak flekilde ilan ediyorlar. 

Anne Babalar›n Rolü
K›z ve erkek çocuklar›nda cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u sorun-

lar›n›n araflt›r›lmas›na öncülük eden Dr. Robert Stoller, bir k›z
çocu¤un cinsiyet kimli¤ini pekifltirmek için s›cak ve yak›n bir an-
ne k›z iliflkisine ihtiyaç oldu¤unu söylüyor. Baban›n ise k›z›n›n
kendisiyle özdeflim kurmas›na önayak olmamas› gerekti¤ini ekli-
yor. Do¤rusu, anneyle kurulan sa¤l›kl› bir iliflki, feminenli¤in ve
heteroseksüelli¤in en önemli dayanak noktalar›ndand›r.

Stoller, afl›r› maskulen bir grup kad›n› kapsayan çal›flmas›n-
da, genel olarak anne ile çok zay›f duygusal yak›nl›k ve baba ile

çok fazla yak›n iliflki durumunu tespit etmifltir.194 Baz› vakalar-
da, bir k›z çocu¤u sahibi oldu¤u için hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan ba-
ban›n k›z›na erkek çocu¤uymufl gibi davranmas› söz konusudur.
Sonuçta böyle çocuklar “zoraki bir tercihte” bulunarak, yani ba-
balar›n›n sevgisini kaybetmemek için feminenliklerini bir kenara
koymak zorunda kalm›fllard›r. 
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Annenin A¤›r Depresyonu
Yo¤un cinsiyet bozuklu¤u yaflayan k›z çocuklar üzerine yap›-

lan çal›flmalar, s›kl›kla erken dönemdeki anne k›z ba¤lanmas›n›n
travmatik bir biçimde aksam›fl oldu¤unu ortaya ç›kar›rlar. Bu du-
rum birçok vakada, annenin yaflad›¤› a¤›r depresyondan kaynak-
lan›r. Annenin geri çekilmesiyle çocu¤un yetifltirilmesini üstlenen
baba, k›z›na “dostane” bir biçimde yaklaflarak, onu kendisi gibi
davranmaya ve kendisinin maskulen ilgilerini paylaflmaya teflvik
eder. Böyle çocuklar anneleriyle pek etkileflime giremediklerinden
3-4 yafllar›na geldiklerinde çoktan maskulenleflmifl olurlar.

Zucker ve Bradley taraf›ndan incelenen CKB’li 26 k›z çocu-
¤un hikâyelerinde, annelerinin yaflad›¤› do¤um sonras› depres-
yon ön plana ç›kar. Annelerin neredeyse %77’sinde depresyon
geçmifli vard›r ve bunlar›n hepsi, k›zlar›n›n bebeklik ya da erken
çocukluk y›llar›nda, yani cinsiyet kimli¤inin geliflti¤i hassas dö-
nemlerde ortaya ç›km›flt›r. Burada dikkatimizi çeken, annenin za-
y›f ve olumsuz bir özdeflim objesi olmas›d›r. Zucker ve Bradley bu
durumu ayr›nt›l› olarak tarif ediyorlar:

Bu k›z çocuklar anneleriyle duygusal ba¤lant› kurmada zorluklar
yaflam›fllard›r. Baz› durumlarda k›z çocuk, ya anneyle özdeflim ku-
ramam›flt›r ya da annesinden uzaklaflm›flt›r. Çünkü annesini zay›f,
beceriksiz ve zavall› birisi olarak alg›lam›flt›r. Gerçekten de annele-
rin birço¤u, kendi etkinli¤ini afla¤› gören ve kendi cinsiyet rollerini
de¤ersiz gören kad›nlard›r...
Az say›daki vakada ise k›z çocu¤un “belirgin bir t›bbi hastal›¤›n›n”
ya da erken çocukluk dönemindeki zorlu mizac›n›n annesiyle iliflki-

lerini bozdu¤u gözlemlenmifltir.195

Erkekler taraf›ndan istismar edilmifl bir kad›n, kad›n olman›n
riskli oldu¤u mesaj›n› vermeye e¤ilimlidir:
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Annelerden 6 tanesinde ensest içeren, a¤›r ve kronik cinsel istismar
geçmifli vard›. Bu annelerin feminenli¤i, hep bu tecrübelerinin göl-
gesinde kalm›flt›. Bu tecrübelerinden dolay› erkeklere ve maskulen-
li¤e hep flüphe ile yaklaflm›fllar ve cinsel hayatlar›nda önemli ifllev-
sel bozukluklar yaflam›fllard›.
Bu annelerin, psikososyal olarak k›z çocuklar›na aktard›klar› mesaj,
difli olman›n güvenli olmad›¤›d›r. Bu sebeple bu anneler, k›zlar›na
difli olmaktan gurur duymay› ve diflili¤ine güvenmeyi afl›lamakta

büyük zorluk yaflam›fllard›r.196

Baban›n Rolü
K›z›n›n feminen kimlik gelifliminde baban›n üstlenmesi gere-

ken görev, onun cinsiyet olarak kendisinden farkl› oldu¤unu sayg›
ve takdir ile yans›tmakt›r. Ayn› zamanda, k›z›na sevgi ve olumlu il-
gi göstermelidir ki k›z›, baflka bir erke¤in, sevgisine de¤ece¤ini his-
setsin. Bunun aksine, ortalarda olmayan veya k›z›ndan uzak duran
bir baba, k›z›n›n erkekleri do¤ru alg›lamas›n›n önüne geçer. K›z›-
n›n bir erkekle iliflkisinden ne beklemesi gerekti¤i ve bu iliflkide
neyi hak etti¤i konusunda yanl›fl fikirlere kap›lmas›na yol açabilir. 

Bazen de daha önce de belirtti¤imiz gibi psikolojide “sald›r-
ganla özdeflleflme” diye bilinen olguyu gözlemleriz. Babalar veya
a¤abeylerin aileyi çaresiz b›rakt›¤›; annelerin sürekli kocalar›na
yenik düflmüfl hissetti¤i ve kendilerini savunamad›klar› durum-
larda, k›z çocuklar kendilerini annelerininkine benzer bir acziyet
konumundan korumak isterler. Bu sebeple istemsiz bir biçimde
feminen kimli¤e sahip ç›kman›n güvenli olmad›¤›na karar verebi-
lirler. Annelerinin çaresizli¤i ile özdeflim kurmay› reddeden k›z
çocuklar bitip tüketen endifleler yaflamak yerine, korktuklar›
maskulenlik ile savunmac› özdeflim kurmay› tercih edebilirler.

Zucker ve Bradley’in de belirtti¤i gibi, aflikâr olarak cinsiyet
bozuklu¤u yaflayan k›z çocuklar›n birço¤unun “iktidar, sald›r-
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ganl›k ve korunma fanteziler ile fazlaca hemhâl olmalar›”197 fla-
fl›rt›c› de¤ildir. Böyle kad›nlar, yetiflkinliklerinde sadomazoflist
veya “bask›nl›k” içeren cinsel eylemlere bulaflabilirler. Bu eylem-
ler, cinsiyet meselelerinde ortaya ç›kan bilinçd›fl› bir yak›nlaflma
kaç›nma çat›flmas›n› sergilerler. Ayn› cinsten bir sevgi objesi ile
(anneyle) baflar›l› bir özdeflleflme gerçeklefltirememifl k›z çocuk,
sevdi¤i fleye karfl› bast›r›lm›fl bir gazap duyacakt›r. Çünkü bir ta-
raftan sevdi¤ini arzularken, di¤er taraftan tam da sevdi¤i taraf›n-
dan incitilmifltir. 

Sadomazoflistlik lezbiyen topluluklarda yayg›nd›r. Bunu , lez-
biyen aktivist olan bir psikoterapist de gözlemlemifltir:

Birçok lezbiyen yay›nlar›m›z›n, erotik antolojilerimizin, konfe-

ranslar›m›z›n ve kitaplar›m›z›n sadomasoflizme onaylayarak veya

erotik olarak olumlayarak yaklaflt›¤›n› ilk fark etti¤im an› hat›rla-

yam›yorum.

Birdenbire, özellikle genç lezbiyenler aras›nda sadomasoflizmin

(S&M) genel geçer oldu¤unu, hatta methedildi¤ini fark ettim. Döv-

meler, zincirler, efendi köle oyunlar›, bizi eskiden oldu¤u gibi fla-

fl›rtm›yordu...

Birçok lezbiyen art›k sadomasoflizme karfl› ç›kmak yerine, onu, bü-

yüleyici bir fley, “cinselli¤e olumlu yaklaflman›n” yollar›ndan biri ve

aç›ktan aç›¤a homoseksüel olman›n ilan› olarak benimsiyorlar.198

Yukar›daki gözlemleri yapan yazar, S&M’in lezbiyen toplu-
luklar›nda yayg›nlaflmas›ndan rahats›zl›k duyuyor. Yazar, S&M’i
herhangi bir ahlaki norma ayk›r› oldu¤u için elefltirmedi¤ini aç›k-
ça belli ediyor. Yazar›n kayg›lar›n›n kayna¤›, S&M’in lezbiyen ca-
mian›n politik hedeflerini tehdit ediyor olufludur. Bu tür uygula-
malar›n “kad›nlara, az›nl›klara ve toplumumuzdaki ekonomik
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olarak dezavantajl› insanlara karfl› zalimce davran›fllar› yans›tt›¤›-

n› ve besledi¤ini”199 söylüyor. 

Cinsel ‹stismar›n Hortlamas›
Bir k›z çocu¤un annesiyle zay›f iliflkisi ve babas›yla sa¤l›ks›z

etkileflimi, yaflad›¤› cinsiyet karmaflas› aç›s›ndan kilit öneme sa-
hip mevzulard›r. Fakat eski gey rehberlerin ve rahiplerin göz-
lemleri, çocuklukta bir erkek taraf›ndan cinsel istismara u¤rama-
n›n cinsiyet bozuklu¤u olan kad›nlarda normalden s›k rastlanan
bir durum oldu¤unu ortaya koyuyor. Eski gey rahiplerden Anita
Worthen ve Bob Davies, dan›flmanl›k yapt›klar› lezbiyenlerin
geçmifllerinde cinsel tacize maruz kalm›fl olmalar›n›n, onlar›n en
belirgin ortak noktalar› oldu¤unu söylüyorlar:

Kad›nlarda tacizci erkekse bu, erkeklere karfl› derin bir korku ve
nefret gelifltirilmesine sebep oluyor. Erkekler art›k “emin” de¤ildir.
Kad›n›n baflka bir kifliyle ba¤lant› kurma ihtiyac› do¤rudan do¤ruya
onu, böylelikle, baflka bir kad›nla yak›n iliflki kurmaya yönlendiri-
yor. ‹liflki kurulan kad›nlar, s›kl›kla ayn› flekilde yaralanm›fl kad›n-
lar oluyor. Bu durum, lezbiyen ba¤lanman›n ortaya ç›kmas›na ze-

min haz›rl›yor.200

Cinsel tacizin yol açt›¤› travma, genç bir kad›n›n hayat›nda
çok büyük bir y›k›ma sebep olabiliyor. Bir k›z›n bak›fl aç›s›na
göre, sahip oldu¤u feminenlik cinsel tacize davetiye ç›kar›yor;
sonuç olarak kendini korumak için k›z, kendisinin bir parças›
olan ve acziyete yol açan feminenli¤inden feragat ediyor. Femi-
nen kimli¤in bu flekilde reddedilmesi, tipik olarak bilinçd›fl›
bir tercihtir.
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Lezbiyen ‹liflkiler ve Duygusal Ba¤›ml›l›k
Baz› eski gey rahiplerin gözlemlerine göre, lezbiyen beraber-

likler zaman zaman “iliflkisel bir putperestlik” fleklini alabiliyor.
Gey erkeklerin genellikle serbest seyreden iliflkilerinin aksine, iki
kad›n›n ba¤lanmas› yo¤un bir sarmalanmay› içerebiliyor. Art›k
evli olan, eski lezbiyen ve psikoterapist Andria Sigler-Smalz bu
tür iliflkilerin do¤as›n› flöyle tarif ediyor:

Kad›n iliflkileri genellikle sosyal hayat› kapsay›c› bir tutum yerine
tedricîli¤e meylediyor. Bu yüzden lezbiyen bir çiftin aile üyeleri ve
eski arkadafllar›yla gittikçe ba¤lar›n› koparmalar› s›k rastlanan bir
durumdur. Bu tedricî geri çekilme, k›r›lgan ba¤lanmay› tehditlerden
ve ayr›l›klardan koruyarak iliflkinin kontrolünü sa¤l›yor...
Lezbiyen iliflkilerin itici gücü, kad›n›n ayn› cinse karfl› hissetti¤i duy-
gusal eksikliklerdir. Bu eksiklikler genellikle erkek homoseksüelli¤in-
de oldu¤u kadar cinsellefltirilmiyor. Kad›n homoseksüel için “duygu-
sal çekim”, cinsel çekimden daha fazla öneme sahip oluyor...
Bu iliflkilerde, özellikle güçlü bir ba¤l›l›¤›n ortaya ç›kma ihtimali
oluyor. Ama daha yak›ndan bir gözlem, asl›nda bu iliflkilerin kor-
ku ve endifleye dayanan, k›r›lgan bir ba¤lanmaya dayand›¤›n› gös-
teriyor.... Örne¤in, terk edilme korkular›na ve/veya iliflkide kay-
bolma endiflelerine, iktidar› (veya güçsüzlü¤ü) ve kontrolü baz
alan çabalamalara rastl›yoruz. Bu iliflkilerde ayn› zamanda bir in-
sanla birleflerek kendini daha güvenli ve önemli hissetme istekle-
rini görüyoruz.
Lezbiyen iliflkiler genellikle, erkek erke¤e kurulan iliflkilerden daha
uzun ömürlü olsa da, duygusal yo¤unlukla yüklü, k›skançl›kla “per-
çinlenmifl”, afl›r› sahiplenici ve de¤iflken davran›fllarla dolu olmaya
meyilli oluyorlar. 
‹liflki esnas›nda duygular afl›r› uçlarda yaflan›yor, çat›flmalar da bu
ölçüde fliddetli oluyor. Birlikte çok fazla vakit geçirmek, hemen
ayn› eve ç›kmak ve banka hesaplar›n› birlefltirmek, ayr›l›¤a karfl›
al›nan baz› önlemler aras›ndad›r. Bu tür iliflkilerde, sa¤l›kl› ba¤-
lanman›n, yani duygusal ba¤›ml›l›¤›n ve sar›p sarmalanman›n
taklit edildi¤ini görürüz... Ancak lezbiyen e¤ilimler gösteren ka-
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d›nlar›n, baflka kad›nlar›n duygusal çekimine kap›lmalar›n›n s›k-

l›kla umutsuz bir yönü vard›r.201

Genelleme yapacak olursak, kad›nlar›n cinsel yönelimlerini
erkeklere k›yasla hayatlar›n›n daha geç döneminde keflfetti¤ini
söyleyebiliriz. Bunun sebebi, k›zlar›n cinsel olarak erkeklerden
daha az aktif olmas› baflta olmak üzere, birçok faktörle alakal›
olabilir. Akla gelen bir baflka faktör ise lezbiyen kimli¤in, cinsel
deneyimleme sonucu de¤il de genellikle yavafl yavafl, derin duy-
gusal ba¤l›l›klarla ortaya ç›kmas›d›r. Erkek çocuklar›n ise k›sa za-
manda ve cinsel deneyimler yoluyla homoseksüelliklerinin fark›-

na varmalar› muhtemeldir.202

Transseksüellik
K›z çocuklardaki cinsiyet çeliflkisi, her zaman d›flar›dan göz-

lemlenebilen erkeksi davran›fllar ve maskulenlik fleklinde tezahür
etmez. Baz› lezbiyenler asl›nda baya¤› feminendirler. Öte yandan
baz› k›zlardaki maskulenleflme afl›r› olabilir. 

Cindy, afl›r› uçta cinsiyet karmaflas› yaflayan bir genç k›zd›r.
Kendi cinsiyet kimli¤ini reddetmesi, sadece lezbiyen olmas›na yol
açmam›fl, bunun daha da ötesinde kendi vücudunu reddetmesine
sebep olmufltur. 

14 yafl›ndaki Cindy, k›rsal bir yörede annesiyle yaflayan bir
k›zd›. Annesi hiçbir zaman evlenmememiflti; birkaç erkek arkada-
fl› olmufl ve senelerce onlarla birlikte yaflam›flt›. Cindy’nin baba-
s›yla ilgili hiçbir an›s› yoktu ve hiçbir yetiflkin erkek figüründen
sevgi ve flefkat görmemiflti.
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Cindy ofisime geldi¤inde bol, oldukça maskulen bir tiflört,
soluk bir kot pantolon ve çizme giyiniyordu. Bacaklar›n› ay›ra-
rak ve dirseklerini dizlerine dayayarak oturuyordu. Ses tonu, mi-
mikleri, davran›fllar› ve iletiflime geçme flekli epeyce erkeksiydi.
Zaman zaman kendime onun bir k›z çocu¤u oldu¤unu hat›rlat-
mam gerekiyordu.

Cindy bana, gururla, flimdiye kadar hiç kimsenin ona kad›n
elbisesi giydiremedi¤ini anlatt›. Kendini hayat› boyunca bir erkek
gibi hissetti¤ini ve erkek olmak istedi¤ini söylüyordu. Cinsiyet
de¤ifltirmek için yap›lan bir operasyon hakk›ndaki bir televizyon
program› onu çok heyecanland›rm›flt›. fiimdiyse o ameliyat› ger-
çeklefltirebilmek için evden ayr›l›p kendi bafl›n›n çaresine bakabi-
lece¤i yafla gelmeyi bekliyordu. 

Cindy, bir baflka k›za karfl› cinsel nitelikte, çok yo¤un bir
duygusal ba¤lanma hissetti¤ini söylüyordu. Kendini gey olarak
tan›mlam›yordu; o sadece bir erkekti ve di¤er her erkek gibi k›z
arkadafl› olmas›n› istiyordu. Bu söyledikleri kula¤a, bir baflkald›r›
ya da yads›namaz ve taviz verilemez bir kiflisel kanaatle karfl›s›n-
dakini flafl›rtma iste¤i gibi gelmiyordu.

Cindy, ak›ll› gözükmesine ra¤men notlar› kötü bir ö¤ren-
ciydi. Okulda yaflad›¤› problemlerden biri, erkek tuvaletini
kullanmakta ›srar etmesiydi. Okuldaki sosyal etkileflimi ço¤un-
lukla erkek çocuklar ile s›n›rl›yd›. ‹nsanlara her f›rsatta ad›n›n
Cindy de¤il, be¤endi¤i bir erkek rock y›ld›z›n›n ad› olan Rick
oldu¤unu hat›rlat›yordu. Feminen olan her fley midesini bulan-
d›r›yordu. Buna bir kad›n olarak âdet görme hâli de dâhildi.
Nefret etti¤ini söyledi¤i gö¤üslerini saklamak için oduncu
gömle¤i giyiniyordu.

Okuldaki akranlar›n›n ço¤u Cindy’yi reddetmiflti. Arkadafll›k
etti¤i birkaç erkek çocuk ise okulun serseri tak›m›ndan asi ço-
cuklar, “torbac›”lar ve okuldan at›lm›fl tiplerdi. Depresif dönem-
lere efllik eden intihar giriflimlerinden Cindy’nin mustarip olmas›
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çok flafl›rt›c› de¤ildi. Defalarca bir erkek olarak yaflamas› gerekti-
¤ini, bunu baflaramazsa kendini öldürece¤ini söylemiflti.

Bu, dikkat çekici ve ö¤retici bir vaka olmas›na ra¤men afl›r›
uçta bulunan bir örnektir. Bu tür vakalarda terapistin görevi, ön-
celikle dan›flana zorluk ç›karan biyolojik ve psikolojik faktörleri
ortaya ç›karmakt›r. Sonras›nda dan›flan›n feminen do¤as›na sa-
hiplenmeye istekli olup olmad›¤› belirlenir. E¤er dan›flan›n böyle
bir niyeti varsa yeniden “kendi cinsiyetine yönlendirme” terapisi-
ne bafllan›r. Birçok a¤›r çeliflki yaflayan dan›flanlar, cinsiyet de¤i-
flikli¤i ameliyat›n› destekleyecek terapistler bulmaya çal›fl›rlar. Bi-
zim inan›fl›m›za göre ise vücudun yap›s›n›n de¤ifltirilmesi, uzun
vadede sorunlara çözüm üretemez. 

Karfl›lanmam›fl fiefkat ‹htiyac›
Baz› lezbiyenler karfl›lanmam›fl temel özdeflim ihtiyaçlar›ndan

çok, karfl›lanmam›fl flefkat ihtiyaçlar›ndan mustariptirler. Bu kad›n-
lar, k›r›lgan bir durumdaki anne k›z ba¤›n› tamir etmeye bilinçd›fl›
bir ihtiyaç duyarlar. Onlar için mesele, ayn› cinsten flefkat göreme-
mifl olmakt›r. Terapist (ve eski lezbiyen) Diane Eller-Boyko bu kar-
fl›lanamam›fl özlemi, “kendi kiflisel hikâyesi” üzerinden anlat›yor:

Dan›flan›m bana, afla¤› yukar› flu kelimeleri diyecektir: “Baflka bir
kad›nla ba¤lant› kurmak bana, kadim bir özlemimi giderebilmiflim
gibi hissettiriyor. Sanki gurbetten eve dönmüflüm.” Bunu duydu-
¤um zaman, dan›flan›m›n içinde feminen bir fleylerin eksik oldu-
¤unu anl›yorum. Feminen idealler, yani yarat›c›l›k, sezgisellik,
kendini ifade gücü, al›c›l›k, madde ve manayla irtibat bir flekilde
kaybedilmifl.
Baflka bir kad›na âfl›k olarak asl›nda kendisiyle ba¤lant› kurmaya ça-
l›fl›yor.
Lezbiyenli¤e geliflimsel olarak bakt›¤›mda, dan›flan›m›n “iyi anne”

modeliyle bütünleflmeye çal›flt›¤›n› düflünüyorum.203
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Eller-Boyko’nun da anlatt›¤› gibi, de¤iflim aray›fl›na giren bir-
çok lezbiyen kad›n, terapiye devam etmiyor. Lezbiyen bir iliflki-
nin duygusal ba¤lanmas›ndan vazgeçmek onlara, ölüm gibi kor-
kunç görünüyor. Eller-Boyko diyor ki:

Genç bir erkek çocu¤a “Peki, duygusal ihtiyaçlar›n karfl›lanacakt›r
ama bu durum cinsel yolla olmak zorunda de¤ildir” diyebilirsiniz.
Bir k›z çocuk ise benzer bir durumda terapistin ondan derinden ba-
¤›ml› ve muhtaç oldu¤u bir iliflkiden vazgeçmesini istedi¤ini düflü-
necektir. Muhtemelen aflk› veya partneri olmadan yaflayamayaca¤›-
n› hissedecektir. 
Bir lezbiyen, “Sadece cinsel iliflkiye girdi¤im zamanlarda sevildi¤imi
ve önemsendi¤imi hissediyorum” diyebilir. Özellikle cinsel tacize
u¤ram›fl k›z çocuklar için ayn› cinsle cinsel iliflkiye girmek, iliflkinin
kontrol alt›nda oldu¤u hissini verir. Böyle k›z çocuklar lezbiyen cin-
selli¤ini, tehlike arz eden bir durum karfl›s›nda ustalaflma vas›tas›
olarak görürler. Çünkü bu, onlar›n kendi cinselliklerinin “emniyet-
li” oldu¤unu hissettikleri tek durumdur. 

K›z Çocuklarda Kontrol 
Edilmesi Gereken Durumlar
Afla¤›daki listede, k›z çocuklar›n›n cinsiyet çeliflkisi yafl›yor

olmas›ndan flüphelenen anne babalar›n faydalanabilece¤i, kontrol
edilmesi gereken durumlar› özetliyoruz. Bu listedeki sorular üze-
rine düflünün, daha sonra eflinizle konuflun ve mümkünse bir te-
rapistle görüflün. Lezbiyenli¤in kökenleri erkek homoseksüelli-
¤inden daha karmafl›k oldu¤u için bu liste, lezbiyenlik öncesi dö-
nemdeki bütün k›z çocuklar için geçerli olmayabilir. Yine de bu
liste sizin için önemli bir bafllang›ç noktas› olabilir. 

1- Çocu¤unuz belirgin bir biçimde atipik cinsiyet özellikleri
gösteriyor mu?

2- Cinsel anatomisini reddediyor mu?
3- Annesine sorularla gidiyor mu? Annesiyle birlikte bir fley-

ler yapmak istiyor mu? Oyuncaklar›n›, oyunlar›n›, faaliyetlerini
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annesi ile mi yoksa babas› ile mi paylafl›yor? Annesiyle s›cak ve
rahat bir iliflkisi var m›? Annesiyle birlikte “kad›n aktiviteleri”
yapmaktan hofllan›yor mu?

4- K›z›n›z ne ölçüde di¤er k›z çocuklarla etkileflime giriyor?
Rahatl›kla kendini k›z çocuklarla ilintili alg›layabiliyor mu?

5- K›z›n›z büyüyünce evlenip çocuk sahibi olma fikrine flid-
detle karfl› ç›k›yor mu?

6- Afla¤›daki davran›fl biçimlerini k›z›n›zda ne kadar erken ve
ne s›kl›kta gözlemlediniz?

• Erkek çocuk gibi giyinme ve k›z k›yafetlerini reddetme.
• Sesin kal›nlaflt›r›lmas› da dâhil, karfl› cinsin mimik ve

davran›fllar›n›n taklit edilmesi.
• Karfl› cinsin oyuncaklar›n› ve oyunlar›n› tercih etme.
• K›z çocuklar› ve k›z oyunlar›n› reddetme veya bunlara hiç 

ilgi göstermeme.
• Kendi ad› yerine bir erkek ad› kullanmada ›srarc› olma.

7- Babas› k›z›n›z› feminenli¤ini gelifltirmeye teflvik ediyor mu?

Chastity Bono’nun Otobiyografisi
Ünlü flark›c›lar Sonny ve Cher, k›zlar› Chastity 4 yafl›ndayken

boflanm›fllard›. Chastity otobiyografisinde çocuklu¤undan bahse-
derken ani sinir krizleri geçiren, duygusal olarak uzak ve k›nay›-
c› bir anne ile ortalarda gözükmeyen bir baban›n aras›nda kald›-
¤›n›, ayn› zamanda difli akranlar›na yabanc›laflt›¤›n› anlat›yor. Bu-
gün art›k kendini bir lezbiyen olarak tan›tan Chastity, anne baba-
s›n›n kendisini nas›l birbirlerinden intikam almak için kulland›-
¤›n›, böylelikle de onlar›n evlilik kavgalar›n›n içine nas›l saplan›p
kald›¤›n› anlat›yor:

Ben galiba babam›n hiçbir zaman sahip olamad›¤› o¤luydum... Ba-
bam erkeksi davran›fllar›m› ödüllendirdi¤inde annem çok sinirlenir-
di. Bence onlar, birbirleriyle ilgili yaflad›klar› hayal k›r›klar›n›n inti-
kam›n› benim üzerimden almaya çal›fl›yorlard›: Babam beni erkeksi
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davran›fllara teflvik ederek annemin damar›na basard›, annemse ba-
bam› taklit etti¤imi görünce benden so¤urdu.204

Cher, k›z›n›n maskulen k›yafetlerinden ve hiç k›z arkadafl› ol-
mamas›ndan üzüntü duyard›. Baflar›s›zl›kla sonuçlanm›fl olsa bile,
onu, okula giderken etek giymeye ikna etmeye çal›flm›flt›. Chas-
tity, bir noktadan sonra “bir daha hiçbir zaman k›z k›yafeti giyme-
yece¤ine ant içmiflti”. Chastity’nin ileri yafllarda ortaya ç›kacak
lezbiyenli¤inin alametleri daha o yafl›ndayken aç›kça görülüyordu. 

K›z Çocuk Terapiye Getirildi¤inde
Bir k›z çocuk lezbiyen bir iliflkiye bulaflm›flsa muhtemelen ço-

cu¤un anne babas›, k›zlar›n›n cinsel davran›fllar›n› sonland›rma-
ya odaklan›r. Ama k›z›n kendisi öncelikle yaln›zl›k duygular›n›n,
yabanc›laflman›n, reddedilmenin ve kendine güvensizli¤in kayg›-
lar›n› tafl›r. Becerikli bir terapist, çocu¤un duygular›n› da göz
önünde bulundurur.

Evde yanl›fl anlafl›ld›¤›n› hissetmek, çocuk için büyük bir mut-
suzluk kayna¤› olabilir. Baban›n, k›z›n›n hayat›ndaki yerini iyi de-
¤erlendirmesi gerekir. Bu de¤erlendirmeler sonucunda baba, ken-
dine daha destekleyici ve daha az müdahaleci bir rol biçmelidir.
Öte yandan, anne de duygusal benli¤ini ve zaaflar›n› k›z› ile paylafl-
mal› ve k›z› ile karfl›l›kl› paylafl›m› esas alan bir iliflki kurmal›d›r. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi lezbiyenlik, çocuklukta ta-
n›mlaman›n her zaman mümkün olmad›¤› geliflimsel modeller iz-
ler. Yine de annelere, afla¤›daki önermeler üzerine düflünmelerini
tavsiye edebiliriz:

• Kocamla iliflkim nas›l?
• K›z›m›n feminenli¤i hakk›nda ne hissediyorum?
• K›z›m›n geliflmekte olan kad›nl›¤›n› nas›l desteklemeli-

yim?
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• Onun kad›nl›¤›n› ifade edebilmesine nas›l yard›mc› olabi-
lirim?

• K›z›m›n babas›yla iliflkilerine karfl› tak›nd›¤›m tutum ne?
• Kocam›n k›z›m›za gösterdi¤i ilgiyi bir tehdit gibi alg›l›yor

muyum?
• Kocam›n ve k›z›m›n bende olumsuz ve rahats›zl›k verici

duygular uyand›ran çok özel bir iliflkisi var m›?
• K›z›m›n babas›yla olan iliflkisine karfl› k›skançl›k veya re-

kabet hisleri tafl›yor muyum?
• K›z›m ve kocam bana kendimi d›fllanm›fl gibi hissettiri-

yor mu?
• Bu konular› ve özellikle aile içi iliflkilerimizi uzman bir psi-

koterapistle konuflman›n bana yard›m› dokunur mu?

Endifleli anne babalar, cinsiyet çeliflkisi yaflayan çocuklar›n›
vakit kaybetmeden ciddi bir de¤erlendirmeye tabi tutmal›lard›r.
Bu de¤erlendirme, aç›kça cinsiyet bozuklu¤u (CKB) belirtileri
gösteren çocuklar kadar belli belirsiz cinsiyet uyumsuzlu¤u yafla-
yan ve annesiyle çat›flmaya dayal› düflmanca bir iliflkisi olan k›z
çocuklar için de gereklidir. 

“Bafl› S›k›fl›nca” Lezbiyenli¤e Yönelmek
Baz› kad›nlar, k›z çocuklar olarak gayet sa¤l›kl› bir geliflim

gösterip sonras›nda evlenip bir müddet heteroseksüel olarak
yaflad›ktan sonra, ailelerini de flok ederek, yetiflkinliklerinde
lezbiyenli¤e yönelebiliyor. Dr. Richard Fitzgibbons, duygusal
olarak narin olan, sevgi ve flefkat ihtiyaçlar› karfl›lanamam›fl ka-
d›nlar›n hayal k›r›kl›klar› ve yaln›zl›¤›n etkisiyle ya da yaflad›k-
lar› kötü bir evlilik veya boflanman›n etkisiyle lezbiyen iliflkile-

re yönelebileceklerini söylüyor.205 Böyle kad›nlar hayatlar› bo-
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yunca lezbiyenlikle heteroseksüellik aras›nda pek çok kez gel-
git yaflayabilirler.

Ellen DeGeneres ve Melissa Etheridge gibi baz› lezbiyen ün-
lülerin kamuoyunda da bilinen romantik maceralar›, baz› ka-
d›nlardaki cinsel çekimin karmafl›kl›¤›na iflaret ediyor. Bu ünlü
kad›nlar›n ikisinin de bir zamanlar heteroseksüel olan eflleri
vard›. Sonras›nda kendilerini y›llar boyunca lezbiyen olarak ta-
n›tt›lar. Akabindeyse tekrar heteroseksüel hayat tarz›na geri
döndüler. Böylesi bir de¤iflkenlik, kad›nlarda erkeklere göre çok
daha yayg›nd›r.

‹yileflme Sürecinde Baflar›lmaya Çal›fl›lanlar
Psikoterapist Diane Eller-Boyko, yetiflkin bir dan›flan›n›n te-

rapi sürecini anlat›yor. Kendisinin lezbiyenlikten kurtulma tecrü-
besine dayanarak Eller-Boyko, dan›flan›n› yavafl yavafl feminen
do¤as›yla tekrar ba¤lant›ya geçirmeye çal›flt›¤›n› anlat›yor. Dan›-
flan ve terapist, dan›flan›n psikolojik geliflimi esnas›nda “feminen
ruhu afl›nd›rm›fl ve de¤ersizlefltirmifl” etmenleri inceliyorlar. El-
ler-Boyko, “Baflka bir kad›na yönelmektense dan›flan›m›n, kendi
içerisindeki cevherleri keflfetmesini sa¤lamaya çal›fl›yorum... Bir
kad›n, kendisiyle ba¤lant›ya geçerek, kendi cevherleriyle iyice
beslendikten sonra ancak maskulen olanla bir ba¤ kurmaya haz›r

hâle gelebilir”206 diyor. 
Daha önce de söyledi¤imiz gibi, birçok faktör lezbiyenli¤e ve-

ya homoseksüelli¤e yol açabilir. Öyleyse anne babalar, k›z çocuk-
lar›n›n lezbiyenli¤inin sorumlulu¤unun yükünü tamamen kendi
omuzlar›nda hissetmemelidir. K›z›n›z›n cinsel kimli¤i, ayn› za-
manda akran etkileriyle, kendi mizac›yla, kendi tercihleriyle, bel-
ki de cinsel taciz deneyimleriyle veya cinsiyet uyumsuzlu¤unu te-
tikleyen baz› biyolojik faktörlerle de flekillenir. 
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Kültürel etkiler de çocu¤unuzun gelifltirdi¤i tutumlar› des-
tekliyor olabilir. ‹çinde yaflad›¤›m›z toplum, kiflinin kendi cinsi-
yeti içerisinde büyümesini sa¤l›kl› bir biçimde takdir etmiyor. Bir
sonraki bölümde homoseksüelli¤in kültürel politikalar›na ve bu
politikalar›n çocu¤unuzun cinsiyet çeliflkilerini nas›l artt›rd›¤›na
göz ataca¤›z.
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8. Tedavinin Siyasallaflmas›

Ayd›nlanm›fl medeni bir toplum, kendini kesinlikle homofobik korku ve
ön yarg›lardan ar›nd›rmal›d›r... Bu, en fliddetli ruh sa¤l›¤› sorunlar›n-
dan biridir.

Dr. Jude Marmor, Amerikan Psikiyatri Derne¤i eski baflkan›

Anne babalar›n karfl›laflt›¤› en büyük zorluklardan biri, ho-
moseksüellik etraf›nda dönen siyasi savafllard›r.

Gey aktivizminin en ön saflar›nda yer alan ruh sa¤l›¤› der-
nekleri; itiraz kabul etmeyen, tek tarafl› bir dünya görüflü be-
nimsiyorlar. Örne¤in, Amerikan Psikiyatri Derne¤i (APA), ho-
moseksüelli¤in “do¤ufltan olmad›¤›n›” kabul ediyor fakat cin-
sel kimli¤i oluflturan ailevi ve sosyal faktörleri incelemeyi red-
dediyor. “Neden, neden diye soral›m ki? Bunun hiçbir önemi
yok” diyorlar.

Tedavi sürecini karmafl›klaflt›ran bir baflka etmen ise anne ba-
ban›n ve terapistin cinsiyet karmaflas› yaflayan çocu¤un çekti¤i
ac›lara do¤al olarak merhamet duymas›. Bu merhamet duygusu,
yetiflkinlerin, sorun yaflayan çocuklar›n› “tamamen normal”mifl
gibi görmelerine yol açabiliyor. 
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Önlerine ne kadar delil koyulursa koyulsun baz› insanlar, ho-
moseksüellerin “o flekilde do¤mufl” olduklar›n› düflündüklerinden,
ayn› cinse ilgi duymay› normal kabul etmeye devam ediyorlar.

Daha önce de belirtti¤imiz gibi, bilim adamlar› “o flekilde
do¤mufl olmak” tezinin do¤ru olmad›¤›n› biliyorlar. Bilim
adamlar› homoseksüel yönelimin; biyolojik, sosyal ve ailevi fak-
törlerin bir araya gelmesi ve bu arada yap›lan hayat tarz› tercih-
leriyle flekillendi¤ini kabul ediyorlar. Yine de gey haklar› hare-
keti, birçok psikoterapisti, homoseksüelli¤in insanlar›n en de-
rinden gelen kimliklerine içkin oldu¤una ve bu yüzden de bir
çocu¤u heteroseksüelli¤e yönlendirmeye çal›flman›n bir hak ih-

lali oldu¤una ikna etmifltir.207

‹nsan›n Nas›l Tasarland›¤› ve Bu Tasar›m›n Amac›
Hakk›nda Psikoloji Ne Biliyor?
Klinik psikoloji yüksek lisans› programlar›n›n pek ço¤unda

ö¤rencilere, homoseksüelli¤in bir insan›n otantik do¤as›n›n bir
parças› oldu¤u ö¤retiliyor. Psikologlar, insan do¤as› hakk›nda
bizlerin bilmedi¤i bir fleyler mi biliyorlar? Asl›nda psikoloji, insan
tasar›m› ve bu tasar›mdaki amaç hakk›nda sizin ve benim bilme-
di¤imizden farkl› bir fley bilmiyor.

Psikoloji neyi iddia ederse etsin, neyi ima ederse etsin, birçok
insanda homoseksüellikte “ters olan” bir fleyler oldu¤una dair iç-
güdüsel bir bilinç vard›r. Birçok insan, peruk tak›p topuklu
ayakkab› giyen erkek arkadafllar›nda, bir bebe¤e anne sevgisi ve
flefkati vermeye çal›flan adam›n hâlinde ya da bir bebe¤i gö¤süne
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yerlefltirdi¤i bir aletle emzirmeye çal›flan bir erke¤in durumunda

çok tuhaf ve ac›kl› bir fleyler oldu¤unu hisseder.208

Birçok kifli, 50 sene önce bir psikoterapistin de söyledi¤i gi-
bi “normal olan›n, bir fleyin tasar›m›na uygun fonksiyonlar

göstermesi”209 oldu¤unu kabul eder. Bir bebe¤i, kendi gö¤sü-
nü kullanarak emzirmeye çal›flan bir erke¤e karfl› verdi¤imiz
duygusal tepki, i¤renme ve flok hissi, insano¤lunun içgüdüsel
ve evrensel bir haz›m s›n›r› oldu¤una iflaret ediyor. Bir baflka
deyiflle, cinsiyetler aras›ndaki s›n›r›, kendi do¤am›za karfl› gel-
meden aflamay›z. Geleneksel ve dindar insanlar, bu içgüdüsel
“haz›m s›n›r›n›n” vahiy yoluyla onaylanm›fl ve geniflletilmifl ol-
du¤una inan›rlar. 

Kültürümüz, yüzy›llar boyunca, insanlar›n tasarlanm›fl mahluk-
lar oldu¤unu iddia eden, ortak bir dünya görüflüne dayanarak gelifl-
ti. ‹nsanlar, bu tasar›m sav›n› içgüdüsel olarak anl›yorlard›. Mesela,
bir erkek çocuk dikkat eksikli¤i problemi ile do¤muflsa psikotera-
pistler tutup da ona, “Sen bu flekilde do¤muflsun, senin için dikkat
eksikli¤i, dünyay› alg›lamanda normal ve sa¤l›kl› bir yol” demiyor-
du. Bunun yerine çocu¤a konsantrasyon teknikleri ö¤reterek onun
okulda daha baflar›l› olmas›n› sa¤lamaya çal›fl›yorlard›. 

Tasarlanm›fl mahluklar olmam›z, elbette ki fonksiyonlar›m›-
z›n dar bir alanda hapsedildi¤i anlam›na gelmez. Yüce amaçlar
için normal fonksiyonlar›m›z› kullanmamay› tercih edebiliriz.
Örne¤in, bir rahip, mesle¤i gere¤i bekâr kalmay› tercih edebilir.
Ya da normal fonksiyonlar›m›z› gelifltirebiliriz. Kafam›zdan yapt›-
¤›m›z aritmetik hesaplar› bir ad›m ileriye götürmek için hesap
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makineleri kullanabiliriz. Tabii bu geniflletilmifl fonksiyonlar, ya-
rat›l›fl›m›zdaki orijinal amaçlardan sapmamal›d›r. Ama homosek-
süellik, insan tasar›m›n› do¤al olmayan amaçlara sapt›r›r. Homo-
seksüel yönelimleri olan insanlar, hem anatomik hem de psikolo-
jik olarak onlar› tamamlamak için tasarlanm›fl “di¤erini” aramak
yerine kendinin aynadaki imgesine âfl›k oluyor. 

Do¤an›n tasar›m›nda ahlaki bir düzen oldu¤una inanan gele-
neksel insanlar, sosyal bilim araflt›rmalar›nda kendilerini destekle-
yen deliller bulabiliyorlar. Çünkü araflt›rmalar, gey erkek iliflkile-
rinin kaypak bir zemini, çok efllili¤e aç›k ve beden sa¤l›¤›na zarar-
l› oldu¤unu gösteriyor. Bu, insano¤lunun s›n›rs›z özgürlü¤ü olma-
d›¤›na dair bir uyar› olmal›.

Bilimin S›n›rlar›
Bilimsel verilerin e¤itimli insanlar taraf›ndan yanl›fl yorum-

lanmas› bizi çok flafl›rt›yor. Cumhuriyetçi Parti’den bir poli-
tikac›, partisinin üyelerine, “E¤er bilim hayat›n›z›n bir parças›y-
sa onlarla ayn› fikirde olamazs›n›z” diyerek, partisindeki gey ak-
tivizmine karfl› ç›kan gruplar› elefltiriyordu. Homoseksüelli¤in
normallefltirilmesi gerekti¤ini savunan bu kad›n, bütün görüflle-
rini “Bilim, homoseksüelli¤in normal oldu¤unu kan›tlad›” saf-
satas›na dayand›r›yordu.

Bu politikac›n›n inand›klar›n›n aksine bilim, böyle bir fleyi
hiçbir zaman kan›tlamad› ve kan›tlayamaz da. Çünkü “kim ol-
du¤umuz”, -insani manada neyin normal, sa¤l›kl›, uyumlu,
fonksiyonel ve özgerçeklefltirimci oldu¤u- bilimsel de¤il, felse-
fik bir kavramd›r. Evet, bilim çok k›ymetli bir araçt›r ama ha-
yattaki önemli sorulara gelince bilimin hiçbir k›ymeti yoktur:
“Nereden geldik?”, “Dünya’da yanl›fl olan ne var?”, “Nas›l ya-
flamal›y›z?” Bilim, insan ruhu karfl›s›nda kördür. Öyleyse bilim
bize, temel kimli¤imiz hakk›nda, kim oldu¤umuz hakk›nda bir
fley söyleyemez.
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Gey aktivistler, “Bilim, homoseksüelli¤i yeniden inceledi ve

onu tamamen normal ve sa¤l›kl› buldu”210 iddias› ile epeyce
kamuoyu deste¤i toplad›lar. Psikiyatrinin kesin delillere dayanan
bir bilim oldu¤u yan›lg›s› gey aktivistlere, homoseksüellikle il-
gili toplumun fikrini, ilahiyat› ve hukuki emsalleri bafl afla¤› çe-
virme f›rsat› sundu. 

Bilimsel veriler, dünyay› tarif eder ve bize dünyay› anlamada
yol gösterecek olgular› sunar. Ama “kim oldu¤umuz”, yani temel
kimli¤imiz veya insani özümüz, felsefe ve din taraf›ndan çözüm-
lenmesi gereken konulardand›r. Bilim, sadece tarif etme seviye-
sinde geçerlidir, bu yüzden ona “insan hizmetindeki bilim dal›”
deriz. Felsefe ve ilahiyat ise maddiyat›n da ötesine uzanarak bize
daha genifl bak›fl aç›lar› sunar ve bu dünyada tam manas›yla insan
olman›n ne demek oldu¤u hakk›nda fikir verir. 

Dinî Motivasyonlara De¤er Vermeyen Klinisyenler
1973’te homoseksüellik, psikiyatri tan› k›lavuzundan ç›kar›l-

d›¤›nda birçok kifli, cinsellikle ilgili yeni hiçbir fley bulunmad›¤›-
na dikkat çekmiflti. Olan biten sadece, geyli¤i savunanlar›n, sos-
yal aktivizmlerinde, psikiyatrlar›n sempatisini kazanmalar›yd›.
Psikiyatr Jeffrey Satinover bu durumu flöyle anlat›yor: “Homosek-
süelli¤in normallefltirilmesi, Amerikan Psikiyatri Derne¤i’nin
(APA), haks›zl›¤a u¤ram›fl bir grubun bask› taktikleri karfl›s›nda
yelkenleri suya indirmesinin klasik bir örne¤idir. Çünkü durum-
la ilgili bu örnekte, ne homoseksüelli¤in hastal›k oldu¤unu “ka-
n›tlayan” ne de hastal›k olmad›¤›n› “kan›tlayan” do¤ru düzgün

bir veri sunulmufltu.”211
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Çocuklar›n›n büyüdü¤ü zaman homoseksüel, transseksüel,
travesti ya da biseksüel olma ihtimali, birçok anne babay› do¤al
olarak telaflland›r›yor. Küçük bir grup klinisyen, anne babala-
r›n, çocuklar›n›n cinsel kimliklerini ve dolay›s›yla cinsel yöne-
limlerini etkileme hakk› oldu¤unu savunarak kayg›l› anne baba-

lara arka ç›k›yor.212

Anne babalar›n kayg›lar›na anlay›flla yaklaflan uzmanlardan
biri ise flafl›rt›c› da olsa Dr. Judd Marmor. Amerikan Psikiyatri
Derne¤i’nin eski baflkanlar›ndan olan Marmor, 1973 y›l›nda ho-
moseksüelli¤in normallefltirilmesi için çal›flan psikiyatrlar›n ba-
fl›nda geliyordu. Marmor, homoseksüellik hakk›nda sayg›n bir-
çok makale kaleme alm›flt›. Dr. Marmor, homoseksüelli¤in nor-
mal kabul edilmesi gerekti¤ine inanmas›na ra¤men, “homoseksü-
el geliflimi mümkün oldu¤unca engellemeye çal›flmak, meflru bir

durufltur”213 diyor.
Dr. Marmor flafl›rt›c› bir aç›k yüreklilikle, homoseksüelli¤in

“baba figürüyle kurulan kötü iliflkilerin yeterli maskulen özdefli-
mi engellemesi ve anne figürüyle yak›n fakat çeliflik duygular
içinde bir iliflki kurulmas›yla” ortaya ç›kt›¤›n› belirtiyor. Ama ho-
moseksüelli¤in patalojik kökenlerini bu flekilde s›ralad›ktan son-
ra Marmor bu tür bir geliflimi, geri ad›m atarak geliflimsel bir bo-
zukluk olarak nitelendirmiyor! Niçin? Bu noktada Marmor’un
söyledi¤i tek fley var: “Hayat›n›n erken dönemlerinde, kendi ha-
tas› olmadan, ayn› cinse erotik ilgi duymaya itilen insanlar›n ye-

di¤i damgay› silmek psikoterapistin görevidir.”214 Bu, çok tuhaf
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bir aç›klama. Psikiyatrlar›n görevi, sosyal aktivizmin neferleri gi-
bi davranmak ad›na klinik anlay›fllardan taviz vermek midir?

Marmor, sonras›nda Tanr›’n›n insanlar› heteroseksüel olarak
yaratt›¤›na inanan insanlar› küçümsemeye yöneliyor. Homosek-
süel davran›fllar›n› lanetleyen ‹ncil’deki ayetleri Tanr›’n›n sözleri

olarak kabul eden “dincilerden” bahsediyor.215 Marmor, ‹ncil’e
dayanan dünya görüfllerini bu flekilde hor görse de, sosyal deza-

vantajlar›ndan dolay› çocu¤unun homoseksüel geliflimini engel-

lemek isteyen anne babalara sempati ile yaklafl›yor.216 Yani Mar-
mor için faydac›l›¤a dayanan de¤erler, (mutluluk ve sosyal uyum
gibi) kabul edilebilirken ‹ncil’e dayanan de¤erler, (“insano¤lu he-
teroseksüel olarak yarat›lm›flt›r ve Yarat›c›’y› memnun edecek bi-
çimde yaflama sorumluluklar› vard›r” gibi bir ç›kar›m) bir kalem-
de reddedilmelidir. 

Çocukluktaki cinsel kimlik bozukluklar› tedavisinin önde ge-
len uzmanlar›ndan olan Dr. Kenneth Zucker’›n da bu konuda
Marmor’unkine benzer bir görüflü vard›r. Zucker, çocuklarda gö-
rülen cinsel kimlik bozuklu¤unu geliflimsel bir sorun olarak kabul
ediyor. Gey hayat tarz›n›n sosyal dezavantajlar› yüzünden çocuk-
lar›n›n heteroseksüel geliflim gösterme ihtimalini en üst düzeyde
tutmak isteyen anne babalara anlay›fl gösteriyor. Ama t›pk› Mar-
mor gibi, ailelerin dine dayanarak homoseksüelli¤i reddetmesini

hor görüyor.217 Yani Zucker, anne babalar›n cinsellikle ilgili dinî
inan›fllar›n› flüphe ile karfl›l›yor. Genel olarak, insan›n bütünlü¤ü-
nün ve tatminin, cinsiyetlerin birbirini tamamlamas› ve heterosek-
süellikle gerçekleflece¤ini öne süren inanç sistemi yok say›l›yor. 

Zucker ve Marmor gibi uzmanlar, dan›flanlar›n›n dinî inan›fl-
lar›na sayg›s›zl›k edip bu inan›fllar› bir kenara ittiklerinde asl›nda
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hadlerini aflm›fl oluyorlar. Böyle yaparak da bilimin insan cinsel-

li¤inin amac› hakk›nda, dinin hiçbir flekilde bilmedi¤i baz› fleyle-

ri kesin olarak bildi¤ini ima ediyorlar, ki bunun yanl›fl bir yakla-

fl›m oldu¤unu önceki bölümlerde belirtmifltik. 

Verilerin ‹deolojik Amaçlara 

Uygun Olarak Yorumlanmas›
Psikoterapistler yard›m etmeye odakl› kifliler olduklar›ndan,

bir grup insan› incitebilecek konularda teoriler gelifltirmekten ka-

ç›n›yorlar. Mesela, yak›nlarda yap›lan çal›flmalarda homoseksüel-

lerde psikiyatrik hastal›klar›n görülme oran› daha yüksek ç›kma-

s›na ra¤men psikologlar, bu yüksek oran›n, homoseküsellik du-

rumuyla ilintilendirilebilme ihtimali konusunda sessiz kal›yor-

lar.218 Bunun yerine psikoloji, gey hayat›n›n problemlerini s›k-

l›kla toplum bask›s›na ba¤l›yor. 

Yak›nlarda yap›lm›fl genifl kapsaml› bir çal›flma, bu ideolojik

direnci k›rd›. Bu çal›flma, gey ve lezbiyenlerde psikiyatrik sorun-

lar›n daha yüksek oranlarda görüldü¤ünü aç›kça ortaya koydu.

Böylelikle araflt›rmac›lar, bu yüksek oran› aç›klamak için homo-

seksüellerin yaflad›¤› yaln›zl›k, çok efllilik ve gey iliflkilerin k›sa

süreli ve f›rt›nal› olmas› gibi sebepleri göz önünde bulundurma-

ya bafllad›.219 Bir baflka araflt›rmac›, bu araflt›rman›n yay›mland›-

¤› sayg›n dergide, homoseksüelli¤in biyolojiye dayand›¤› nokta-

larda, bir “biyolojik hatadan” bahsedebilece¤imizi yazd›.220 Bu,

fazlas›yla cesur bir yaklafl›m. Çünkü Dr. Laura Schelessinger, bir
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televizyon program›nda ayn› görüflü dile getirdi¤inde, gey akti-

vistler, onun bu yorumunu, di¤er söyledikleri aras›ndan c›mb›zla

çekip ba¤lam d›fl›nda kullanarak (“Dr. Laura, bizim biyolojik hata-

lar oldu¤umuzu söylüyor” diyerek)221 onu yay›ndan kovdurmufltu.

Bu tür cesur ç›k›fllara s›k rastlanmad›¤›n› söylemeliyiz. Bu ko-

nuda politik aç›dan do¤ru aç›klama fludur (ki bu, ayn› zamanda

bir psikolo¤un kariyerinde ilerlemesinin önünü t›kamayacak en

güvenli aç›klamad›r): Geylerde, uyuflturucu probleminin ve psi-

kiyatrik bozukluklar›n daha yüksek oranlarda görülmesinin tek

sebebi sosyal bask›lard›r.

Cinsel Özgürlükleri Savunma Felsefesi, 
Profesyonel Derneklere Hâkim Olmufltur
Politik do¤rular, ruh sa¤l›¤› derneklerimizin bafl›na bela ol-

maya devam ediyor. 1999 y›l›nda, Amerikan Psikiyatri Derne¤i

(APA) toplant›s›nda, cinsel yönelimin terapi yoluyla de¤iflip de¤i-

flemeyece¤i tart›flmas› gündeme al›nm›flt›. Ama bu tart›flma iptal

edildi. Çünkü konuflmac›lardan ikisi, “homoseksüelli¤in de¤ifle-

bilir” oldu¤u konusunda konuflman›n bilimsel bir toplant› için

politik sak›ncalar do¤urabilece¤ini belirterek toplant›dan çekildi.

Psikiyatr Jeffrey Satinover ve ben, o panelin kat›l›mc›lar› aras›nda

gösterilmifltik. Ancak gey aktivisti psikiyatrlar, benim veya Sati-

nover’›n bu toplant›ya kat›lmam›z durumunda panele kat›lmaya-

caklar›n› aç›klad›lar.222

Farz edin ki bir yüksek lisans program›n›zdas›n›z ve hetero-

seksüelli¤in normatif oldu¤unu düflünüyorsunuz. Size düflünce-

lerinizi anlatmada, tezini yay›mlatmada ve meslekdafllar›n›zla an-
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laflabilmekte iyi flanslar diliyorum. Ya düflüncelerinizi kendinize
saklayacaks›n›z ya da içine girip kabul edilmek için ölüp bitti¤i-
niz sosyal kulüpten d›fllanacaks›n›z. Psikoloji, bir deyifle göre,
“bir ba¤›ms›z ak›llar sürüsüdür”. Bu sürünün üyeleri ba¤›ra ça¤›-
ra çeflitlilikten ne kadar çok hoflland›klar›n› anlat›rlar ama bunu
yaparken de sizin, ayn› kendileri gibi düflünmeniz gerekti¤i yö-
nündeki ›srarlar›n› sürdürürler. 

Burada bir ironi oldu¤u fark edilmiyor mu? NARTH’›n baflka-
n› olarak, Amerikan Psikiyatri Derne¤i (APA) Baflkan› Norine
Johnson entelektüel özgürlükler üzerine bir yaz› kaleme ald›¤›n-
da, bunun en içten destekleyicileri aras›nda oldum. Norine John-
son, bu yaz›s›nda, “Ne kadar yo¤un ve hararetli olursa olsun,
APA’da aç›k tart›flmalar›n gerçekleflmesini sonuna kadar destekli-
yorum. Tart›flmak sa¤l›kl›d›r. Ayn› fikirde olmamak sa¤l›kl›d›r...
Üretken ve sa¤l›kl› bir bilim dal›n›n mutlak surette ifade ve arafl-

t›rma özgürlü¤üne ihtiyac› vard›r”223 diyordu. 
Johson’›n bu ateflli aç›klamas›n›n arkas›nda ne vard›? Maale-

sef cinsel yönelimi de¤ifltirmeye çal›flan insanlarla ilgili endifleler
yoktu. Dr. Johnson asl›nda, derne¤i yak›n geçmiflte utand›ran ka-
muoyu tepkisine karfl› konufluyordu. APA, pedofil iliflkilerin çok
yayg›n oldu¤unu ve tacize u¤ram›fl çocuklar›n tepkilerinin olum-
lu oldu¤unu iddia eden bir makale yay›mlam›flt›. Kamuoyundan
gelen elefltiriler yüzünden, APA bu makaleyi yay›mlad›¤› için pifl-
man oldu¤unu aç›klam›flt›. Dr. Johnson’›n bilimsel özgürlüklere
vurgu yapan aç›klamas›, pedofile s›cak bakan yazarlar›n bu konu-
yu tart›flma hakk›n› savunuyordu!

Johnson’›n tart›flmalara bu kadar aç›k olmas›, NARTH olarak
bizi yine de cesaretlendirdi ve t›pk› gey derneklerinin yapt›¤› gi-
bi, NARTH’›n bilimsel toplant›lar›n› da APA yay›mlar›nda duyur-
mak için izin istedik. (NARTH’›n bu yöndeki istekleri geçmiflte

JOSEPH NICOLOSI & LINDA AMES NICOLOSI

264

223 Norine Johnson, “President’s Column”, Monitor in Psychology, Temmuz-
A¤ustos 2001, s. 3. 



geri çevrilmiflti) Sonuç? Bize gelen cevap APA’dan bile de¤ildi.
Gey, Lezbiyen ve Biseksüel Ofisi’nin baflkan› Clinton Anderson
bize geri döndü. Maalesef Anderson, politik olarak farkl› düflün-
celer tafl›yan bir grup insan›, yani geyli¤i savunanlar› temsil edi-
yor. NARTH’›n homoseksüellik üzerine söylediklerine fliddetle
karfl› ç›k›yor ve homoseksüel öncesi çocuklar›n tedavi edilmesini
reddediyor. NARTH’›n iste¤ini Anderson’›n baflkanl›k yapt›¤› gi-
bi bir komisyona göndermek, mahkemeye polisi flikâyet etmek
için giden adam›, mahkemenin bu konuda polise baflvurmas› ge-
rekti¤ini söyleyerek adam› geri çevirmesine benziyor. Sonuç
olarak, iste¤imiz do¤al olarak reddedildi. 

APA gerçekten bilimsel özgürlükleri savunuyorsa NARTH gibi
derneklerin APA’ya kat›l›m›na izin verilmeli. Çünkü bilimsel öz-
gürlükler, insan cinselli¤inin anlam ve önemi hakk›nda ileri sürü-
len farkl› fikirleri de kapsamal›d›r. Kendileriyle ayn› fikirde olan te-
rapistler bulmakta zorlanan anne babalar, flunu bilmelidir ki
APA’n›n kap›lar› hâlâ alternatif bak›fl aç›lar›na s›k› s›k›ya kapal›d›r. 

Do¤a Bile “Heteroseksist”
Ço¤unlukla gey aktivistlerden oluflan birtak›m yazarlar, cinsiyet

kimli¤i bozuklu¤unun tedavi edilmesini k›n›yor ve bu yazarlar›n

birço¤u bu tür tedavileri “heteroseksist”224 olmakla suçluyor.225

Asl›nda biraz da do¤ru söylüyorlar çünkü do¤a bile özünde “hete-
roseksist”tir. Bir baflka deyiflle do¤a, yaflam›m›z› sürdürebilmemiz
için heteroseksüelli¤i önceler. Cinsiyetlerin birbirini tamamlamas›,
yani heteroseksüellik, insan ve hayvan biyolojisinde normdur. 
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Ama herkes bunu anlayabilmifl görünmüyor. Yak›nlarda, Op-
rah’n›n program yap›mc›lar›ndan bir telefon geldi. Telefondaki
kifli benden, gey gençlik üzerine bir programa kat›lmam› rica edi-
yordu. Yap›mc›ya, “Heteroseksüel gençlerden homoseksüel duy-
gular yaflayanlar olsa da gey gençlik diye bir fley oldu¤una inan-
m›yorum” dedim. 

Ben böyle söyleyince ölüm sessizli¤i gibi bir sessizlik oldu.
Sonras›nda yap›mc›, “Madem ‘gey gençlik’ diye bir fley olmad›¤›-
n› düflünüyorsunuz, acaba bize program›m›za kat›lmay› kabul
edecek bir psikolog önerir misiniz?” dedi.

Anlafl›lan yap›mc›, niçin “gey gençlik” diye ayr› bir kategorinin
var olmad›¤›n› düflündü¤ümü hiç merak etmiyordu. Benim görü-
flüm, bütün insanlar›n do¤alar› gere¤i heteroseksüel oldu¤u ama
baz› insanlar›n homoseksüellik problemi yaflad›¤›d›r. Daha do¤ru-
su ben, homoseksüel kelimesini, “homoseksüellik problemi olan
heteroseksüel insan” tabirinin k›salt›lm›fl flekli olarak ele al›yorum.

“Gey” kavram›n›n kullan›m› da birçok kafa kar›fl›kl›¤›na sebep
oluyor. Ne zaman bir konuflma yapsam mutlaka homoseksüel ve gey
kavramlar› aras›ndaki farkl›l›klara de¤inirim. Gey, ayn› cinse duyu-
lan ilgiyle pozitif özdeflleflimi iflaret eden sosyopolitik bir kavramd›r.
Kendini “gey” olarak tan›mlayan bir kifli, homoseksüel ilgilerin, “ki-
flinin kim oldu¤unu” tan›mlayan, en temel do¤as› oldu¤una inan›r.
Ancak kendini “gey” ilan etmek, ayn› cinse ilgi duymaya verilebile-
cek birçok tepkiden sadece biridir. Yetiflkin dan›flanlar›m homosek-
süel olabilirler ama gey de¤ildirler. Çünkü onlar, do¤al heteroseksü-
ellik potansiyellerini gelifltirmek için çabalayan insanlard›r.

Herhâlükârda Psikiyatrik Bozukluk Nedir?
Psikiyatri, uzun süreden beri “ruhsal bozukluk” kavram›n›

tan›mlamaya çal›fl›yor. Bugüne kadar hiçbir kapsay›c› tan›m bu-

lunamad›.226
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Son y›llarda psikiyatrik bozukluklar, gittikçe artan karmakar›fl›k
bir y›¤›na döndü. Birçok grup, psikiyatristlerin daha fazla durumu

bozukluk olarak nitelendirmesini ister oldu.227 Radikal feministler,
erkek flovenizminin ruhsal bir bozukluk oldu¤unu, zenci baz› psiki-
yatrlar ›rkç›l›¤›n bir bozukluk oldu¤unu ve baz› gey psikiyatrlar ise

“homofobi”nin bir bozukluk oldu¤unu iddia eder oldu!228

Bilim, insanlar›n hayatta karfl›laflt›klar› sorunlar› çözmek için
birçok faydal›, deneysel bilgi sunabilir. Ama sonuçta bilim, “Cinsel-
li¤in amac› nedir?” ve “Homoseksüellik, kiflinin temel kimli¤inin bir
parças› olabilir mi?” gibi önemli sorulara salt bilimsel cevaplar vere-
mez. Örne¤in, sosyal bilimciler Stuart Kirk ve Herb Kutchins, bu ko-
nulardaki fikirlerinin, t›pk› Amerikan Psikiyatri Derne¤i’ninkiler gi-
bi, salt bilimsel olmad›¤›n›, asl›nda bu konuda söylenenlerin de¤er
yarg›lar› içerdi¤ini aç›k yüreklilikle belirtiyorlar. Kirk ve Kutchins,
sokaktaki insanlar›n, psikiyatrinin nötr ve “rasyonel bir hikmeti”

temsil etti¤i fleklinde yanl›fl inan›fllar› oldu¤una dikkat çekiyorlar.229

“Ne?” sorusunun cevab›, bizi hiçbir zaman “ne olmal›?” soru-
sunun cevab›na götüremez. Dr. Jeffrey Satinover, bu ba¤lamda
bize, psikiyatrinin en büyük eksikli¤ini hat›rlat›yor: Psikiyatri,

bir de¤erler çerçevesine oturtulmadan anlams›zd›r.230

Homoseksüellik Geliflimsel Bir Bozukluk 
Olarak De¤erlendirilmeli midir?
Psikiyatrinin, ruhsal bozukluklar› tan›mlarken kulland›¤› iki

kategori “bunal›m” (distress) ve “yetersizlik” (disability)dir. Gey-
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lerde yayg›n uyuflturucu kullan›m›, yüksek oranlarda depresyon,
intihar giriflimleri, cinsel ba¤›ml›l›klar ve cinsel yolla bulaflan, y›-
k›c› hastal›klar görüyoruz. Bütün bu negatif faktörler, geyli¤e s›-
cak bakan San Francisco gibi flehirlerde azalmak yerine art›yor-
ken geylik hangi mant›kla “sa¤l›kl›” ilan edilebilir?

Gey ve lezbiyen topluluklar›nda görülen psikiyatrik problem-
lerden, toplum bask›s›n›n sorumlu oldu¤u s›kl›kla iddia edilir.
Mant›ken bu tür bir aç›klamada do¤ruluk pay› vard›r. Ama top-
lum bask›s› her fleyi aç›klamak için yeterli midir? Bir araflt›rmada,
geyli¤e daha fazla tolerans gösterilen toplumlarda, geylerin yafla-

d›¤› bunal›mlar›n azal›p azalmayaca¤› ölçüldü.231 Araflt›rmac›lar,
bu çal›flma için Danimarka ve Hollanda gibi geyli¤e daha olumlu
yaklaflan toplumlarla, geyli¤e daha düflmanca yaklaflan toplumla-
r› k›yaslad›lar. Yap›lan çal›flma, sadece homoseksüelli¤i onayla-
mayan kültürlerde de¤il, bütün kültürlerde homoseksüellerin

yüksek oranlarda bunal›m yaflad›¤›n› ortaya koydu.

“Yetersizlik” Kavram›n› Tan›mlama Sorunu
Homoseksüelli¤i, APA’n›n bir bozuklu¤u tan›mlarken kullan-

d›¤› ölçütlere göre yeniden irdeleyelim. Bize yol gösterecek kuru-
cu bir felsefenin yoklu¤unda varaca¤›m›z nokta, cevaplardan zi-
yade sorular üretmek olacakt›r. Asl›na bakarsan›z “bozukluk” te-
riminin anlam› bile sonsuza dek tart›fl›labilir.

Onar›m terapistleri, gey dünyas›nda çok yayg›n olan s›k s›k efl
de¤ifltirme özelli¤ine dikkat çekerek bu durumun sa¤l›kl› olmad›-
¤›n› söylüyorlar. Buna karfl›l›k gey teorisyenler, s›k s›k efl de¤ifl-
tirmeyi “gey erkekler için normal ve sa¤l›kl› bir durum” olarak

yeniden tan›ml›yorlar. (Gey camias›nda muhafazakâr bir gey ola-
rak tan›mlanan) aktivist Gabriel Rotello diyor ki: “Birçok insan
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için s›k s›k efl de¤ifltirmenin anlaml›, özgürlefltirici ve e¤lenceli

oldu¤una inan›yorum.”232

Onar›m terapistleri, birbirine söz vererek ba¤lanm›fl geylerin
bile genellikle iliflkilerinde sadakatsiz oldu¤una iflaret ederek, bu
durumun duygusal yetersizlik alameti oldu¤unu söylüyorlar. Bu-
na karfl›l›k gey teorisyenler, “birbirine söz vererek ba¤lanmay›”
yeniden tan›ml›yorlar. Örne¤in, iki gey klinisyen uzun süre de-
vam eden 156 gey iliflkisini incelemiflti. ‹ncelenen çiftlerden hiç-
birinin, 5 y›ldan uzun süre cinsel sadakati koruyamad›¤› ortaya
ç›km›flt›. Bu durumda araflt›rmac›lar, monogamiyi negatif olarak
tan›mlama yoluna gitmifller ve monogaminin, kiflinin efli üzerin-

de cinsel “mülkiyet” iddias› oldu¤unu söylemifllerdir.233

Benzer Bir Sorun: CKB (Cinsiyet Kimli¤i Bozuklu¤u)
Bir Bozukluk Olarak Tan›mlanmal› m›d›r?
Cinsiyet bozuklu¤u yaflayan çocu¤un tedavi edilmesinin bir-

çok aç›dan meflru oldu¤una inan›yoruz. Afla¤›daki liste, Zucker ve
Bradley’in Gender Identity Disorder and Psychosexual Problems in
Adolescents and Children (Cinsiyet Kimli¤i Bozuklu¤u ve Ergenlerde
ve Çocuklarda Psikoseksüel Problemler) adl› kitapta yer alan görüfl-
lerinin bir özeti niteli¤inde:

1. CKB, çocukta bunal›ma neden oluyor. Çünkü CKB, cin-
siyet sistemine göre kurulmufl bir dünyaya adapte olama-
ma sorunudur. Böyle çocuklar, tipik olarak akranlar› ta-
raf›nda d›fllan›yor; mutsuz ve insan iliflkilerinde kayg› se-
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viyeleri hayli yüksek seyreden bireyler oluyorlar. Kendi-
lerinden cinsiyetlerine uygun davran›fllar bekleyen bir
dünyada yaflamak, bu çocuklar› zorluyor.

2. CKB, daha derinlerden gelen bir adaptasyon sorununun
d›flavurumudur. Do¤al ve kifliye içkin olmaktan ziyade,
içruhsal sorunlar›n bir belirtisi gibidir. 

3. CKB, ileride ortaya ç›kabilecek homoseksüelli¤in, travestili-
¤in ve transseksüelli¤in güçlü bir alametidir. Birçok anne
baba, çocuklar›n›n bu tür durumlardan sak›nmas›n› arzular.

Zucker, daha sonra fikirlerini biraz de¤ifltirerek baz› çocuk-
larda nörogeliflimsel sorunlar olabilece¤ini kabul etse de, CKB te-
davisinin etkili olabilece¤i yönündeki görüfllerini korudu. 

Psikiyatri, CKB’yi psikiyatrik bir hastal›k olarak tan›mlarken,
bunun yetiflkinlikte ortaya ç›kan sonucunu (homoseksüelli¤i) nor-
mal kabul ediyor. Böyle yaparak kendi içinde çeliflkiye düflüyor.
Gey aktivistler bu ba¤lamda, “Homoseksüellik normal kabul edili-
yorsa niçin homoseksüel öncesi çocuklara psikiyatrik teflhis konu-
yor ve bu çocuklar tedavi ediliyor?” diye sorabiliyor. Baflka bir de-
yiflle, “Çocuklukta teflhis edilebilen bir bozukluk, eriflkinlikte nas›l
normal bir durum olarak kabul edilebiliyor?”

Burada gördü¤ümüz çeliflki, psikiyatrinin tutarl› bir “bozuk-
luk” tan›m› yapamad›¤›n› gözler önüne seriyor. Bu çeliflkiden fay-
dalanan gey aktivistler, kapal› kap›lar ard›nda CKB teflhisinin
konmamas› için çal›fl›yor. Bu konuda sonunda baflar›ya ulaflmala-
r› bizleri flafl›rtmayacak. 

Homoseksüelli¤in Temelinde 
Cinsiyet Karmaflas› Bulunur
Erkekli¤imiz veya diflili¤imiz arac›l›¤›yla büyüyerek olgunlafl›-

r›z. Bizce bu, gey topluluklar›nda çok fazla olgunlaflamam›fl davra-
n›fllar görmemizin bir sebebidir. Gey erkeklerde, cinsel dürtüsellik,
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narsist öz so¤urma, görüntüye hayranl›k ve yüksek oranlarda alkol
ve uyuflturucu tüketimi görülür. Lezbiyenlerde ise benzer bir bi-
çimde duygusal ba¤›ml›l›k, “sensiz yaflayamam” türü iliflkiler ve
yüksek oranlarda madde ba¤›ml›l›¤› ile depresyon görülür. Kiflinin
güvenli bir cinsiyet duygusu yoksa, ergenlik ça¤›nda karfl›lafl›lan
zorluklar› atlat›p tamamen olgunlaflmas› çok daha zor olacakt›r.

Cinsiyet sorunlar›n›n, homoseksüelli¤in kalbinde yatt›¤›ndan
flüphe edenler, gey teorisyenlerin yazd›klar›na bakarlarsa bu flüp-
heleri kesinlikle giderilmifl olacakt›r. Gey aktivizminin insanlar›
harekete geçirmeye çal›fl›rken kulland›¤› sloganlar›n bafl›nda, “Cin-
siyet sistemini bitirin!” gelir. Örne¤in, psikolog Daryl Bem, kendi
ütopyas› olan toplumu, herkesin birbirinin potansiyel sevgilisi ol-
du¤u ve cinsiyetin belirsiz oldu¤u bir toplum olarak tan›mlar. Ona
göre, bu toplumun, “çocuklar› ayn› veya karfl› cinsten akranlar›na
yabanc›laflt›ran, cinsiyete göre kutuplaflm›fl bir kültürü olmayacak-
t›r. Böyle çocuklar aseksüel olarak büyümeyeceklerdir. Aksine,
erotik ve romantik tercihleri daha çeflitli olacak ve kifliye özgü özel-
liklere dayanacakt›r. Beyefendiler, yine sar›fl›nlar› tercih etmeye de-
vam edebilecek fakat baz› beyefendiler (ve baz› han›mefendiler)

cinsiyeti önemsemeyip sadece sar›fl›nlar› tercih edecektir.”234

Ama cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuklar, “ideal” olarak ta-
n›mlanan ve cinsiyetin bir öneminin olmad›¤› bir dünyada de¤il;
cinsiyet farkl›l›klar›n›n hayat›n biyolojik olgular› oldu¤u gerçek
dünyada yaflayacaklard›r. E¤er böyle çocuklar cinsiyeti anlaya-
mazlarsa kendilerini anlafl›lamam›fl hissedecek ve buna karfl›l›k
kendileri de dünyay› anlayamayacakt›r. Zaten CKB’li çocuklar›n,
erkek difli gibi temel kategorileri do¤ru bir biçimde anlamada s›-

k›nt› yaflad›klar› ortaya konmufltur.235
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Efemine Erkek Çocuk Gey Dünyas› 
‹çinde Bile Üzüntü Yaflar
Efemineli¤in bir erkek çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini

ne kadar vurgulasak azd›r. Bu durum strese, mutsuzlu¤a, soyut-
lanm›fll›¤a ve akranlar taraf›ndan devaml› surette reddedilmeye
yol açar. Feminen ya da cinsiyet olarak atipik olan gençlerin, di-
¤er homoseksüel gençlere göre intihara kalk›flma oranlar› daha
yüksektir. (6. Bölüm’e bak›n›z.)

Birçok ruh sa¤l›¤› uzman›, toplumumuzun rastgele ve anlam-
s›z stereotiplere dayanan cinsiyet rolleri sistemini benimsedi¤ini
düflünür. Psikoterapistler olarak ifllerinin, toplumu de¤ifltirerek
karfl›t cinsiyet davran›fllar›n› ve homoseksüelli¤i onaylayan bir
toplum hâline getirmek oldu¤una inan›rlar. Acaba gey dünyas› da
cinsiyetin önemsiz bir kurgu oldu¤una m› inan›yor?

Gey erkekler tipik olarak, heteroseksüel erkeklerin masku-
lenlik anlay›fllar›n›n çok “dar” olmas›n› alaya al›rlar. Fakat gele-
neksel cinsellik stereotiplerinden kurtulmak üzerine çekilen bü-
tün nutuklara ra¤men maskulenlik, geylerin ideali olmaya devam
ediyor. Kendileri de gey olan birçok araflt›rmac›, bu noktaya par-
mak basm›flt›r. Bir araflt›rmac›, maskulenli¤in gey erkekler aras›n-
da “en fazla arzulanan tek özellik oldu¤unu” belirtmifltir. Bu arafl-
t›rmac›, “Efemine erkeklerin, maskulen görünümlü homoseksü-

ellere göre çok daha afla¤› kabul edildi¤ini” söylemifltir.236

Afla¤›daki gözlemler, gey topluluklar›n› gözlemlemifl bir sos-
yal bilimci taraf›ndan yap›lm›flt›r:

Gey dünyas›nda maskulenlik çok k›ymetli bir meta, cinsellik paza-
r›nda kullan›labilecek bir sermaye... Gey dünyas›nda herhangi bir
konu üzerinde bir fikir birli¤inden bahsedeceksek, bu konu kesin-
likle maskulenli¤in feminenlikten daha iyi kabul edildi¤idir. Gey
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dünyas›ndaki norm, kiflinin maskulen görünmesi gerekti¤idir. ‹n-
san “erkek” olmal›d›r, “nonofl” de¤il. “Bu han›m evlatlar› beni sinir
ediyor” gibi aç›klamalar çok yayg›nd›r.
Bu flekilde tercihin maskulenlikten yana konulmas›, sadece cinsel
çekimle s›n›rl› de¤ildir... Arkadafl gruplanmalar›nda ve eflcinsel or-
ganizasyonlar›nda, statü farkl›l›¤› hep maskulenlik ve feminenlik-
le ilintilidir. En maskulen olan, statü hiyerarflisinde en yukar›da
oland›r.237

Homoseksüellik üzerine yap›lm›fl kapsaml› bir çal›flmada, ki
bu çal›flma gey aktivistler taraf›ndan s›k s›k al›nt›lan›r, araflt›rma-
c›lar Bell ve Weinberg, gey erkekler için flöyle diyor: “Çal›flmam›-
za kat›lanlar›n muhtelemel bir cinsel partnerde arad›klar› en
önemli özellik, “stereotipik” olarak maskulen bir görünümle

uyumlu olmakt›r.”238

Okullardaki Gey Rehberlik Programlar›n›n Politikalar›
Geyli¤i destekleyen okul programlar›ndan en popüler olanla-

r›, (Proje 10 ve Gökkufla¤› Projesi gibi), bir çocu¤un homoseksü-
el duygular› varsa onun, kaç›n›lmaz bir biçimde gey oldu¤unu
varsay›yorlar.

O¤lunuzun, ayn› cinse ilgi duydu¤unu fark etti¤ini farz edin.
Kafa kar›fl›kl›¤› içerisinde, okuldaki Gökkufla¤› Projesi’nin rehbe-
rine gitti¤ini düflünün. Gökkufla¤› Program›’n›n ilkelerine göre,
okuldaki rehber zaten gey birisi olacakt›r. Bu rehber, o¤lunuza,
“Ne yaflad›¤›n› çok iyi anl›yorum. Senin yafl›ndayken ben de ayn›
hislere kap›lm›flt›m. Yaflad›¤›n bu duygular, senin de benim gibi
gey oldu¤un anlam›na geliyor. Bu arada bunu, anne babanla pay-
laflmana gerek yok. Onlar heteroseksüel olduklar›na göre, seni
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anlamayacaklard›r. Bir de anne babanla aranda nesil fark› var.
Muhtemelen onlar, eski usül de¤erlere sahiptirler” der. 

Birçok anne baba, bu bölücü ve geyli¤i onaylayan rehberlik
programlar›n›n, birçok eyalet hukukuna göre, izinleri olmaks›z›n
uygulanabildi¤ini bilmiyorlar. Duygular› ve ilgileri yüzünden, bu
gencecik çocu¤unuz art›k “onlardan biridir”. Burada elde edilen
ilk sonuç, aile içerisinde “biz, onlara karfl›” gibi çok büyük bir ay-
r›m›n oluflmas›d›r. Yani kafas› kar›fl›k çocuk ile Gökkufla¤› Prog-
ram›’n›n gey rehberi bir taraftad›r; çocu¤un anne babas›, toplum,
din ve geleneksel aile de¤erleri di¤er taraftad›r.

Ulusal E¤itim Derne¤i (The National Education Association),
Gey ve Lezbiyen Tarihi Ay› çerçevesinde okullarda, çocuklara ho-
moseksüelli¤in normal ve sa¤l›kl› oldu¤unu ö¤reten bir baflka yol
bulmufltur. Tarihimizdeki baz› yüksek flahsiyetli, önemli kifliler
elbette ki homoseksüellik sorunu yaflam›flt› ama bu, onlar›n ken-
dilerini “gey ve gey olduklar› için gurur duyan” bireyler olarak
ilan ettikleri (ki gey etiketi onlar›n döneminde de kullan›lmakta-
d›r) anlam›na gelmez. fiüphesiz bu insanlar›n birço¤u arzular›n›,
üstesinden gelinmesi gereken bir ›st›rap kayna¤› olarak görmüfl-
tür. Ulusal E¤itim Derne¤i ise her fleye ra¤men bu kiflileri, cinsel
yönden kafas› kar›fl›k çocuklar için bir ilham kayna¤› olarak gös-
termekte kararl›d›r. 

Ergenlerin geliflimi üzerine yaz›lan kaynak metinlerde, ho-
moseksüelli¤i bir miktar denemenin az rastlan›r bir fley olmad›¤›
ve homoseksüelli¤i deneyen gençlerin birço¤unun sonunda hete-
roseksüelli¤e yöneldi¤i belirtiliyor. As›l zarar, genç insanlara er-
genlik dönemlerinde yaflad›klar› bu tür deneyimlerden ötürü
“gey” damgas›n›n vurulmas›yla meydana geliyor. Gençler, kosko-
ca bir destek a¤›n›n kendilerini kolayl›kla yeni bir sosyopolitik
kimli¤e ba¤layabilece¤ini keflfediyorlar. Bundan daha birkaç sene
öncesine kadar, “gey” etiketi bu flekilde, haz›r bir kimlik kart›
olarak çocuklara da¤›t›lmazd›. 
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Joe Dallas, bu tür e¤itsel programlara aç›kça ve fliddetle kar-
fl› ç›kan bir terapisttir. Dallas, eski bir gey olarak, kafas› kar›fl›k
bir genci, sonuçlar›n› tamamen kestiremeyece¤i bir hayat tarz›-
na yönlendirmenin ne kadar y›k›c› oldu¤una bizzat flahit olmufl-
tu. “Ergenlikte yaflanan cinsel kimlikle ilgili kafa kar›fl›kl›klar›,
en iyi flartlar alt›nda bile ortaya ç›kabilecek kadar yayg›nd›r.
10’lu yafllardaki çocuklar, cinsel kimliklerinin ne oldu¤u ve ne
olmad›¤› konusunda alelacele ortaya at›lan önermelerle istismar

edilmemelidir.”239

Dallas, 1992’de 34.706 ö¤renci üzerinde yap›lm›fl, Minnesota
Ergen Sa¤l›¤› Araflt›rmas›’n› örnek gösteriyor. Bu araflt›rmada, 12
yafl›ndaki çocuklar›n %25.9’unun heteroseksüel veya homosek-
süel olup olmad›klar›ndan emin olmad›klar› bulunmufltu. Bu du-
rum, erken ergenlik y›llar›nda çocuklar›n ne denli kolay etkilen-
di¤ini ve kafa kar›fl›kl›¤›n›n ne kadar yayg›n oldu¤unu gösteriyor.
Hâl böyleyken Dallas, “Çocuklar, kafalar›n›n kar›fl›k oldu¤u bu
y›llarda cinsel deneyimler yaflamaya teflvik edilir ve onlara, he-
men hemen bütün cinsel ifade biçimlerinin meflru oldu¤u ö¤reti-
lirse ne olur?” diye soruyor. “Bir de anne babalara denir ki: ‘Me-
rak etmeyin, biz adam devflirmeye çal›flm›yoruz. E¤er çocu¤unuz
gey de¤ilse bu program onu gey yapamaz.’ Onlar›n bu söyledikle-

rine kim inan›r?”240

10’lu yafllardaki çocuklar›n kiflisel kimliklerinin en k›r›lgan
ve belirsiz oldu¤u dönemde, cinsel duygular›n›n en yo¤un olma-
s› bir paradokstur. Bu yüzden kendini aleleacele “gey” olarak eti-
ketlemek, özellikle bu yafllarda çok y›k›c›d›r. Çünkü ergenler,
son derece önemli olan ve ileriki hayatlar›n› tehdit edici bir po-
tansiyele sahip olan bir yaflam tarz›yla ilgili tercihlerini yapmak
için yeterince donan›ml› de¤ildirler. 
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Kinsey Hakk›ndaki Gerçekler
Proje 10 ad›ndaki e¤itim program› ad›n›, ülkedeki bütün nü-

fusun %10’unun gey oldu¤u iddias›ndan al›yor. Ancak 1950’le-

rin bafl›nda ortaya at›lan bu rakam›n do¤ru olmad›¤› kan›tlan-

m›flt›r. Yak›n zamanlarda yap›lm›fl birçok büyük çapl› çal›flma,

homoseksüellerin, bütün nüfusun %2’sine tekabül etti¤ini orta-

ya koyuyor. (Okul rehberlerinin homoseksüel yaflam tarz›na ver-

di¤i güçlü destek göz önünde bulundurulursa bu oran›n yak›n

gelecekte artaca¤›n› düflünebiliriz.) Yine de eski %10’luk oran,

homoseksüelli¤in normalli¤ini savunmada taktiksel bir de¤ere

sahiptir. Lambda Hukuki Savunma Fonu eski baflkanlar›ndan

Tom Stoddard diyor ki: “Bu oran›, geylerin ço¤unlu¤unun ken-

dini gizledi¤i bir zamanda kulland›k. Böyle yaparak say›m›z›n

çok oldu¤u izlenimi vermeye çal›flt›k.”241

(Baflta Kinsey, Cinsellik ve Sahtekârl›k kitab›n›n yazar› Dr.

Judith Reisman olmak üzere) Kinsey’in çal›flmas›n› tekrar göz-

den geçirenler, %10 gibi bir oran ortaya atan Alfred Kinsey’in,

cinsel çeflitliliklere daha fazla geçit veren bir toplum yaratmak

ad›na bu oran› fliflirdi¤ini öne sürüyorlar. Kinsey’in zaman›ndan

beri yap›lm›fl di¤er çal›flmalar, homoseksüellerin yüzdesini çok

daha düflük buluyor. 

2000 y›l›na kadar yap›lm›fl, en kapsaml› 11 araflt›rmay› de¤er-

lendiren psikologlar Stanton Jones ve Mark Yarhouse, “Sadece ve

devaml› surette homoseksüel davran›fllar gösteren erkeklerin ora-

n› kesinlikle %3’ün alt›ndad›r”242 diyorlar. 
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Homoseksüel Yönelimi Olan 
Bireyler “Bir Halk” m›d›r?
Homoseksüelli¤i normallefltirmeye götüren ana faktör, “gey”

kavram›n›n t›pk› bir ›rksal veya etnik grup gibi bir insan s›n›f›n› ta-
rif etti¤ini iddia eden politik söylemlerdir. Homoseksüellik öncele-
ri psikolojik bir durum olarak alg›lan›rd›. Ancak geyler “bir halk”
olarak tan›mland›ktan sonra “d›fllanma”dan, “ayr›mc›l›k”tan, ifle
al›mda ve ev sahibi olmada konulacak kotalardan bahsedilebiliyor.

Ayn› mant›kla Amerikan Medeni Haklar Birli¤i’nden (AC-
LU) ve feministlerden de bir “halk” olarak m› bahsedece¤iz? Pe-
ki ya Katolikler ve Baptistler ne olacak? Bir grupla özdeflleflmek,
insanlar› resmiyette bir “halk” olarak tan›mlamaya ve onlara
hukuki haklar, ayr›cal›klar ve kotalar kazand›rmak için yeterli
bir sebep midir?

Radyo program› yapan psikolog Dr. Laura Schelessinger, ho-
moseksüelli¤e yol açan bir gen varsa, bu genin bir “biyolojik hata”
olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söyledi¤inde, bu aç›klama
an›nda çarp›t›lm›fl, “Dr. Laura, bize biyolojik hatas›n›z diyor” flek-

linde Dr. Laura’ya çamur at›lm›flt›. Bu çarp›tmay› yapan aktivistler,
kendilerinin bir halk oldu¤unu, Dr. Laura’n›n bu aç›klamayla on-
lar›n bir halk olarak varl›k hakk›n› tan›mad›¤›n› ima ediyordu.

Mahallenizdeki Okulda Kullan›lan 
Terminoloji De¤iflikli¤ine Dikkat Edin
Oprah gibi televizyon programlar›n›n “geylik iyidir” politika-

lar›yla aktivistlerin sanca¤›n› tafl›d›¤›n› bir kenara not ettikten
sonra, okullardaki politik eylemlere bir göz atal›m. fiu s›ralar gey
aktivistler okullarda, Gökkufla¤› ve Güvenli Okul gibi projeleri,
tolerans ve çeflitlilik ad›na müfredata sokuyorlar. Sa¤l›k derslerin-
de ise homoseksüellik, geleneksel de¤erlerden ar›nm›fl bir biçim-
de iflleniyor ve ö¤rencilere bütün cinsel ifade biçimlerinin normal
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ve sa¤l›kl› oldu¤u afl›lanmak isteniyor. Bütün bu e¤itimlerin, nef-
ret ve fliddetin önüne geçmek için gerekli oldu¤u iddia ediliyor.

Psikolojinin etik de¤erlerle yüklü, eski terminolojisini de¤ifl-
tirmesiyle, bir fleyin nas›l oldu¤u ile nas›l olmas› gerekti¤i aras›n-
daki s›n›r bulan›klafl›yor. “Sap›kl›k”, “pedofili”, “rastgele cinsel
iliflki kurma” (promiscuity) ve “zina” gibi kavramlar ya tamamen
terk edilmifl ya da bugünün sosyal bilim ders kitaplar›ndan h›zla
ay›klanmakta. Ö¤renciler, bunlar›n yerine yeni kavramlar duyu-
yorlar. Mesela, pedofil iliflkiler için “yetiflkin-çocuk cinselli¤i”,
“yafl fark›n›n fazla oldu¤u cinsel iliflkiler” veya “jenerasyonlar
aras› cinsellik” gibi kavramlar kullan›l›yor. “Rastgele cinsel iliflki

kurma”243 yerine “ikili iliflki d›fl›ndaki iliflki” (extradyatic seks),
“s›k cinsel iliflkiye aç›k olma” veya “aç›k iliflkiler” kavramlar› kul-
lan›l›yor. Hâlbuki “cinselli¤e aç›k olma” tabiri, “uçkur gevflekli-
¤i”nin verdi¤i manay› veremez ve onun yerini dolduramaz.

Ne zaman de¤erler yönünden nötr kavramlar›n kullan›lmaya
bafllad›¤›n› görsek “olanlar›, olmas› gerekenler”mifl gibi yans›tma
felsefesinin ifl bafl›nda oldu¤unu anl›yoruz. “Olanlar›, olmas› ge-
rekenler” olarak ele almak, genel kültürümüze kadar indi¤inde
ortaya “Oprah felsefesi” ç›k›yor. Yani bir grup insan, kendi hikâ-
yelerini anlatt›¤›nda, Oprah’n›n program›nda tak›nd›¤› tutum her
zaman basitçe “‹flte, onlar da var” oluyor. “Olanlar, zaten olmas›
gerekenlerdir” felsefesi, gey aktivistler 1973 y›l›nda APA’ya bafl-
vurduklar›nda ifle yaram›flt›; hâlâ televizyon programlar›nda kul-
lan›lmaya devam ediyor. 

‹flte size “Oprah felsefesi”nin klasik bir baflka örne¤i. Gey ve
lezbiyenlerin ulusal çapta örgütlenmifl bir derne¤i (NGLTF)
üniversite ö¤rencileri için “De¤iflimi Yaratmak” adl› bir konfe-
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rans düzenliyordu. Broflürlerinde bu konferans flu bilgilerle du-
yuruluyordu: “Kamuya aç›k yerlerde cinsel iliflkide bulunmak,
kampüs hayat›n›n bir gerçe¤i... Pratik ve yarg›lay›c› olmayan
çözümler üretmek için ‘pozitif cinsellik’ yaklafl›m›n› benimseye-

ce¤iz.”244 Yani NGLTF’nin mant›¤›na göre, “Bu olgu gerçekten
var. Bilmemiz gereken tek fley de onun varl›¤›. Bu durumu de-
¤erlendirmeye veya anlamaya çal›flmaya gerek yoktur.” Di¤er
bir deyiflle NGLTF, üniversitelilerin kamuya aç›k yerlerde cin-
selli¤i özgürce yaflamas›na “yarg›lamadan” (onaylar bir biçim-
de) yaklaflma gibi bir tepki veriyor ve bu yaklafl›ma, “pozitif cin-
sellik” ad›n› tak›yor. 

Bu “pozitif cinsellik” felsefesi, birçok psikoterapiste meslek-
lerini icra ederken yol gösteriyor. Klinik literatürde baz› gey kli-
nisyenler kamuya aç›k yerlerde cinselli¤i, “aç›k iliflkileri” ve grup
seksi, cinsel s›k›nt›lar›n önüne geçmede iyi stratejiler olarak savu-
nuyor. Bu tür bir makale, Family Therapy Network (Aile Terapisi
A¤lar›) adl› çok okunan bir psikoterapi dergisinde yay›mlanm›fl-
t›. Yazar, cinsellikle ilgili “dini bütün bir yarg›da” bulunmad›¤›n›,
sadece gey erkekleri iliflkilerinde bir arada tutmak için nelerin ifle

yarad›¤›n› araflt›rd›¤›n› yazm›flt›.245

Genç insanlar›m›z baflka nelerle karfl› karfl›yalar? Güvenli
cinselli¤i savunan bir baflka gey kuruluflu, özellikle gençlerin fay-
dalanabilece¤i, geylere hitap eden bir broflür yay›mlam›flt›. Bu
broflüre koyduklar› cinsellik e¤itimiyle ilgili resimleri, okumakta
oldu¤unuz bu kitapta yeniden yay›mlamak için izin istedi¤imiz-
de bizi (flafl›rt›c› bulmad›¤›m›z flekilde) geri çevirdiler. Asl›na ba-
karsan›z bu broflürdeki resimler, öylesine sap›kçayd› ki izin veril-
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se bile bu kitapta yay›mlamak için uygun olmayabilirlerdi. Ayn›
broflür; tuhaf, do¤aya ayk›r› ve hijyenik olmayan cinsel iliflki bi-
çimlerinin nas›l “güvenli” yap›labilece¤ini tarif ediyordu! 

Çünkü Sizin De¤erleriniz Farkl›
Öyleyse, çocu¤unun normal bir heteroseksüel yönelimi olma-

s› için ilk ad›m› atm›fl olan siz anne babalar, flamatac› bir az›nl›-
¤›n, çocu¤unuzun cinsel yöneliminin sizi ilgilendirmedi¤i konu-
sunda ›srarc› olaca¤›n› fark etmelisiniz. Ve bu az›nl›k, sizin ad›n›-
za konuflamaz.

Gelecek bölümde, cinsiyet karmaflas› yaflayan çocuklar›n
anne babalar›yla yap›lan seanslarda al›nm›fl baz› notlara bakaca-
¤›z. Homoseksüel ilgilerini fark etmeye bafllayan 10’lu yafllarda-
ki bir erkek çocu¤un sesine de kulak verece¤iz. Bu flekilde, si-
zin gibi düflünen ve herhangi bir cinsel yönelimin, en az bir di-
¤eri kadar iyi oldu¤u fikrine karfl› ç›kan anne babalar› cesaret-
lendirmeye çal›flaca¤›z.
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9. ‹yileflme Süreci

Babalar o¤ullar›n›za sar›l›n. Siz onlara sar›lmazsan›z bir gün baflka
bir adam o¤lunuza sar›lacakt›r. 

Dr. A.Dean Byrd, psikolog

Dan›flan›m Gordon bana, “E¤er baba olmakla ilgili tek bir fley
ö¤rendiysem o da her çocu¤un farkl› oldu¤udur” demiflti. Ofisimde-
ki sandalyeye, yüzünde üzgün bir teslimiyet ifadesiyle yerleflmiflti. 

Baflar›l› bir finans uzman› olan Gordon’un dört o¤lu vard›.
Gordon, “Gloria’yla evlendi¤imiz zaman hemen çocuklar›m›z olsun
istedik. Babamla iliflkilerim çok iyi de¤ildi; o yüzden babamla yaka-
layamad›¤›m yak›nl›¤› o¤ullar›mla yaflamak istiyordum” diyordu.

Bu çiftin pefl pefle üç erkek çocu¤u olmufltu. Bu üç büyük o¤-
lan, babalar›na hayrand›. Onlardan sonra Jimmy do¤mufltu.

Kocas›n›n yan›ndaki rahat koltu¤a oturmufl olan Gloria, üz-
gün ve endifleli gözlerle bana bak›yordu. “Jimmy’ye hamile kald›-
¤›mda bu bebe¤in k›z olmas›n› çok fazla istiyordum. Öyle ki be-
bek erkek do¤du¤unda gözyafllar›m› tutamad›m” demiflti. 

Belki de Jimmy ve annesi, bilinçd›fl› bir biçimde bile olsa, bu
hayal k›r›kl›¤›n›n üstesinden gelmek için ifl birli¤i yapm›fllard›.
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Çünkü Jimmy, sekiz yafl›na geldi¤inde annesinin en yak›n arka-
dafl›yd›. Piyanoya merak› olan yetenekli, narin ve insanc›l bir ço-
cuk olan Jimmy, baflka insanlar›n ne düflündü¤ünü ve ne hisset-
ti¤ini do¤al olarak çok önemseyen bir yap›dayd›. Daha bu yafl›n-
dayken annesinin ruh hâlini bir kitap gibi okuyabiliyordu ama
tek bir erkek arkadafl› yoktu. Asl›nda Jimmy, homoseksüel öncesi
evrenin birçok belirtisini gösteriyordu. Gloria, o¤lunun son za-
manlarda iyiden iyiye artm›fl olan depresyonundan ve sosyal izo-
lasyonundan endifle ediyordu. Jimmy’nin tersine, büyük o¤ullar›
mutlu ve uyumlu çocuklard›.

Jimmy’nin yaflad›¤› cinsiyet karmaflas› y›llar öncesinde, anne-
annesinin küpelerini tak›p makyaj malzemelerini kullanmaya
bafllad›¤›nda fark edilmiflti. Gloria’n›n alt›n ve gümüfl tokalar›, ço-
cu¤a çok çekici geliyordu ve k›sa zamanda kad›n k›yafetlerinden
neyi sevip neyi sevmedi¤i konusunda zevk sahibi olmufltu. Bütün
bunlar, Jimmy daha okula bile bafllamadan önce, henüz 4 yafl›n-
dayken oluyordu. 

Gordon, “Di¤er bütün o¤ullar›ma nas›l davrand›ysam Jimmy’ye
de öyle davrand›m. San›r›m bu pek ifle yaramad›. Çünkü Jimmy,
elefltirilerimi hep yanl›fl anl›yordu. Odas›na çekiliyor ve birkaç
gün boyunca benimle konuflmay› reddediyordu” diyordu.

Yafl› biraz daha ilerleyince Jimmy daha baflka uyumsuzluk
belirtileri göstermeye bafllam›flt›. ‹nsanlarla iliflkiye girmek ye-
rine fantezi dünyas›na kaç›yordu. Olgunlaflamam›flt›. Atletik
yap›l› büyük a¤abeylerini ve onlar›n eve getirdikleri arkadaflla-
r›n› inatla reddediyordu. Gordon iflten döndü¤ünde di¤er o¤ul-
lar›n›n, onu karfl›lamak için heyecanla kap›ya kofltuklar›n› ha-
t›rl›yordu. Ama Jimmy farkl›yd›; o, hep babas› önemsizmifl gi-
bi davran›yordu. 

fiu anda herkesi en fazla endiflelendiren fley, Jimmy’in fantezi
dünyas›yd›; kendi hayal ürünü olan bir dünyada yafl›yordu. Oda-
s›nda yaln›z bafl›na, çizgi film karakterleri çizerek saatlerini geçiri-
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yordu. Gloria, Jimmy’le ilgili bir baflka rahats›z edici özelli¤in far-
k›na varm›flt›. Jimmy hayat›nda ne zaman stresli ve üzüntülü bir
durumla karfl› karfl›ya kalsa hemen feminen, hayal ürünü dünyas›-
na çekiliyordu. A¤abeylerinin arkadafllar›ndan biri evlerine gelmifl-
ti. Bu çocuk, Jimmy ile biraz dalga geçmifl ve onu fazla önemseme-
miflti. Jimmy an›nda eski abart›l›, feminen hâline geri dönmüfltü.

Sonunda Gloria ve Gordon, Jimmy’ye yard›m etmenin yolla-
r›n› aramaya bafllam›flt›. Bu kararlar›n›n da ciddi bir biçimde ar-
kas›nda durmufllard›. Öyle ki ailenin müdahale için terapiye bafl-
lamas›ndan bir ay sonra di¤er o¤ullar›ndan biri, Tony, kendisinin
bir kenara at›ld›¤›ndan flikâyet etmeye bafllam›flt›. Bana göre bu,
anne baban›n, Jimmy’ye yard›m etmek için fazlas›yla çaba göster-
di¤inin bir iflaretiydi. Bu noktada Gloria ve Gordon’a, “Jimmy’nin
‘erkek olmay› unutmas›n›n’ bir problem teflkil etti¤ini ve bu soru-
nun üstesinden gelmek için ailecek çaba göstermeleri gerekti¤ini”
Tony’ye anlatmalar›n› söyledim. Bu zorlu bafllang›ca ra¤men,
Tony sonras›nda erkek kardefline yard›m etmek için ifl birli¤inde
bulunmaya bafllad›. 

Gordon, en küçük o¤lunun uzun zamandan beri kendisinden
uzaklaflmakta oldu¤unun fark›ndayd›. “Jimmy küçükken zor za-
manlar geçirdim; bir taraftan ailemiz geniflliyordu, bir taraftan da
ifllerim pek iyi gitmiyordu. Galiba ne zaman kendisine bir fley
söylesem bunu bir elefltiri olarak al›p odas›na çekilen küçük ve
hassas bir çocu¤a ulaflma zahmetine girmek istemedim.”

Aksine di¤er o¤lanlar, babalar›yla oynamaya ve onun ilgisini
çekmeye çal›flmaya fazlas›yla istekliydiler. Gordon, “Böylece
Jimmy’ye benimle olmay› istememe f›rsat› verdim. ‹tiraf etmeli-
yim ki ‘Jimmy’nin benim etraf›mda olmak istememesi, onun ken-
di problemidir’ diye düflündüm” diyordu.

Jimmy’nin babas›na, “Öyleyse bizim stratejimiz, sizin yapt›¤›-
n›z›n tam tersi olacak. Yani Gordon, senin Jimmy’yle çok aktif il-
gilenmen gerekiyor. Gloria, senin de biraz geri çekilmeyi ö¤ren-
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men gerekiyor. Bütün aile birlikte çal›flarak Jimmy’ye erkek olma-
n›n iyi bir fley oldu¤unu hat›rlatman›z laz›m” dedim.

Stratejim, Gordon’u Jimmy’ye özel ilgi göstermeye teflvik et-
meyi, evin d›flar› ifllerini yaparken baban›n çocu¤u yan›na alma-
s›n› ve onunla fiziksel dayan›kl›l›k gerektiren, hareketli oyunlar
oynamas›n› kaps›yordu. Babay›, s›radanm›fl gibi gözüken birçok
iflin asl›nda bir f›rsat oldu¤u konusunda uyarmaya çal›fl›yordum.
Örne¤in, arabaya benzin almaya birlikte gitmek ve benzin pom-
pas›n› çocu¤un tutmas›na izin vermek. Bütün bu ufak tefek çaba-
lar, erkek erke¤e ba¤lanmay› sa¤layarak güçlü bir baba o¤ul ilifl-
kisinin temellerini atacakt›r. 

Gordon, bazen Jimmy’yi birlikte arka bahçede çal›flmaya veya
mangal› yakmaya ça¤›r›yordu. Ya da Jimmy evde piyano dersleri
al›rken evde bulunmay› ve çocu¤un bütün resitallerine gitmeyi
kendine görev biliyordu. Büyük o¤ullar›yla spor yapmak için d›fla-
r› ç›kt›¤›nda Jimmy’nin kendini soyutlama ve a¤abeylerine kin duy-
ma huylar›n› k›rmak için onu da yan›na almaya özen gösteriyordu. 

Bafllarda Jimmy, babas›n›n ça¤r›lar›n› ›srarla reddediyordu. Me-
sela, babas›yla birlikte terapi için ofise gelmesi teklif edildi¤inde
Jimmy bunu çok kesin bir biçimde reddetmiflti. Ama Jimmy babas›y-
la daha rahat bir iliflki gelifltirmeye bafllad›kça daha çok bir erkek ço-
cuk gibi davranmaya bafllad›. Okulda da daha az alaya al›n›yordu.

Benim teflviklerimle anne babas›, Jimmy’yi (rekabete dayan-
mayan) sporlara kat›l›m› destekleyen bir izci kamp›na gönderdi.
Kampta k›zlardan çok erkek çocuklar bulunuyordu. Gloria, kam-
p›n bafl›ndaki üniversite ça¤lar›ndaki genç adamla özellikle ileti-
flime geçti ve onun, Jimmy’ye ihtiyac› olan özel ilgiyi göstererek
yard›mc› olmas›n› sa¤lad›. 

Jimmy gibi erkek çocuklar›n, anne babalar›n›n kendilerine el
uzatarak destek olmaya ve onlar› yüreklendirmeye çal›flt›¤›n› an-
lamalar› gerekir. Anne babalar›n›n yarg›lay›c› ve elefltirel oldukla-
r›n› düflünmemelidirler. Örne¤in, Jimmy 8 yafl›ndayken bir gün,
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oyuncak ay›c›¤›yla okula gitmiflti. O¤lunu görmeye giden Gloria,
ö¤le yeme¤i zaman›nda Jimmy’nin yaln›z bafl›na o ay›c›kla oyna-
d›¤›n› ve onunla konufluyor gibi yapt›¤›n› görmüfltü. Ertesi gün
Gloria’n›n uyar›s›yla, Gordon o¤luna, “Jimmy, senin yafl›ndaki
erkek çocuklar›, okula ay›c›klar›n› götürmezler. Ama ben sana,
onun yerine okula götürebilece¤in bir fley getirdim” demiflti. Ba-
bas› o¤luna, son model küçük bir tetris vermiflti. Jimmy de bunu
ertesi gün okula götürmüfltü. Okulda s›n›f arkadafllar›, Jimmy’nin
etraf›n› çevirmiflti. Çocuklar, Jimmy’ye, tetrisle oynamak için yal-
var›yordu. Do¤al olarak Jimmy de onlar›n tetrisle oynamalar›na
dâhil oluyordu çünkü oyuncak onundu. 

Anne babas›n›n tutarl› müdahaleleri sonunda Jimmy’nin cinsi-
yetiyle uyumsuz davran›fllar› yavafl yavafl azald›. Bunlar, sadece ço-
cu¤un efemineli¤i için geçerli de¤ildi. Ayn› zamanda, akranlar›n-
dan soyutlan›fl›, genel olarak olgunlaflamam›fl davran›fl biçimleri ve
maskulen erkek çocuklar›ndan hofllanmay›fl› ve onlara karfl› duy-
du¤u korku azalm›flt›.

Gordon bana, “Jimmy beni umursamad›¤›nda ve bana önemsiz-
miflim gibi davrand›¤›nda, itiraf etmeliyim ki bu durum egoma a¤›r
geliyor ve yan›ndan yürüyüp gitmek istiyorum. Geri çekilip duru-
mu oldu¤u gibi kabul etmek çok daha kolay. Ama kendime ›srarla,
Jimmy’nin bu tutumunun bir savunma biçimi oldu¤unu hat›rlat›yo-
rum. Bütün bu hor görmelere ve reddetmelere ra¤men, içten içe be-
nimle ba¤ kurmak istedi¤ini hissediyorum. Böylelikle duygular›m›
bir kenara b›rak›yor ve onu zorlamaya devam ediyorum. Jimmy kü-
çükken çok kusurlu davranm›fl olabilirim ama art›k o¤lumun beni
geri çevirmesine hiçbir flekilde izin vermeyece¤im” demiflti.

Maskulenli¤in Onaylanmas›nda 
Karfl›lafl›lan Zorluklar
Daha önce de belirtti¤imiz gibi, erkek çocuklarda görülen

cinsiyet karmaflas› asl›nda maskulenli¤in zorluklar›ndan kendini
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geri çekmedir. Birçok çal›flman›n da belirtti¤i gibi, cinsiyet kar-
maflas›, ayn› zamanda baflka baz› sorunlarla ilgilidir. Bu, Jimmy
örne¤inde babay› reddetme, sosyal izolasyon ve kendini fantezi
dünyas›nda avutmayd›. Baflar›l› bir tedavi çocu¤a, do¤al olarak di-
fli ve erkekler olarak var olunan bir dünyada kendi yolunu bulma-
s›na yard›m eder. Hayat›ndaki en önemli iki yetiflkinin, yani an-
ne babas›n›n tutarl› yard›mlar› sayesinde, cinsiyet karmaflas› ya-
flayan çocuk, çift cinsiyet fantezilerini bir kenara b›rakarak cinsi-
yete dayal› bir dünyaya kat›l›m›n keyfini ç›karabilir. 

Anne babalar olarak, bir terapistin yard›m› olsun veya olma-
s›n, müdahalelerinizi nazik, düzeltici ama ayn› zamanda kararl›
bir biçimde yapmaya dikkat etmelisiniz. Çocu¤un karfl›t cinsiyet
davran›fllar› engellenirken dahi, çocu¤unuz bir birey olarak kifli-
li¤inin kabul edildi¤inden emin olmal›d›r. Yani çocu¤unuz, sade-
ce stereotipik olarak kendi cinsiyetinin ilgilerini yans›tan, biçil-
mifl bir k›z veya erkek modeli olmamal›d›r. Cinsiyet rolleri belli
oranlarda karfl›l›kl› olarak afl›labilir. Ama yine de, cinsiyetler ara-
s› geçifllerin sa¤l›kl› olmas› için kifli, öncelikle orijinal cinsiyetini
sa¤lam temeller üzerine oturtmal›d›r. 

Çocu¤unuzu her zaman sayg›yla dinlemeniz çok önemlidir.
Onu, yapmaktan nefret etti¤i faaliyetleri yapmaya zorlamay›n;
kendisini korkutan bir role uygun davranmaya itmeyin. Efemi-
ne davran›fllar›n› örtmeye çal›flarak onu utand›rmay›n. De¤iflim
süreci, sevgi dolu cesaretlendirmeler eflli¤inde, yavafl yavafl
ilerleyecektir.

Utand›rman›n olumsuz etkileri olabilir. Bana terapiye gelen
Alex ad›ndaki yetiflkin hastam flunlar› hat›rl›yordu:

5 yafllar›ndayken, bir defas›nda bana bir kutu dolusu eflantiyon par-
füm verilmiflti. Bir sürü küçük parfüm fliflesi, bölmelere ayr›lm›fl bir
kutunun içine yerlefltirilmiflti. Onlar›n gerçekten önemli fleyler ol-
duklar›n› düflünmüfltüm ve nereye gitsem bu parfümleri de yan›m-
da götürüyordum. 
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Babamla birlikte bir akrabam›z› ziyarete gitti¤imizde, yine onlar› da
yan›mda götürdü¤ümü hat›rl›yorum. Parfümler beni yine heyecan-
land›rm›fl olmal›yd› ki onlar› Margaret teyzeme gösterdim. Ona,
parfüm fliflelerini gösterdi¤imde beni afla¤›layarak, “Nap›yorsun ba-
k›y›m sen bu parfümlerle? Yoksa sen küçük bir nonofl musun?” de-
di. Ben de a¤lamaya bafllad›m. Kendini kötü hissetmifl olmal›yd› ki
beni hemen teskin etmeye çal›flt›.
Bu olay hakk›nda çok fley bilmiyorum ama bunu hâlâ hat›rl›yorum.
Bu parfüm sevgim çok uzun sürmedi. Ama bana kendimi hem iyi,
hem de kötü hissettiren bir fleydi.”

E¤er çocu¤unuz hâlâ küçükse ona, biyolojik yap›s›n›n gerçek-
lerini hat›rlatmak ifle yarar. Özellikle bir penise sahip oldu¤unu ve
bunun normal ve sa¤l›kl› bir durum oldu¤unu vurgulayabilirsiniz.
Baba, bu e¤itim sürecine aktif olarak kat›lmal›d›r. Babalar, bu ana-
tomik gerçe¤in, küçük o¤ullar›n› “t›pk› di¤er bütün erkek çocuk-
lar› gibi” erkek yapt›¤›n›n üzerinde durmal›d›r. Erkek cinsel organ-
lar›na sahip oldu¤unun vurgulanmas›, (ki çok küçük yafltaki ho-
moseksüel öncesi çocuklar bu durumu bilinçd›fl›nda reddetmek is-
terler), çocu¤un feminenlikle veya çift cinsiyetle ilgili fantezilerinin
önünde güçlü bir engel olacakt›r. Erkek çocu¤un sahip oldu¤u er-
kek vücudu, tart›fl›lmaz tek gerçektir; onun maskulenli¤inin bir ka-
n›t›d›r. Çocuk, bu yönüyle annesinden keskin çizgilerle ayr›l›r.
Çünkü bu, onun asl›nda babas›na benzedi¤inin bir göstergesidir. 

Babayla Birlikte Dufl Almak
Babayla birlikte dufl almak, çocu¤un babas›yla, babas›n›n

maskulenli¤iyle ve sahip oldu¤u erkek anatomisiyle özdeflimini
artt›rma potansiyeline sahiptir.

Cinsiyet bozuklu¤u olan çocuklar konusunda uzman olan
Dr. George Rekers, baba o¤ul birlikte dufl yapmak için ayr›nt›l›
bir yol haritas› çiziyor ki bu tecrübe olumlu olsun. Dr. Reeker di-
yor ki: “Birlikte dufl yaparlarken o¤ullar cinsellikle veya cinsel

GENÇLERDE HOMOSEKSÜELL‹⁄‹ ÖNLEME REHBER‹

287



anatomiyle ilgili sorular sorduklar›nda babalar, onlar› tersleme-
meli. Bu sorular›n her biri, çocu¤un geliflim seviyesine uygun bil-
gilerle yap›c› ve do¤al bir flekilde cevaplanmal›d›r. Olumlu ve ya-
p›c› bir yaklafl›mla, bu önemli konularda çocuk ile baba aras›nda-

ki iletiflim kanal› aç›k tutulmufl olur.”246

Babaya, o¤lu gelifligüzel bir flekilde ona dokunursa veya onun
cinsel organ›na bakarsa bunun normal oldu¤u söylenmelidir.
Böyle bir durum oldu¤unda baba üzülüp irkilmemelidir. Çocu¤u-
na olumsuz, sert veya cezaland›r›c› bir tepki vermemelidir. Bu-
nun yerine baba, çocu¤una, büyüdü¤ünde onun da çok benzer
bir cinsel anatomiye sahip olaca¤›n› kesin bir dille anlatmal›d›r. 

Çocuk, babas›n›n mahrem bölgesine dokunursa tipik olarak
merak›n› giderecektir ve bir daha babas›n›n cinsel organ›na do-
kunmayacakt›r. Ama çocuk, pek muhtemel olmasa da, babas›n›n
cinsel organ›na dokunmaya devam ederse Dr. Reekers, çocu¤un
dikkatini farkl› flekillerde da¤›tmay› tavsiye ediyor. Mesela, çocu-
¤a, “Lifi al ve kulaklar›n›n arkas›n› çok iyi temizle” denilerek, ba-
bas›n›n cinsel anatomisine odaklanmamas› do¤rudan do¤ruya
söylenmeden ilgisi da¤›t›labilir. 

E¤er çocuk, babayla birlikte dufl yapt›¤›nda her defas›nda ba-
bas›n›n mahrem bölgesine dokunmaya devam ediyorsa Dr. Ree-
kers, babalara, çocuklar›na karfl› aç›k ve bilgilendirici olmay› tav-
siye ediyor. Yani, “Benim penisime bakmandan rahats›z olmuyo-
rum. Çünkü ben, senin baban›m ve büyüdü¤ünde penisinin nas›l
olaca¤›n› görmek sana, vücudunun ileride neye benzeyece¤ini
ö¤renmende yard›mc› olacakt›r. Ama sen, zaten benim penisime
dokunup onun neye benzedi¤ini anlad›¤›na göre, sana erkeklerin,
birbirlerinin penislerine dokunmad›klar›n› da ö¤retmeliyim. El-
bette ki hasta muayene eden doktorlar, küçük o¤luna banyo yap-
t›ran veya çocuklar›n›n ac›yan ya da kafl›nan penisini kontrol et-
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mesi gereken anne babalar bunun istisnas›d›r” fleklindeki aç›kla-
y›c› cümleler kurulabilir. Dahas› babalar, o¤ullar›na, kendi penis-
lerine dokunmak istediklerinde, bunu yaln›z bafllar›nayken yap-
malar› gerekti¤ini ö¤retmelidirler.

Dr. Reekers, küçük bir erkek çocu¤u inciterek onu karfl›t cin-
siyet davran›fllar›na yönlendiren trajik bir olay› anlat›yor. Baba dufl-
tan ç›km›flt›r. Küçük o¤lu, merak ve hayranl›kla babas›n›n penisi-
ne uzanm›flt›r. Baba an›nda çocu¤a bir flaplak indirmifl, sertçe ba¤›-
rarak ona, “sap›k” demifltir. O andan itibaren çocuk, karfl›t cinsiyet
davran›fllar› göstermeye bafllam›flt›r; art›k banyo yaparken penisini
bacaklar›n›n aras›na k›st›rarak bir k›z gibi görünmeye u¤rafl›yor ve
annesine, bir penisi olmas›n› istemedi¤ini söylüyordu. Dr. Reekers,
baba o¤ul iliflkileri özenle kurulursa, “Çocuklar, ileride di¤er er-
keklerle birlikte dufl almalar› gerekti¤inde, örne¤in, bir soyunma
odas›nda veya üniversite yurdunda, bu duruma çok daha haz›rl›k-
l› olacaklard›r” diyor.

Babalara, küçük o¤ullar›yla birlikte dufl almay› tavsiye etme-
nin yan› s›ra onlardan, çocuklar›yla fiziksel temasa dayal›, hare-
ketli oyunlar oynamalar›n› istiyorum. Babalar d›fla dönük, ken-
dine güvenli davran›fllar› ve sald›rganl›¤›n fiziksel olarak ifade
edilmesini destekleyebilirler. Bu, cinsiyet bozuklu¤u yaflayan
erkek çocu¤un yatk›n oldu¤u k›r›lgan, “iyi çocuk” imaj›n› dele-
cektir. Bir erkek çocuk güreflerek, bo¤uflarak ve “babas›n› yene-
rek” fiziksel gücünü keflfedip vücudunun dayan›kl›l›¤›n›n fark›-
na varabilir. Böylece bu ürkütücü ve gizemli erkek figürüyle te-
masa geçmifl olur. 

Dokunman›n Önemi
‹stisnas›z bütün yetiflkin hastalar›m, ac› verici bir boflluktan;

babalar›yla aralar›ndaki fiziksel temas yoksunlu¤undan bahsedi-
yorlar. Richard Wyler, bu tür dokunufllardan soyutlanman›n na-
s›l bir yoksunluk duygusu uyand›rd›¤›n› tarif ediyor:
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Kültürel mesaj çok aç›kt›r: Gerçek erkekler dokunmaz. Maalesef
bu tabu, çocuklar çok küçük olsa bile, babalar ve o¤ullar, erkek
kardefller ve yak›n arkadafllar için de geçerli. Bizim kültürümüzde
erkekler homoseksüel olarak alg›lanmaktan, hatta baflkalar›na sa-
r›larak, dokunarak ve ellerini tutarak onlar› homoseksüel “yap-
maktan” korkuyorlar. 
Ama asl›nda korktuklar› fley, tam da kendilerinin yaratt›¤› bir fley-
dir: Bir erkek taraf›ndan kucaklanma özlemiyle dopdolu, dokunma
açl›¤›yla büyümüfl erkeklerden oluflan bir toplum. Dokunulma ve
kucaklanma ihtiyac›n›n çocuklukta giderilmemesi, bu ihtiyac›n ço-
cuklar yetiflkin erkekler olduklar›nda ortadan kalkaca¤› anlam›na
gelmiyor. Bizler için öncelik tafl›yan bu arzu, uzun zamand›r erte-
lenmiflti. Öyle ki sonunda, bütün arzumuz dokunmak ve dokunul-
makken baz›lar›m›z bu arzuyu baflka bir erkekle cinsel iliflkide
bulunarak tatmin etme aray›fl›na girmifltir. Açl›¤›n› çekti¤imiz, cin-
sel olmayan dokunufllara nas›l ulaflabilece¤imizi bilmiyorduk ki. 

Normal olan dokunma ihtiyac› karfl›lanmam›flsa genç erkek-
ler, uygunsuz ve istismara aç›k iliflkiler karfl›s›nda çok daha âciz
kal›rlar. Wyler diyor ki:

Birço¤umuzun, erken çocukluk döneminden itibaren, sa¤l›ks›z ve
ifllevsel olmayan iliflkiler içine çekildi¤imiz do¤rudur. Sevgiye ve
onaylanmaya benzeyen bir fleyle karfl›laflt›¤›m›zda, sonuçlar› ne
olursa olsun ona yap›flm›fl›zd›r.
Bu, bazen bizi cinsel hazlar› için kullanan erkekleri veya bizim ya-
k›nl›k ve sevgi hissetmek için cinsel olarak kulland›¤›m›z erkekleri
kapsar. (www.peoplecanchange.com.)

Olimpik dal›c› Greg Louganis’in hikâyesini hat›rlay›n. O
küçükken yaln›z, anlafl›lamam›fl, okul arkadafllar› taraf›ndan ala-
ya al›nm›fl ve babas›na yabanc›laflm›fl bir erkek çocuktu. Bu du-
rumda, Louganis’in plajda tan›flt›¤›, kendinden yafll› erke¤in ilgi-
si karfl›s›nda âciz kalmas› hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. O, “cinsellikten
çok sar›l›p sarmalanma için bu adama gitmeye devam etmiflti.
Çünkü flefkat açl›¤› çekiyordu.”
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O¤ullar›n› duygu ve düflüncelerini ifade etmeye teflvik etmek,
anne baban›n önemli görevleri aras›ndad›r. Çocuk, muhtemelen
büyüyüp bir erkek olarak rolünün zorluklar›yla karfl›laflmaktan
korkuyordur. Bu yüzden çocu¤a, bu endiflelerini ve cinsiyetle ilgili
çarp›k düflüncelerini dile getirme f›rsat› verilmelidir. Örne¤in, Se-
an yedi yafl›nda, efemine bir erkek çocuktu. Babas›, “Sean’›n prob-
lemleriyle ilgili konuflmayaca¤›z, onu sadece sevece¤iz ve onayla-
yaca¤›z” karar› alm›flt›. Bu yaklafl›m bafllang›ç için iyidir ama yeter-
li de¤ildir. Anne babalar, erkek difli ayr›m›n› sarih bir biçimde vur-
gulayabilecekleri f›rsatlar› kollamal›d›r. “Büyüyünce ne olmak isti-
yorsun?”, “Büyüdü¤ünde kime benzemek istiyorsun?” gibi sorular,
hem hayalî çarp›tmalar›n önüne geçme f›rsatlar›d›r hem de çocu-
¤un desteklenebilece¤i ba¤lamlara aç›lan pencerelerdir.

Anne babalar olarak, yavafl yavafl çocu¤unuzun oyuncalar›n›,
oyunlar›n› ve k›yafetlerini elden geçirmelisiniz ki karfl›t cinsiyet
fantezilerini destekleyecek herhangi bir fley kalmas›n. Baz› anneler
bana, baz› objeleri gizlice ortadan kald›rd›klar›ndan bahsetmifltir.
Onlar›n korkular›n› ve acilen harekete geçme ihtiyaçlar›n› anlay›fl-
la karfl›lasam bile, ben daha aç›k bir yaklafl›m› benimsiyorum. O¤-
lunuzun bu oyuncaklardan hangilerinin, küçük k›z çocuklara veri-
lece¤ine karar vermesini sa¤lay›n. Baz› anne babalar, feminen
oyuncaklar› paketlemeyi ve k›z eflyalar›n›n ihtiyaç sahibi komflu
k›zlar›na ve kuzenlere verilmesini bir ritüel hâline getirmifltir. 

“Güle güle seremonisi” çok küçük yafltaki erkek çocuklar için
iyi olabilir. Bir kutu al›n, içine oyuncaklar› koyup kutuyu kapa-
t›n ve “güle güle” deyin. Di¤er taraftan bunlardan ayr›lman›n kü-
çük o¤lunuz için ne denli zor oldu¤unu anlad›¤›n›z› gösterin.
Ona, “Baban bunlar›, hiç Barbie bebe¤i olmayan küçük k›z çocuk-
lara götürecek” diye durumu aç›klay›n. 

Çocu¤unuzun üzüntüsünü ve kayb›n› dile getirmesi önemli-
dir. Bundan daha önemlisi, sizin onun bu eflyalardan ayr›l›rken
dile getirdi¤i ac›y› “duyman›z” ve onu anlamaya çal›flman›zd›r.
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“Güle güle seremonisi” zor olabilir ama travmatik olmamal›d›r.
Bunu yapma karar›n›z dürtüsel de¤il, iyice düflünülerek al›nmal›.
Çocuk, bunlar›n elden ç›kar›lmas›na haz›r m›? Belki de sadece bi-
raz dürtüklenmeye ihtiyac› vard›r. Bu seremoni, ona kendini al-
dat›lm›fl ve öfkeli mi hissettirecektir? E¤er böyle hissettirecekse
bu ad›mlar› atmak için henüz erkendir.

Bu düzeltici müdahalelerin ne kadar sert olmas› gerekti¤i, ço-
cu¤unuzun tepkileriyle alakal›d›r. E¤er çocuk kendini depresif,
öfkeli, hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›fl ve y›k›lm›fl hissediyorsa çok h›z-
l› hareket ediyorsunuz demektir. Heyecanl› bir çift, o¤ullar›n› bir
haftada “düzeltmeyi” kafalar›na koymufltu. Sonuç ise endifleli ve
telafll› bir çocuktu. Çocu¤un ruh durumundaki ani ve olumsuz
de¤ifliklikler, onun, anne babas›n›n de¤iflen beklentilerine uyum
sa¤layamay›fl›n›n bir iflaretiydi. 

Baz› anne babalar ise bunun tam tersi bir yaklafl›m› benimser-
ler: Müdahale gerektiren en belirgin durumlarda bile sa¤duyulu
de¤ifliklikler yapmaktan kaç›n›rlar. Bu kaç›nma, daha ziyade kül-
türümüzden kaynaklanan ve çocuk geliflim uzmanlar›nca destek-
lenen, karmafl›k mesajlarla ilintilidir. Baz› anne babalar, o¤ullar›-
n› nazik ama aç›kça, “O¤lum, bu k›z fleyleriyle art›k oynamaya-
caks›n. Bu tür k›z davran›fllar› için art›k çok büyüdün” fleklinde
uyarmadan önce mutlaka bir profesyonelin iznini almak istiyor-
lar. Böyle anne babalar, çocuklar›yla bu sorunu tart›fl›rlarsa onun
duygular›n› inciteceklerinden korkuyorlar. 

Her fleye ra¤men en etkili müdahale, anne baban›n bir tak›m
olarak birlikte, nazikçe ve tutarl› bir biçimde flu mesaj› vermesi-
dir: “Bu, sen de¤ilsin; sen bir erkek çocuksun.” Bu tür bir yakla-
fl›m naziktir, anlay›fll›d›r, sevgi doludur, net ve aç›kt›r. En önem-
lisi, anne babalar aras›nda birli¤i ve tutarl›l›¤› sa¤lamakt›r. Çün-
kü bu tür bir yaklafl›m, uzun vadede daha etkilidir. 

Bir anne durumu çok iyi özetlemiflti: “O¤lumun efemine dav-
ran›fllar›n›n üstesinden gelmesine yard›mc› olmak, gül yetifltirme-
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ye benziyor. Gül yetifltirmek için çok çal›flmak gerekmiyor ama
tutarl› bir biçimde özenli olmak gerekiyor.”

‹yileflmenin ilk ad›m›, anne baban›n bir sorun oldu¤unu ka-
bul etmesi ve çocuklar›n›n yaflad›¤› zorluklar› düzeltmek için bir-
likte çal›flmaya karar vermesidir. ‹kinci ad›m, çocu¤a, anne baba-
lar› olarak ona yard›m etmeye kararl› olduklar›n› ve de¤iflimin ge-
rekli oldu¤unu anlatmalar›d›r. Çocuk, anne ve baban›n bir tak›m
olarak, onun uygunsuz karfl›t cinsiyet davran›fllar›n› göz ard› et-
meyeceklerini anlay›nca bu duruma uyum sa¤lamaya çal›flacakt›r.
Bu net (fakat beklenmedik) mesaj, muhtemelen birtak›m huzur-
suzluklar› beraberinde getirecektir. 

Büyüme Sürecinin Aflamalar›
Cinsiyet bozuklu¤u olan erkek çocuklar ve onlar›n anne ba-

balar› ile yapt›¤›m klinik araflt›rmalara dayanarak, büyüme sü-
reçlerinde dört aflama oldu¤una inan›yorum: 1- Direnç Gösterme
2- Görünüflte Uyum Gösterme 3- Gizli Direnifl ve 4- Çocuk Anne
Baba ‹fl birli¤i. Çocu¤unuz belirgin karfl›t cinsiyet davran›fllar›
gösteriyorsa bu aflamalar, çocu¤unuzun kaydedece¤i ilerlemeleri
belirlemek aç›s›ndan genel bir çerçeve çizer. Karmafl›k sorunlar›
aç›klamak için kullan›lan bütün genel çerçeveler gibi, bu da tabii
ki zaman zaman aflamalar›n iç içe geçmesi ya da çocu¤un bir son-
raki aflamaya geçmek yerine, gerilemesi gibi kural d›fl› durumlara
aç›kt›r. Yine de bu aflamalar, sizlere genel olarak yol gösterebilir.

1. Aflama: Direnç Gösterme. Yeni engellemeler ile karfl›laflan
çocu¤unuz öfke, incinmifllik ve isyan duygular› yaflayabilir. Ço-
cuk, anne babas›n›n, zaman›nda kendisine rahatl›k ve haz vermifl
olan feminen fantezi davran›fllar›na art›k göz yummayaca¤›n› an-
lam›flt›r. Kendi kendine uydurdu¤u benlik imaj›na (make-believe
self-image) kendini kapt›rmas›na izin verilmeyece¤ini hisseden
çocuk, duygusal olarak sizden uzaklaflt›r›p sevgisini esirgeyebilir.
Cinsiyet uyumsuzlu¤u yaflayan çocuklar, özellikle elefltiriye ve
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zorlanmaya daha hassasst›rlar. Sizler de fazla elefltirel olmamaya
ve sert düzeltmeler dayatmamaya dikkat etmelisiniz. 

O¤lunuzu takdir edebilirsiniz. Mesela ona, “Erkek oldu¤un
için çok flansl› oldu¤unun fark›nda m›s›n?” diyebilirsiniz. K›z
çocuklarla erkek çocuklar aras›ndaki farkl›l›klara dikkat çekebi-
lir, hatta bu farkl›l›klar› abartabilirsiniz. Çocu¤unuzun masku-
len kimli¤ini flu tür sorular sorarak pekifltirmeyi deneyebilirsi-
niz: “Büyüdü¤ünde nas›l bir k›zla evlenmek istersin?” ya da
“Büyüyünce nas›l bir baba olmak istersin?” Bir anne baba ola-
rak, çocu¤unuza cinsiyet farkl›l›klar›n› anlatabilece¤iniz f›rsat-
lar yaratmal›s›n›z. 

2. Aflama: Görünüflte Uyum Gösterme. Nazik ama tutarl› ça-
balarda bulunan anne babalar, çocuklar›n›n k›sa zamanda, en
az›ndan görünürde, yeni beklentileriyle ifl birli¤i içine girdi¤ini
görürler. Genellikle bu de¤iflim öylesine çarp›c›d›r ki anne baba-
lar, “Acaba gerçekten de¤ifliyor mu yoksa sadece bizi memnun et-
meye mi çal›fl›yor?” diye düflünürler. Çocu¤unuz, sizi mutlu et-
mek istedi¤i için, sizin arzular›n›z do¤rultusunda, bu de¤iflimi
gerçeklefltiriyormufl gibi yapar. Asl›nda bu en erken dönemde
gerçekleflen de¤ifliklikler, gerçekten içsel dönüflümler olmaktan
ziyade davran›flsal uyum çabalar›d›r.

E¤er o¤lunuz, size duygusal olarak yeterince ba¤l›ysa, zaman-
la bu davran›fllar› kendi benlik bilincine ekleyecektir. Sizler,
onun anne ve babas› olarak hayat›ndaki en önemli insanlar oldu-
¤unuz için, istemeyerek de olsa yavafl yavafl karfl›t cinsiyet fante-
zilerinden vazgeçecektir. 

3. Aflama: Gizli Direnç. Uygulamaya koydu¤unuz yeni mü-
dahalelere o¤lunuzun çabucak tepki vermifl olmas› sizi memnun
edebilir. Fakat çocu¤unuzun gizli efemine davran›fllar›n›, muhte-
melen ortaya ç›kacak bir gerilemeyle, fark edeceksiniz. Bu da si-
zin çabucak gözlerinizi açacak ve kendinize, çabalar›n›z›n boflu-
na olup olmad›¤›n› soracaks›n›z. Hayal k›r›kl›¤› ve y›lg›nl›¤›n
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önüne geçmek için, anne babalara gerilemeler olaca¤›n› söylüyo-
rum. Yani böyle bir fleyle karfl›lafl›rsan›z flafl›rmay›n.

Yaflayaca¤›n›z iniflli ç›k›fll› süreç flöyle geliflecektir: Befl ya-
fl›ndaki o¤lunuz sizinle ifl birli¤i yap›yormufl gibi görünüyor.
Sonra bir gün yine o oyuncak bebe¤i, kendisiyle birlikte oraya
buraya tafl›d›¤›n›, hatta tekrardan parmak emmeye bafllad›¤›n›
görüyorsunuz. Ona, “Can›m, bunlar› seninle konuflmam›fl m›y-
d›k?” diyorsunuz.

O, “Efendim?” diyor.
“O¤lum, seninle ne konuflmufltuk? Art›k büyük bir erkek ço-

cuk oldu¤unu ve büyük erkek çocuklar›n oyuncak bebeklerle oy-
namad›¤›n› biliyorsun. fiimdi git, o oyunca¤› bir kenara b›rak ve
birlikte sana uygun, baflka bir oyuncak bakal›m” diyerek onu na-
zikçe ama kararl› bir biçimde tekrar uyar›yorsunuz.

O¤lunuzun iki ad›m ileri, bir ad›m geri giderek ilerlemesine
haz›rl›kl› olmal›s›n›z. Yani anne babalar, kâinattaki hiçbir fleyin
düz bir çizgi üzerinde ilerlemedi¤inden ve buna kendi o¤ullar›n›n
gelifliminin de dâhil oldu¤undan emin olmal›d›r. 

O¤lunuzun, kendine olan güvenini sars›c› olaylarla karfl›laflt›-
¤›nda, yani bask› alt›ndayken efemine davran›fllar›na döndü¤ünü
fark edeceksiniz. T›pk› bir baban›n da gözlemledi¤i gibi: “O¤lum
kendini kötü hissetti¤inde efemine davran›fllara bürünüyor.” Ço-
cuk kendini kayg›s›z, nefleli ve baflkalar› taraf›ndan onaylanm›fl
hissetti¤inde feminen gerilemelerden uzak duruyor. Gerçekçi ol-
mam›z gerekirse çocu¤un; yorgun, hasta, stresli oldu¤unda, cesa-
ret k›r›c› bir deneyim yaflad›¤›nda veya reddedildi¤inde gerileme
davran›fllar› göstermesini beklemeliyiz. Efeminelik, strese karfl›
kendini rahatlatman›n bir yoludur. 

Anne babalar, bu tür gerilemelerden sonra o¤ullar›yla ilgili
kayg›lar›n› dile getirirler: “O¤lumuz sadece bizi memnun etmeye
çal›fl›yor” veya “Bizi mutlu etmeye çal›fl›yor çünkü ondan istedi-
¤imizin, bizim için çok önemli oldu¤unu biliyor.” Anne babalar,
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o¤ullar›n›n içsel olarak da bir de¤iflim yaflay›p yaflamad›¤›n› bil-
mek istiyorlar. Gerçekte de kiflinin kendi cinsiyeti içerisinde bü-
yümesi, belli flekillerde davranmaktan fazlas›n› gerektirir. Alg›da
içsel bir de¤iflikli¤in olmas› laz›md›r. 

Aile, çocu¤un erkek rol modellerini iyice gözden geçirmeli-
dir. Baba, olumsuz bir model olmaya devam ediyorsa ve çocu¤u-
nun annesiyle istismara ve ihmale dayal› bir iliflkisi varsa, çocuk
bilinçd›fl›nda, erkeklikle özdeflleflmenin güvenli olmad›¤›n› düflü-
necektir. Böyle bir durumda çocuk, feminenlik silah›n› kendini
savunmak için kullan›r; davran›flsal olarak meydana gelen de¤i-
flimler, çok büyük bir ihtimalle içsellefltirilmeyecektir. 

Küçük bir erkek çocu¤un çabalamalar›na anlay›flla yaklaflma-
l› ve onu takdir etmeliyiz. Çünkü çocuk, içsel bir çeliflki yafla-
maktad›r. Bir erkek çocu¤un da söyledi¤i gibi: “‹çimde birbiriyle
savafl hâlinde olan iki parçam var.” 

4. Aflama: Çocuk-Anne Baba ‹fl birli¤i. Anne babalar›, ço-
cuklar›n›n geliflim sürecinde kendileriyle ifl birli¤i yapmaya istek-
li olmas› kadar hiçbir fley sevindiremez. Cinsiyet bozuklu¤u olan
Aaron ad›ndaki çok küçük bir çocu¤un annesi, o¤lunun televiz-
yonda seyretti¤i göz al›c› bir difli çizgi film karakterine verdi¤i
tepkiye flahit olmufltu:

Aaron’›n bu difli karakterde kendini kaybetmek istedi¤ini görebili-
yordum. Önceden olsayd›, bu çizgi film karakterini seyrederken
odan›n etraf›nda bir balerin gibi dans ederdi. 
Yan› bafl›nda, legolardan yap›lm›fl bir çiftlik, erkek çocu¤u figürleri
ve birkaç da oyuncak araba vard›. O¤lumun gözlerini televizyondan
çevirmeye çal›flt›¤›n› fark edebiliyordum. Erkek çocu¤u figürlerin-
den birini eline almak istiyordu. Bu difli karakter kendisiymifl gibi
fanteziler kurma dürtüsüyle bafl etmeye çal›fl›yordu. Bunlar› görün-
ce içim ac›d›. Çünkü ne hissetti¤ini çok iyi anlayabiliyordum. 

Çocuk-anne baba ifl birli¤i aflamas›nda, hem o¤lunuzun yeni
kat›l›mc› tutumuna hem de içsel çabalamalar›n› dile getirifline fla-
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hit olursunuz. Bir anne baba, bana, küçük çocuklar›n›n “Büyü-
mek çok zor” dedi¤ini aktarm›flt›. Unutmay›n ki böyle çocuklar
için büyümek ortaya birçok çeliflki ç›kar›yor. Çünkü büyüdükçe
bir erkek çocu¤u olman›n zorluklar›yla karfl›lafl›yorlar. Büyüme-
mek ise çekici bir hâl al›yor. Büyümeyerek, feminen ve çift cinsi-
yet rollerinde huzur bulunabiliyor ya da fazlaca samimi bir anne
o¤ul iliflkisi, çocuk için erkek dünyas›n›n zorluklar›ndan kaç›n-
man›n yolu oluyor. 

Bir baflka erkek çocuk, elden ç›kard›¤› Barbie bebekleri kaste-
derek y›lg›nl›kla, “Onlar› unutmaya çal›fl›yorum” diyordu. Anne-
si de bu çocuk için, “De¤iflme fikri onu strese soksa bile, de¤ifl-
meye istekli oldu¤unu görüyorum” diyordu. 

Psikoterapistin Rolü
Anne babalar, duygusal olarak çocuklar›yla iç içe geçmifl ol-

duklar› için etkili bir de¤iflme program›n› bir bafllar›na sürdürme-
leri çok mümkün olmuyor. Onlara, kendilerine yard›m edebile-
cek, do¤ru psikoterapisti bulmalar›n› fliddetle tavsiye ediyorum. 

Sizin amaçlar›n›z› ve de¤erlerinizi paylaflan bir psikoterapist,
öncelikle sizi daha fazla bilgilendirecektir. Sonras›nda ise sizi, bir
anne baba olarak veya bir insan olarak fark edemedi¤iniz kör nok-
talar›n›z konusunda ayd›nlatacakt›r. Örne¤in, psikoterapist, çocu-
¤unuzla etkin bir iletiflim kuramad›¤›n›z› gözlemleyecektir. O¤lu-
nuzun, s›k›nt›lar›n› ve çeliflkilerini dile getirmedi¤ini, sadece on-
dan yapmak istediklerinizi yap›yormufl gibi göründü¤ünü fark ede-
bilecektir. Anne ve baban›n cinsiyetle ilgili farkl› (hatta birbiriyle
çeliflen ve kafa kar›flt›r›c›) mesajlar verdi¤ine dikkati çekecektir. 

Çocukluktaki cinsiyet karmaflas›n›n düzeltilebilmesi için
güçlü bir anne baba tak›m› oluflturmak çok önemlidir. De¤iflimin
en büyük teminat›, annenin de baban›n da sürece ba¤l› kalmas›-
d›r. Asl›na bakarsan›z, sürece içlerinden biri ba¤l› kal›rsa, olum-
lu sonuç alma ihtimali çok düfler. Unutmay›n ki anne baban›n
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oluflturdu¤u tak›mda nötr bir eleman yoktur. Fakat sürece kat›l-
mayan taraf, çocuk taraf›ndan, efemineli¤ine içten içe destek ve-
riyormufl gibi alg›lan›r. Böylelikle, sürece ba¤l› taraf›n mesaj›n›
olumsuz yönde etkilemifl olur. 

Homoseksüel öncesi evrenin geleneksel tedavisi, çocu¤un
psikoterapist ile bafl bafla seanslara al›nmas›na odaklan›yordu.
Anne babalar seanslar›n d›fl›nda tutularak çocuk, haftada 2 ile 5
defa aras›nda de¤iflen s›kl›klarda ve uzun y›llar boyunca, seansla-
ra kat›lmaya devam ederdi. Bu tedavi çok masrafl›yd› ve baflar›l›
olma ihtimali çok düflüktü. Bunun yerine, terapistin çocukla de-
¤il de anne baba ile düzenli bir biçimde çal›flmas›, flimdilik en et-
kili yol gibi görünüyor. Haftada bir gerçekleflen birkaç seanstan
sonra terapistin anne babay› ihtiyaçlar› oldukça (belki ayda bir
defa) görmesi, bu aral›kl› görüflmelerde çocuktaki ilerlemeyi ta-
kip ederek anne babaya yol göstermesi gerekiyor. Genellikle, te-
rapistin çocu¤u, ilk de¤erlendirme için gördükten sonra belli ara-
l›klarla görmesi yeterli oluyor. 

Profesyonel tavsiyelerimin ve deste¤imin, s›kl›kla anne babala-
r›n içgüdüsel olarak bildiklerini do¤rular nitelikte oldu¤unu fark
ediyorum. Anne babalar, çocuklar›yla ilgili yolunda gitmeyen bir
fleyler oldu¤unu kalplerinde hissediyorlar ama müdahalede bulun-
mak için birilerinin iznine ihtiyaç duyuyorlar. Birçok anne, çocu-
¤unun babas›n›n, çocukla daha fazla ilgilenmesi gerekti¤inin ve bu
uzakl›¤›n o¤ullar›n›n yaflad›¤› zorluklar› artt›rd›¤›n›n fark›ndad›r. 

Ama bir önceki bölümde de tart›flt›¤›m›z gibi anne babalar,
genellikle medyada yer alan ve birçok çocuk geliflim uzman›ndan
beslenen çeliflkili mesajlar yüzünden kafa kar›fl›kl›¤› yafl›yorlar.
Böyle anne babalar›n, cinsiyetin önemsiz oldu¤unu düflünen tera-
pistlere de¤il, kendi hedeflerini destekleyen, bilgili bir terapiste ih-
tiyaçlar› vard›r. Terapist, çocu¤un ileride homoseksüel olma ihti-
malini azaltmaya çal›flarak onu, cinsiyetlere göre kurulu bir dün-
yaya haz›rlamal›d›r. 
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fiarts›z Sevgi
Terapistin en önemli görevlerinden biri, çocuklar›na efemine

davran›fllar› onaylamad›klar›n› ifade etmede anne babalara yar-
d›mc› olmakt›r. Bu davran›fllar›n onaylanmay›fl›n› dile getirmek,
çocu¤un onaylanmay›fl› manas›na gelmemelidir. Yani terapist, an-
ne babalara, o¤ullar›na efemine davran›fllar›n kabul edilemez ol-
du¤unu aç›kça iletmelerinde ve bunu nazik ama kesin bir dille
yerine getirebilmelerinde yard›mc› olur. Çocuk, anne babas›n›n
beklentilerini, kiflili¤ine yöneltilmifl elefltiriler ve reddedilme ola-
rak alg›lamamal›d›r. 

Çocu¤unuzla birlikte bu konularda yol almaya çal›fl›rken, bi-
rileri size mutlaka, sa¤l›kl› bir insan›n dar bir cinsiyet kimli¤i ta-
n›m› içerisine hapsedilemeyece¤ini söyleyecektir. Bu kifli size, ki-
fliliklerimizin hem maskulen hem de feminen taraflar› oldu¤un-
dan bahsedecektir.

Bu popüler görüfl, bir miktar psikanalist Carl Jung’un çal›fl-
malar›ndan besleniyor. Freud’un zaman›nda yaflam›fl olan Jung,
olgun yetiflkin gelifliminin, karfl›t cinsiyet davran›fllar›n› kiflili¤e
dâhil etmekten geçti¤ini söylüyor. Karfl›t cinsiyetin duygusal
özelliklerini benimseyerek büyüdü¤ümüz görüflünde tabii ki
bir miktar do¤ruluk pay› vard›r. Ama bu ancak kifli kendi biyo-
lojik cinsiyetiyle güvenli bir biçimde özdefllefltikten sonra ger-
çeklefltirilebilir. Böyle bir yaklafl›m, kesinlikle kiflinin uygun
cinsiyet kimli¤inin oluflturulmas›ndan taviz verilebilece¤i flek-
linde anlafl›lmamal›d›r. 

Bu prensibin yanl›fl yorumlan›fl›, anne babalar, çocuklar›n›
karfl› cinsin rollerini benimsemeye teflvik ettiklerinde ortaya ç›ka-
bilir. Baz› “aç›k fikirli” anneler, o¤ullar›n›n kad›n k›yafetleri giy-
mesinden veya bir bebe¤i emziriyor gibi yapmas›ndan ya da k›z-
lar›n›n etek giymeyi fliddetle reddetmesinden memnuniyet duy-
duklar›n› dile getiriyorlar. Bu çok ciddi bir hatad›r. O¤lunuz da-
ha maskulen kimli¤ine tam kavuflmadan onu feminen özellikler
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göstermeye teflvik etmek aptalcad›r. K›z›n›z›n feminen olan her
fleyi reddetmesine destek olmak da pek ak›ll›ca bir fley say›lmaz. 

Baflar›y› Ölçmek
Baflar›l› bir cinsiyet karmaflas› tedavisi, karfl›t cinsiyet davra-

n›fllar›n› ve kimli¤ini azaltmal›, akranlarla iliflkileri ilerletmeli ve
sonuç olarak çocu¤un hayat›ndaki stres oran›n› düflürmelidir. Te-
davinin amac›, çocu¤un kendini di¤er erkek çocuklardan farkl›
ve onlardan afla¤› hissetmesinin önüne geçmektir. Bu, çocu¤unu-
zun ileride normal, heteroseksüel bir geliflim göstermesi ihtimali-
ni en üst seviyede tutacakt›r. 

Kaydetti¤iniz ilerlemeyi takip etmek için cinsiyet karmaflas›
yaflayan çocuklar›n tedavisinin baflar› göstergelerine bir göz at›n:

1- Efemineli¤in Azalmas›: Anne babalar, o¤ullar›n›n onlar›
kayg›land›ran davran›fllar›nda azalma gözlemler. K›zlara özgü
aktivite ve davran›fllara yönelmede azalma görmeliyiz.
2- Kendine Güvenin Artmas›: Anne babalar, çocuklar›n›n ken-
disi hakk›nda genel olarak olumlu düflünmeye bafllad›¤›n› fark
ederler. O¤ullar›n›n, kiflisel bir mücadeleyi yüzünün ak›yla afl-
m›fl olmaktan gurur duydu¤unu görürler. Anne babalar, ço-
cuklar›n›n, “kim oldu¤u” konusunda daha emin hissettiklerini
gözlemlerler. 
3- Olgunlu¤un Artmas›: Anne babalar, çocuklar›n› daha mut-
lu, kendinden emin ve daha do¤al diye tarif ederler. Bir anne,
bu durumu anlatmak için, “O¤lum daha gerçek görünüyor!”
demiflti. Erkek çocuklar› daha az utangaç, daha bilinçli ve
kendileriyle daha az u¤raflan çocuklar olurlar. Çocuk art›k
akran› olan erkek çocuklarla daha fazla duygusal ba¤ kuracak
ve onlara uygun tepkiler verecektir.
4- Depresyon ya da Kayg› Düzeyinin Azalmas›: Araflt›rmac›-
lar, erkek çocuklarda görülen efeminelik ile normalden yük-
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sek kayg› veya depresyon düzeyi aras›nda ba¤lant› bulmufllar-

d›r.247 Anne babalar, o¤ullar› cinsiyet kimli¤i çeliflkisinin üs-
tesinden geldikçe onun daha az gergin, daha huzurlu ve kü-
çük fleylere daha az üzülen bir çocuk hâline geldi¤ini söylü-
yorlar. Di¤er erkek çocuklara uyum sa¤lama, endifle ve dep-
resyon gibi belirtileri ortadan kald›r›r.
5- Di¤er Erkek Çocuklar Aras›nda Popüler Olma: Erkek ço-
cuklar aras›nda “gerçek erkek çocu¤u” özellikleri gösterenle-
rin, daha az maskulen davran›fllar gösterenlere göre çok daha
popüler oldu¤u gözlemlenmifltir. (Ayn› durum k›zlar için ge-
çerli de¤ildir.) Maskulen erkek çocuklar›n erkek akranlar›yla
iyi arkadafll›klar›n›n olmas›, feminen erkek çocuklara göre çok
daha muhtemeldir. Cinsiyet kimli¤i sorunu yaflayan çocuklar,
genellikle ayn› cinsten akranlar›n›n ac›mas›zl›¤›n›n kurban›
olurlar. Klinik deneyimime göre feminen çocuklar, ayn› za-
manda seks avc›lar› taraf›ndan daha fazla taciz edilirler. Çünkü
tacizciler, akranlar› taraf›ndan reddedilmifl erkek çocuklar›n il-
giye susam›fl oldu¤unun bilincindedirler. Bu yüzden böyle ço-
cuklar, onlar için kolay lokmad›r. 
6- Davran›flsal Problemlerin Azalmas›: Birçok homoseksüel
öncesi çocuk; kurallara uyan, “cici, küçük erkek çocuk-
lar”d›r. Ama yine de az›nl›ktaki bir grup erkek çocuk iflleri
aksatabilir. Herhâlükârda, uygun cinsiyet davran›fllar› edinil-
di¤inde, çocu¤un anne babas›, ö¤retmenleri ve di¤er yol gös-
terici yetiflkinler, çocukta sosyal olarak daha dayan›flmac›
davran›fllar gözlemlerler. Sinir krizleri ve duygusal patlamalar
azal›r, çekingenlik hâllerine daha az rastlan›r. 
7- Baba ile Daha ‹yi ‹liflkiler: Anne babalar, o¤ullar›n›n dur-
duk yere babas›n› arad›¤›n›, onunla birlikte olmak istedi¤ini
ve bu birlikteliklerden hoflland›¤›n› söylüyorlar. 
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8- “Erkek Olmaktan Mutluluk Duyma”: Anne babalar, ço-
cuklar›n›n erkek olmaktan gurur duydu¤unu, di¤er erkek ço-
cuklar›n yapt›klar›n› yap›p bunlar› iyi yapmaktan mutluluk
duydu¤unu fark ederler. Erkek cinsiyet kimli¤ine sahip ol-
mak, sonunda o¤ullar›na tatmin duygusu verir. 

Dr. George Reekers, CKB’li 50’den fazla çocu¤un tedavi so-
nuçlar›na dayanarak, cinsiyet kimli¤inde kal›c› de¤iflikliklerin ba-
flar›ld›¤›n› söylüyor. Reekers, “travestli¤in, transseksüelli¤in ve
baz› homoseksüellik vakalar›n›n engellenmesinde” önleyici teda-

vilerin ifle yarad›¤›na emin olmufltur.248

Dr. Zucker ve Dr. Bradley de cinsiyet kimli¤i çeliflkileri teda-
visinin baflar›l› olabilece¤ine inan›yorlar:

Tecrübelerimize göre, önemli say›da çocuk ve bu çocuklar›n ailele-
ri, baflar›yla büyük bir de¤iflimden geçmifllerdir. Bu vakalarda, cin-
siyet kimli¤i bozuklu¤u tamamen ortadan kalkm›fl ve çocu¤un dav-
ran›fllar› veya fantezilerinde, cinsiyet kimli¤i bozuklu¤unu akla ge-
tirebilecek hiçbir fley kalmam›flt›r...
Her fleyi göz önünde bulundurarak, bu tür durumlarda, klinisyenle-
re, çocuklara kendi cinsel kimliklerinde daha emin hisseder hâle
gelmede yard›mc› olmalar›n› söylüyoruz. Klinisyenlerin yaklafl›m›,
karamsar (nihilist) de¤il, iyimser olmal›d›r.249

Efemine erkek çocuklarla yapt›klar› çal›flmalardan baflar›l› so-
nuçlar elde eden baflka araflt›rmac›lar, çocu¤a karfl›t cinsiyet davra-
n›fllar›n›n alt›nda ne yatt›¤›n› anlamada yard›mc› olduklar›n› ve ço-
cu¤un geliflen maskulenlik alametlerini pekifltirdiklerini söylüyor-
lar. Onlar›n yaklafl›m›, t›pk› bizim yaklafl›m›m›z gibi, çocukla ayn›
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cinsiyetten bir terapistin, çocu¤un babas›yla iliflkilerini güçlendir-
meye yard›mc› olmas›n› içeriyor. Onlar da, çocu¤un ailesini terapi-
ye dâhil ederek, akran gruplar›n›n deste¤ini almaya çal›fl›yorlar.

De¤iflim Sürecinden Geçmek
Cinsiyet karmaflas› tedavisi gören çocuklar›n tuttu¤u notlar›

sizlerle paylaflarak, gerçek hayattan örnekler sunmak istiyoruz.
Bu vakalar, baflar› hikâyeleri olduklar› için özenle seçilmifl de¤il-
ler; biraz hayal k›r›kl›¤› yaflamalar›na ra¤men elle tutulur baflar›-
lar elde edebilmifl ailelerden tipik örneklerdir. Buradaki bütün
vaka örnekleri, erkek çocuklardan seçilmifltir. Çünkü erkek ço-
cuklardaki cinsiyet karmaflas›, anne babalar›n›n daha fazla dik-
katini çekiyor. 

Bu örnekleri okudukça, karfl›laflt›rma imkân› bularak kendi o¤-
lunuzun durumunu ve kaydetti¤i ilerlemeleri de¤erlendirebilmeni-
zi umuyoruz. Bütün bu erkek çocuklar, bana cinsiyet karmaflas› fli-
kâyetiyle getirilmiflti. Çocuklar›n›n tedavisi tamamland›ktan y›llar
sonra bile, bu çocuklar›n anne babalar›, çocuklar›n› takip edip de-
¤erlendirebilmek için ofisime u¤ramaya devam ettiler. 

Unutmay›n ki tedavinin amac›, çocu¤un kendini di¤er er-
kek çocuklardan farkl› ve onlardan afla¤› hissetmesinin önüne
geçmektir. Çocu¤un cinsel yönelimi tedaviden 10-20 sene son-
ra tam olarak bilinecek olmas›na ra¤men bu tedavi, onun ileri-
de normal, heteroseksüel bir geliflim göstermesi ihtimalini en
üst düzeyde tutacakt›r. 

Öz güvenin Desteklenmesine ‹htiyaç 
Duyma: Tommy Vakas›
Afla¤›da, o¤lu cinsiyet karmaflas› tedavisini y›llar önce son-

land›rm›fl bir anne ile yap›lan mülakat›n metni var. Bu erkek ço-
cuk, efemine e¤ilimlerinde çok önemli ilerlemeler kaydetti ve
flu anda çok daha iyi durumda. Baz› iliflkilerde ve öz güvende
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yaflanan sorunlar Tommy’nin ilerleyiflini olumsuz etkilemeye
devam ediyor fakat bu sorunlar, onun hem erkeklerle hem de
kad›nlarla olan iliflkilerinde kendine pasif bir rol biçmesinden
kaynaklan›yor. 

Dr. N.: Ofisime en son gelmenizin üzerinden 4 y›l geçti. O¤lunuzun
durumu nas›l?
Anne: Genel olarak Tommy çok daha iyi durumda. Daha az gergin
ve ona art›k efemine denemez.
Dr. N.: Çocu¤unuzun flu anda di¤er erkek çocuklar aras›ndaki po-
pülerli¤i hakk›nda ne söyleyebilirsiniz?
Anne: Maalesef bu konuda pek de¤iflmedi.
Dr. N.: Popüleritesi artmad› yani?
Anne: Hay›r. Sorun flu ki arkadafl olmaya çal›flt›¤› baz› çocuklar ona
karfl›l›k vermeyince Tommy denemekten vazgeçti. Onlar› aramaz sor-
maz ve okulda da onlarla konuflmaz oldu. Bunu yapmaya her zaman
çok meyilli, yani bir fley onun cesaretini k›rd›¤›nda hemen vazgeçiyor. 
Dr. N.: Hiç yak›n arkadafl› var m›?
Anne: Evet, bizim sokakta oturan Marianne var. Onunla hâlâ iyi ar-
kadafllar. Ama çok flükür ki eskiden oldu¤u gibi birbirlerine yap›fl›k-
m›fl gibi de¤iller.
Dr. N.: Evet, Tommy abart›l› bir flekilde k›z gibi davran›rken Mari-
anne ile çok vakit geçirirdi. fiimdi hat›rlad›m. 
Anne: Evet, Marianne’nin kendisine annelik yapmas›na izin verirdi.
Marianne, ona emirler ya¤d›r›p dururdu. Tommy, Marianne’in
bütün bu davran›fllara ra¤men, k›z›n ne zaman ihtiyac› olsa yan›n-
da biterdi. O zamanlar böyle bir iliflkinin Tommy için iyi olmad›¤›-
n›n fark›nda de¤ildim.
Dr. N.: Erkeklerle olan iliflkileri ne durumda?
Anne: En iyi arkadafl› olan bir tane çocuk var. Bu di¤er çocuk da
Tommy’yi kendisinin en iyi arkadafl› kabul ediyor. Ama ben yine de
ikisi aras›nda arzu etti¤im yak›nl›¤› göremiyorum. Birliktelerken
Tommy pek fazla konuflmuyor. Onun çok sessiz kald›¤›n› gözlemli-
yorum. Öbür çocuk lider havas›nda; hep, “Ben en iyiyim, ben çok

yüceyim” der gibi duruyor.
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Tommy’nin efemineli¤i gitmifl olsa bile, iliflkilerde ezilen ta-
raf olmaya yatk›nl›¤›, onun bu konuda yard›ma ihtiyac› oldu¤u-
nu aç›kça gösteriyor. Annesine, Tommy’yi kendinden küçük er-
kek çocuklara liderlik yapabilece¤i bir kampa veya gönüllülük
ifline sokmas›n› tavsiye ettim. Böylece onun kendine güveni ve
kendini ifade edifli güç kazanacakt›r. Erkek bir dan›flmandan te-
rapi almak da onun için faydal› olabilir. 

Baban›n Sevgi Dolu Bir Dan›flman 
Olarak Kabul Edilmesi: Tim Vakas›
Tim’in babas›, cinsiyet aç›s›ndan k›r›lgan bir durumda olan ço-

cu¤unun özel ilgiye ihtiyac› oldu¤unu ö¤renmiflti. Baba, bu özel il-
giyi çocu¤una sununca çocuk istikrarl› bir ilerleme gösterdi.

Baba: Geçti¤imiz y›l boyunca sürekli gözlem yapt›m: Tim’in k›z ve

erkek akranlar›yla nas›l iliflki kurdu¤una, bütün sosyal yönleriyle,
dikkat kesildim. Okulu, 5. s›n›flar için bir oyun alan› yapmaya bafl-
lam›flt›. Ben de bu oyun alan›n›n yap›m›nda görev ald›m. Tim’i ya-
n›ma ald›m, birlikte bir sürü inflaat ifli yapt›k. Di¤er baz› babalar ve
o¤ullar› da bu iflte çal›fl›yordu. Tim’in onlarla iletiflime geçmesini
sa¤lad›m. Bu çal›flma, ikimiz için de çok yararl› geçti. Geçmiflte de
Tim’le böyle fleyler yapmak istemifltim ama o hiç ilgi göstermemifl-
ti. San›r›m o zaman sorun, onun kendine güvenmemesiydi; üzerine
düfleni yerine getirememekten korkuyordu.
Anne: Jack, ben de bir fley söylemek istiyorum. Bence o zamanki so-
run, Tim’in kendine güvensizli¤inin de ötesindeydi. O, seni ve se-
ninle ilgili her fleyi ›srarla reddediyordu.
Dr. N.: Ama bu da sonuçta onun kendini de¤ersiz hissetmesinden
kaynaklanan bir savunma biçimiydi. Yani kendini üstün gösterme-
ye çal›flarak afla¤›l›k duygular›n› örtmeye u¤rafl›yordu. 
Baba: Size kat›l›yorum. Bence Tim önceden, “Babam› oldu¤u gibi
kabul edersem, hiçbir zaman onun gibi olamayaca¤›m› da kabul et-
mem gerekir” fleklinde düflünüyordu. fiimdi ise, “Ama art›k onun gi-
bi olmak için çabalayabilirim. Çünkü onun gibi olmay› baflarabili-
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rim” düflüncesi hâkim. Bunu, o¤lumla her yönden ilgilenmeye bafl-
lad›¤›mdan beri çok daha iyi fark ediyorum. Art›k o¤lumla öyle ko-
nular konuflabiliyorum ki bundan sadece bir y›l önce bu konular›
gündeme getirdi¤imde çok savunmac› davran›yor ve kendini an›n-
da kapat›yordu.
Dr. N.: Bu, asl›nda yetiflkin hayat›nda da mevcut bir tutuma iflaret
ediyor. Birçok gey erkek, gey edebiyat›nda da gördü¤ümüz gibi, ho-
moseksüelli¤in kendilerini, ortalama bir adam›n üstünde konumlan-
d›rd›¤›n› söylüyor. Onlar sanatç›d›r, onlar hassas insanlard›r; ortala-
ma bir adam ise basit bir iflçidir. Ama paradoksal bir biçimde, hor
gördükleri bu tür adamlara cinsel ilgi duyuyorlar. Bu, asl›nda ac› do-
lu çocukluk tecrübelerine dayanan, ki sizin o¤lunuz da kendi akran-
lar› aras›nda bunun mücadelesini veriyordu, savunmac› bir tutum-
dur. Sonuç olarak siz Tim’e, onun erkek oldu¤unu ve di¤er erkekle-
re her aç›dan denk oldu¤unu aç›k bir biçimde anlatmaya çal›flt›n›z. 
Baba: Do¤ru. Onu, kendini afla¤›l›k hissetmekten, erkeklerin dün-
yas›nda onlara denk olamayaca¤› düflüncelerinden korumaya çal›fl-
t›k. Ama önceleri Tim bana aç›lmak istemezdi. Benimle konuflursa
onu reddedece¤imizi (“asl›nda benimle ilgilenmiyorlar!”) ya da onu
anlamayaca¤›m›z› (“onlara söylemeye çal›flt›klar›m üzerinde gerçek-
ten düflünmüyorlar”) düflünüyordu.
Ben de Tim benimle konuflmak istedi¤inde, onun söylediklerine çok
iyi odaklanmam gerekti¤ini ö¤rendim. Dergi okumak istedi¤imde
ya da televizyonda izlemek istedi¤im bir fley oldu¤unda, yani ne
yapmaktaysam o ifli b›rak›p Tim’e odaklanmam gerekti¤ini ö¤ren-
dim. Böyle yapmazsam Tim bunu hiç unutmuyor, kendini an›nda
kapat›yor ve bir daha onu konuflturabilene aflk olsun.
Art›k bana geliyor ve “Bunu yapabilir miyim?” diye soruyor. Yani
bana, bir erkek gibi nas›l davranabilece¤ini soruyor. Ben de ona, ar-
kadafllar›yla birlikteyken onlar taraf›ndan kabul edilmek için neler
yapmamas› gerekti¤ini uzun uzun anlat›yorum. Feminen her fley-
den uzak dur, diyorum. Onunla bu flekilde konufltu¤umda aram›z-
da bir ba¤ oldu¤unu hissedebiliyor. Gözümün içine bak›p bana,
“Tamam baba. Bu iyiymifl, yapmaya çal›flaca¤›m” diyor. 
Önceden onunla, niçin okuldaki erkeklerle iyi geçinemedi¤i konu-
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sunda ayr›nt›l› bir konuflma hiç yapmam›flt›m. Art›k ona, bir baba
olarak ve bir yol gösterici olarak sevgi ile yaklafl›yorum. Ona, “E¤er
hayat›nda birçok ac› ve engelle karfl›laflmak istemiyorsan yap›lmas›
uygun olan ve uygun olmayan fleyleri ö¤renmen gerek. Baz› davra-
n›fllar sana ac›dan baflka bir fley kazand›rmayacakt›r” diyorum. 
Onda sayg›s›zca tav›rlar› ve hoppal›klar› art›k görmüyorum. Art›k
karfl›mda, bu kadar k›sa sürede karfl›laflmay› hiç ummad›¤›m, olgun
bir genç adam var. Sanki elimize bir kitap alm›fl›z ve sayfalar› çevir-
dikçe flaflk›nl›¤›m›z art›yor gibi. Onun için her fley daha iyi olmaya
devam ediyor.

Tim’deki gerçek de¤iflim, tabii ki sadece efemine davran›flla-
r›n yok olmas› ile bitmiyor; Tim dünyaya tamam›yla farkl› bir
imaj yans›t›yor. Böylelikle, erkek akranlar› ona farkl› davran›yor
ve Tim de yavafl yavafl kendini daha farkl› hissetmeye bafll›yor. 

Bir Baban›n O¤luyla ‹liflkisini 
‹yilefltirme Çabalar›: Evan Vakas›
Baban›n, üç y›l önce bir kamp rehberi ile cinsel iliflkiye girmifl

olan Evan ad›nda, 13 yafl›nda bir o¤lu vard›r.

Dr. N.: Evan küçük bir çocukken di¤er o¤ullar›n›zdan farkl› m›yd›?
Baba: Tabii. Evan’›n oynamak için seçti¤i oyuncaklar›n farkl› oldu¤u-
nu çok önceleri fark etmifltim. Kendini çok iyi ifade edebilen, çok sos-
yal ve duygusal bir çocuktu. Onu, yarat›c› ve hassas o¤lumuz olarak
görüyorduk. Ama Evan’›n, büyüdükçe kültürümüzün maskulen ola-
rak tan›mlamayaca¤› fleylere fazlaca ilgi gösterdi¤ini fark ettik. 
Dr. N.: Bu sizi endiflelendirdi mi?
Baba: Hay›r. Çünkü ailemizde birçok yarat›c› insan vard›r. Biz, sa-
dece bunun Evan’›n “kim oldu¤u” ile ilgili oldu¤unu düflündük. O¤-
lumun bir maço, hatta atletik yap›l› biri olmas› gerekti¤ini hiç dü-
flünmedim. Çok sonralar›, ergenlik ça¤›na yaklaflt›kça, gey materyal-
leriyle fazlaca ilgili oluflu, bana bu o¤lumla daha farkl› bir flekilde il-
gilenmem gerekti¤ini gösterdi. 
Dr. N.: fiimdi olsa neyi farkl› yapard›n›z?
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Baba: Daha az elefltirel olurdum ve ayr›nt›lara daha fazla özen gös-
terirdim. Onu, baz› fleyleri belli flekillerde yapmaya zorlamak ifle ya-
ram›yordu. Anaokulu ça¤›ndan beri bu böyleydi. Evan, elefltiriler
karfl›s›nda hakikaten çok strese giriyordu. Di¤er o¤ullar›m böyle de-
¤ildi ama Evan, ruhsal gerilimle bafla ç›kmaya çal›fl›yordu. Elefltiri-
lerim karfl›s›nda hissetti¤i stres, y›llar boyunca iliflkimizin geliflme-
sine engel oldu. 
O¤lumun, “Kendinden emin bir duruflun olsun, biraz sert ol” tarz›
yaklafl›mlara iyi tepki vermedi¤ini fark etmek benim y›llar›m› ald›.
Bundan utanç duyuyorum. Evan, muhtemelen di¤er erkek çocukla-
ra göre çok daha fazla, babas›n›, kalbi olan bir adam olarak görmek
istiyordu. Benim de a¤layabilece¤imi ya da onu dinlemeye istekli ol-
du¤umu bilmek istiyordu. Ona, “O¤lum, haydi dök bakal›m ete¤in-
deki tafllar›” gibi bir yaklafl›mdan ziyade, “Haydi, bu konuda senin
ne hissetti¤ini konuflal›m” fleklinde yaklaflmam› bekliyordu. 
Dr. N.: O¤lunuzun hayat›yla ilgili ne gibi beklentileriniz var?
Baba: Her fleyden önce o¤lumun huzura ermesini istiyorum. Kim
oldu¤uyla bar›fl›k olmas›n› arzuluyorum. Bugün nas›l sorunlar ve s›-
k›nt›lar yafl›yorsa yaflas›n, sonunda kendini sa¤l›kl› hissetmesini is-
tiyorum. Ailemiz Hristiyan oldu¤u için hayat›nda Tanr›’n›n r›zas›n›
gözetmesini umuyorum. 
Dr. N.: Peki bir gün o¤lunuz size, “Anne, baba, denedim ama de¤i-
flemedim. Ben geyim” derse ne yapars›n›z?
Baba: Bunlar› duymak benim için çok ac› verici olur. Ama tabii ki
tercihini hiç sorgulamadan onu sevmeye devam ederim. 
Dr. N.: Onunla iliflkinizi sürdürür müsünüz?
Baba: Kesinlikle! Bu iliflkiyi nas›l sonland›rabilirim ki! O, bizim o¤-
lumuz.
Dr. N.: Kesinlikle. Onlar her zaman bizim çocuklar›m›z...
Baba: Evan 10’lu yafllar›na geldi¤inde, onun ac›lar içinde oldu¤unu
görebiliyordum. Kendini kusurlu, sevilemez olarak görüyordu. Kim
oldu¤u ile bar›fl›k de¤ildi. fiu kamptaki rehberle yaflad›¤› cinsel ilifl-
ki, iflte bu, gözlerimizi açt›. O¤luma yaklaflt›kça onu, kendisini ger-
çekten sevdi¤ime ve hayat›yla ilgili oldu¤uma inand›rman›n çok zor
olaca¤›n› fark ettim. Bir türlü buna inanm›yordu. 
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Dr. N.: Yani söylediklerinizi kabullenemiyordu, öyle mi?
Baba: O¤lunuzun ne mücadeleler verdi¤ini, nelerle u¤raflt›¤›n› ö¤ren-
mek çok ac› verici oluyor. Bütün o ac›lar›, kötü an›lar› ve size flimdi
iffla edilen hatalar› bir kalemde silmek, filmi geri almak istiyorum.
Dr. N.: Anne babalar olarak yapmam›fl olmay› diledi¤imiz, geri al-
mak istedi¤imiz pek çok fley olabiliyor, öyle de¤il mi?
Baba: Ama art›k ben ve Evan, bütün bu konular› konuflabiliyoruz.
Özellikle de o kendini iyi hissetmedi¤inde, ac› çekti¤inde. Art›k ben
nasihat eden ya da sorunlar› düzeltmeye çal›flan konumunda de¤i-
lim. Sadece onu dinliyorum ve bana bütün o duygular›yla ve öfke-
siyle yüklenmesine izin veriyorum. Yani o öfkeyi, kendimi koru-
maks›z›n üzerime al›yorum. 
Dr. N.: 10’lu yafllarda çocu¤u olan baflka babalara ne tavsiye eder-
siniz?
Baba: Gey olmak istemeyen bir o¤lumuz oldu¤u için flansl›y›z. Bu,
çok büyük fark yaratt›. Evan’›n yaflad›¤› cinsel deneyimin üzerinden
birkaç sene geçti ve biz, hiçbir fleyin kolayca halledilemeyece¤ini
görüyoruz. 
Dr. N.: Evet, hiçbir fley bir günde de¤iflemez.
Baba: Do¤ru, bazen “Hiçbir fley ifle yaram›yor. Çocu¤umuz hiç de¤ifl-
miyor” dedi¤iniz günler olacakt›r. Bazen de sorunun tamamen çözül-
müfl oldu¤unu düflüneceksiniz. Böyle günlerde kendinize, “Tanr›’ya
çok flükür bu ifle yarayacak! Sonunda heteroseksüel bir çocu¤um ola-
cak” diyeceksiniz. Ben ise anne babalara, “Bu çok uzun bir yol ve iyi
fleyler görmeden önce muhtemelen ac›lar›n›z artacak” diyorum.
Ama geri dönüp bakt›¤›mda bu iflin sadece davran›fllar› de¤ifltirmek-
le alakal› olmad›¤›n› görüyorum. Yani bu, “Evan, keflke böyle yürü-
meseydi” veya “Evan, keflke elini böyle sallamasayd›” meselesi de¤il. 
Dr. N.: Kesinlikle. Durum, çocu¤unuzun kendini dünyaya nas›l
sundu¤unun çok daha ötesinde.
Baba: Sonuçta yapmaya çal›flt›¤›m›z fley, Evan’›n mutlulu¤u için ve
kendisiyle bar›fl›k, huzurlu bir insan olmas› için ona yard›m etmek.
O¤lum önüne konan seçeneklerin fark›nda ve gey olmak istemiyor.
fiimdi onunla iliflkilerim çok daha iyi. Art›k sa¤lam bir temel atabil-

mek için elimizden gelen her fleyi yapt›¤›m›zdan eminim.
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‹lgisiz Bir Baba: Simon Vakas›
Simon, anne babas› befl sene önce durumuna müdahale etme-

ye bafllad›¤›ndan beri efemineli¤i b›rakt›. Annesi, çocu¤un okul-
da iyi oldu¤unu ve olgunlaflt›¤›n› belirtiyor. Eskisi kadar gergin
de¤il ve görünüfle göre cinsiyet problemleri çözülmüfl. Ama Si-
mon’›n babas›, onu yar› yolda b›rakm›fl. Tommy gibi bu çocuk da
kendine güven sorunu yafl›yor. 

Dr. N.: Bayan Martin, o¤lunuz flimdi kaç yafl›nda?
Anne: Simon flimdi 12 yafl›nda.
Dr. N.: Efemineli¤inin azald›¤›n› düflünüyor musunuz?
Anne: Kesinlikle. Onda feminenlik görmüyorum. Hiç görmüyorum.
Daha küçükken giyim kuflam›nda, dans etmesinde feminenlik görü-
lebiliyordu. Bütün bunlar› hat›rlamaya çal›fl›yorum çünkü üzerin-
den çok zaman geçti.
Dr. N.: Peki Simon’un kendine güveni nas›l? Kendini ifade edebili-
yor mu?
Anne: Pek agresif de¤il, bu onun do¤as›nda yok. Ama baz› spor antre-
nörleriyle çal›flt›; onlar Simon’a çok iyi geldi. Onu, vücutça gelifltirip
kendine güvenini yerine getirdiler. Bu antrenörleri ben bizzat seçme-
ye çal›flt›m. O¤lumun onlar›n tak›m›nda olmas›n› da özellikle istedim.
Dr. N.: Simon’›n endifle ve depresyon düzeyinde azalma oldu¤unu
düflünüyor musunuz?
Anne: Kesinlikle. Bunlar› art›k onda görmüyorum. 
Dr. N.: Önceden ne gözlemlemifltiniz?
Anne: Y›llar önce onun kayg› düzeyinin çok yüksek oldu¤unu ha-
t›rl›yorum. Bunu, özellikle k›z ve erkek çocuklarla dolu bir s›n›fa
girdi¤inde gözlemlemifltim. Di¤er çocuklarla yüzleflmesi gerekti¤in-
de a¤lard›. Kendine güvenemezdi. Benimle evde durmak isterdi.
Dr. N.: Kendini önceye göre daha iyi hissediyor mu?
Anne: O¤lumun, baz› alanlarda kendine güveni oldu¤unu biliyo-
rum. Mesela, derslerde di¤er çocuklar›n çok ötesinde. Daha yeni
karne ald› ve karnesinde ortalamas› 100’e yak›n. Okul, ona kolay ge-
liyor. Art›k onda bebeksi tav›rlar görmüyorum ama zaman zaman
bebeksi sesler ç›kard›¤›n› duyabiliyorum, o zaman onu uyar›yorum.
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Olgunluk düzeyine gelince, o¤lumu sorumluluk sahibi ve bana kar-
fl› çok anlay›fll› buluyorum. Bir yere gidecek olsak her zaman vak-
tinde haz›r olur. 
Dr. N.: Geçmiflte Simon’da herhangi bir davran›flsal problem gördü¤ü-
müzü hat›rlam›yorum. O zamandan beri bir sorunla karfl›laflt›n›z m›?
Anne: Hay›r, o¤lum her zaman çok iyi olmufltur. Onun çok zeki ol-
du¤unu düflünüyorum. Sakinli¤ini koruyabilen ve kendini idare
edebilen bir çocuk. Baflka çocuklar afacanl›k yaparken, Simon hep
ö¤renmenin peflinden gider. 
Dr. N.: Erkek arkadafllar› vard›, onlarla arkadafll›klar› nas›l gidiyor?
Anne: Bir sürü erkek çocuk evi ar›yor ve ev ödevi hakk›nda onun fi-
kirlerini al›yor. Bundan, onun bu çocuklarla kaynaflt›¤›n› ve sevildi-
¤ini anl›yorum. Ama d›fl görünüflü ve duruflu çok iyi olmad›¤› için
kendine güven eksikli¤i yaflad›¤›n› düflünüyorum. Yani arkadafllar›
taraf›ndan sevilse bile yaln›z. Arkadafllar›yla yemek yiyor, onlarla
spor yap›yor ama bütün bunlara ra¤men yaln›z. Çok atletik de¤il
ama yine de oyunlarda idare ediyor. Koçlar›, onun her fleyi kafada
halledebildi¤ini, bu yüzden her fleyin yoluna girece¤ini söylüyor. 
Dr. N.: Simon’›n babas›yla iliflkileri nas›l?
Anne: Pek iyi de¤il. Kocam kendi havas›nda. Simon’a ba¤›r›yor ve
ben onun, Simon’›n duygular›n› incitti¤ini görebiliyorum. Ondan
sonra o¤lum odas›na çekiliyor ve günlerce babas›n› görmüyor. Yani
kocam bunu görebilmeli ve ortada bir sorun oldu¤unu kabul etmeli.
Ama iflte ak›ls›zl›k ediyor, merhameti k›t ya da her neyse.
Dr. N.: Babas› hiç gözlem yap›yor mu? Ortada bir sorun oldu¤unu
biliyor mu?
Anne: Hay›r, hiç zannetmiyorum.
Dr. N.: Yani fark etmiyor bile. Do¤ru mu anlad›m acaba: Babas›, Si-
mon’› bir güzel hafll›yor, Simon’›n tepkisi geri çekilmek oluyor ve
bazen günlerce babas›ndan kaç›yor. Ama babas› bunu ya fark etmi-
yor ya da her ne sebeple olursa olsun çocu¤a ulafl›p onunla bir ba¤
kurmaya çal›flm›yor?
Anne: Evet, ben onu merhametten yoksun görüyorum. Bir anne ola-
rak ilk tepkim, çocu¤umu korumaya çal›flmak oluyor. Bu yüzden
evlili¤imizde çok sorun yaflad›k. fiimdi öyle bir noktaday›z ki ben
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art›k kocama bir fleyleri hat›rlatma zahmetine bile girmiyorum.
Onunla, Simon hakk›nda tart›flmak istemiyorum. Bu yüzden çok
kavga ettik ve bu, evlili¤imize zarar verdi.
Dr. N.: Yani onu hiç uyarmam›fl olsayd›n›z...
Anne: Hayat›m›z›n geri kalan›nda hiçbir fley yapmadan evde oturu-
yor olurduk. Kocam›n çocuklar›m›zla birlikte yapt›¤› tek fley televiz-
yon izlemek. Kocam gerçekten çocuk gibi.

Simon’›n annesi o¤lunun durumuyla çok alakadar olmufltu.
Ama yine de çocu¤u cesaretlendirecek bir rol modele ihtiyaç var-
d›. Umuyorum ki akrabalardan bir erkek, çocu¤un ihmalkâr ba-
bas›n›n yerini alacakt›r. 

Baban›n Sevgi Dolu ‹lgisi Sonuç 
Veriyor: Brian Vakas›
Brian’›n ailesi, baba Brian’a ulaflmak için ilk ad›m› att›¤›nda

çocu¤un aç›ld›¤›n› fark etmiflti. Bu noktada tutarl›l›k, kilit öne-
me sahiptir.

Dr. N.: Bayan Johnson, Brian flu anda kaç yafl›nda? Buraya en son
gelifliniz üzerinden 4 y›l geçti.
Anne: Brian flimdi 10 yafl›nda.
Dr. N.: Çocu¤unuzun efemineli¤indeki azalmay› biraz anlatabilir
misiniz? Bu konuda herhangi bir de¤ifliklik oldu mu?
Anne: Evet, çok de¤ifliklik oldu. Brian’›n hâlâ baz› feminen tav›rlar›
var. Dört o¤lum içinde en feminen olan› o. Ama art›k “k›z tercihle-
ri” dedi¤imiz fleyleri yapm›yor. Evde biz buna, “sa¤l›kl› olmak” ve-
ya “erkek çocuk gibi davranmak” diyoruz. Bence hâlâ bu konuda
u¤rafl veriyor, yani bazen mimikleri ve vücut dili bu mücadeleyi or-
taya koyuyor. Ona hâlâ zaman zaman hat›rlatmalar yapmam›z gere-
kiyor. Yine de art›k tercihlerinin çok daha yerinde oldu¤unu göre-
biliyorum. Bu, birkaç senedir böyle.
Dr. N.: Brian’›n, de¤iflmezse onaylanmayaca¤›n› bildi¤i için mi yok-
sa gerçekten k›z gibi davranmak art›k ilgisini çekmedi¤i için mi de-
¤iflti¤ini düflünüyorsunuz?
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Anne: Zoraki yapt›¤› hiçbir fley görmedim. Biz yan›nda olmasak bi-

le uygun ve yerinde tercihlerde bulunuyor. Son birkaç senedir gör-

dü¤üm bu. 

Dr. N.: Öyleyse siz, onun “k›z tercihleri”nde belirgin bir azalma ol-

du¤unu düflünüyorsunuz. 

Anne: Evet, hem de çok azalma oldu. 

Dr. N.: Onun kendine güvenini nas›l de¤erlendirirsiniz? Brian’›n

kendine güvenle ilgili birtak›m s›k›nt›lar› oldu¤unu hat›rl›yorum.

Anne: Bence bu, onun için ömür boyu sürecek bir mücadele. Bu ko-

nuda yavafl yavafl biraz daha iyiye gitti¤ini görebiliyorum ama yine

de çok zorlan›yor. Bazen bana gelip diyor ki, “San›r›m popüler olu-

yorum” veya “Galiba daha fazla arkadafl›m olacak”. Bunlar› çok faz-

la duyuyorum. A¤abeyleri, Brian’›n aksine, kendi popülerliklerini

sorgulama ihtiyac› hiç duymam›fllard›.

Dr. N.: Endifle ve depresyon hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? Bunlar

Brian için çok büyük sorunlard›, özellikle de depresyon.

Anne: Bunlar, art›k hemen hemen hiç yok.

Dr. N.: Gerçekten mi?

Anne: Geçti¤imiz sene böyle bir fleyi hiç fark etmedim. Hâlâ karam-

sar bir çocuk. Ama ben onu sadece, “benim karamsar çocu¤um” ola-

rak de¤erlendiriyorum. ‹çe dönük ve kendini fazlaca dinleyen, his-

lerini benimle (babas›yla de¤il) tart›flmaktan hofllanan bir çocuk.

Hay›r, ben ona depresif diyemem. Çünkü böyle bir fley görmüyo-

rum; o, mutlu bir çocuk. 

Dr. N.: Harika. Brian’›n akran› olan erkeklerle arkadafll›klar› üzeri-

ne konuflal›m biraz. Bu konuda nas›l gidiyor?

Anne: Hâlâ arkadafllar›yla ve iliflkileriyle ilgili kayg›lar tafl›yor. Bri-

an’a yard›m etmek için sizinle terapiye bafllad›¤›m›zdan beri, Yavru

Kurtlar grubunun izci liderli¤ine bafllad›m. Böylece haftada bir defa

evimde en az 10 erkek çocuk toplan›yor. 

Dr. N.: Bunu gerçekten yapt›n›z m›?

Anne: Evet, hâlâ da yapmaya devam ediyorum. Evimizde her zaman

erkek çocuklar olmufl oluyor. 

Dr. N.: Onlarla iletiflim kuruyor mu?
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Anne: ‹lk bafllad›¤›mda onlarla pek iletiflime geçmiyordu. Ama art›k
onlarla iletiflim kurabiliyor. Brian 8 yafl›na bas›nca ben bu izci grubu-
nun liderli¤ine bafllad›m. ‹lk bafllarda onun biraz tuhaf durdu¤unu,
kendini rahat hissedemedi¤ini söyleyebilirim. Asl›nda Brian, benim
Yavru Kurt grubumda de¤il. Yine de bana, di¤er 10 küçük erkek ço-
cu¤un ifllerinde yard›mc› oluyor ve art›k çok daha rahat. 
Fakat yine de onun, popüler olma konusunda kendisi hakk›nda nega-
tif bir imaja sahip oldu¤unu düflünüyorum. Son birkaç senedir, uzun
süreli arkadafll›klar kurabilmek için okulda çok çaba sarf ediyor. Bazen
heyecanla eve geliyor ve “Yeni bir arkadafl›m oldu” diyor. Di¤er erkek
çocuklar her zaman Brian’› ar›yor, ö¤retmeni de onun epey popüler ol-
du¤unu söylüyor. Ama henüz bütün tafllar yerine oturmufl de¤il.
Geçti¤imiz sene onu, okulun futbol tak›m›na yazd›rd›k. Futboldan
nefret etti. Biz de futbolu b›rakmas›na izin verdik. Ama geçenlerde biz-
den tenis tak›m›na kat›lmak için izin istedi. Biz de ona, “Tabii ki” de-
dik. ‹lk defa bir sporu yapmak istedi. Asl›nda atletik olmayan bir ço-
cuk da de¤il. Yani vücudunu kullan›fl›nda bir ç›tk›r›ld›ml›k hâli yok. 
Dr. N.: Öyleyse, onun ilerleme kaydetti¤ini söyleyebiliriz. Peki, ön-
ceki sinir krizleri ve ani öfke patlamalar› ne oldu? 
Anne: Bütün o histeri nöbetleri? Hepsi bitti.
Dr. N.: Hepsi bitti demek...
Anne: O dört sene, hayat›m›n en berbat zaman›yd›. O dönemde tut-
tu¤um notlara bak›yorum da ne çok yol alm›fl›z. Evimiz darmada-
¤›nd›. Bütün bunlar geride kald›. 
Dr. N.: Anne babalar›n günlük tutmas›n›n, çocuklar›ndaki de¤iflimi
bir bak›fl aç›s›na oturtabilmeleri aç›s›ndan çok iyi oldu¤unu düflü-
nüyorum. Gündelik hayat›m›zda öyle çok fley yafl›yoruz ki bazen
önemli bir ayr›nt›y› gözden kaç›rabiliyoruz. Günlük tutmak, anne
babalara, emeklerinin karfl›l›¤›n› ald›klar›n› gösteriyor. 
Anne: Do¤ru söylüyorsunuz. Brian, 2 ile 6 yafl aras›ndayken onun-
la birlikte yaflad›¤›m hayata bak›yorum da hayat›m›n, bir kâbustan
fark› yoktu. Onun hiç bu kadar normal olabilece¤ini düflünmemifl-
tim. Aç›k olmam gerekirse hiçbir zaman onun, topluma ya da her-
hangi baflka bir fleye uyum gösterebilece¤ine ihtimal vermemifltim.
Dr. N.: Babas› sürece kat›lmaya devam etti mi?
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Anne: Evet. O unuttukça ben onu dürtükledim. Bill, zaman zaman
sürece dâhil olmas› gerekti¤ini unutuyor. Ama ben bunu ona hat›rlat-
t›¤›mda bana k›zm›yor. Çünkü bunun önemini kavram›fl durumda.
Dr. N.: Brian’› incitmeden düzeltmeye çal›fl›yor mu?
Anne: Bence, bunu yapmas› gerekti¤i kadar s›kl›kla yapm›yor. Bu
yüzden geçmiflte onunla kavga da ettik. 
Dr. N.: Brian’daki efemineli¤i, sizin fark etti¤iniz kadar fark edemiyor
mu? Yoksa Brian’›n efemineli¤ini fark ediyor ama onunla ilgilenme-
siyle Brian’›n efemineli¤inin azalmas› aras›nda bir ba¤ m› kuram›yor?
Anne: Brian yapt›klar›n›, Bill’in gözünün içine baka baka yapmal› ki
Bill bir fleylerin fark›na varabilsin. Yani Bill, olaylar›n fark›na varma-
dan önce her fley gün gibi aç›k ve ortada olmal›.
Dr. N.: Brian babas›na ulaflmaya çal›fl›yor mu?
Anne: Evet. Birlikte vakit geçirdikleri zaman Brian, babas›na çok da-
ha arkadaflça yaklafl›yor. Bill ve Brian birlikte vakit geçirirlerse Bri-
an kendili¤inden babas›yla iletiflim kurmaya çal›fl›yor. Bunu, ikimiz
de görebiliyoruz. 
Dr. N.: Bu çok tipik bir durum. Brian’›n kafas›nda, babas›yla ve ba-
bas›n›n temsil etti¤i maskulenlikle ilgili olumsuz izlenimler dolafl›-
yor. Ama babas›yla iyi vakit geçirdikçe, içten içe hissetti¤i “kötü ba-
ba” veya “önemsiz, basit baba” imaj›, yerini “iyi baba” imaj›na b›ra-
k›yor. Yani babas›yla yaflad›¤› olumlu tecrübeler an›nda, kafas›nda-
ki babas›yla ilgili bilinçd›fl› düflüncelerle çat›fl›yor. 
Anne: Bill’e, kendisinin, Brian için “ilaç” gibi oldu¤unu anlat›yor-
dum. Durumu en iyi bu flekilde tarif edebiliyorum. Bill, Brian’a bi-
raz ilgi gösterdi¤inde, hemen arkas›ndan Brian, iki üç gün babas›n›n
etraf›nda dönüyor. Ama Brian’›n art›k yüksek dozlarda ilaca ihtiya-
c› oldu¤unu düflünmüyorum. Her günkü vitamin takviyesi gibi, tu-
tarl› bir yaklafl›mla omzuna dostça dokunulmas›na ihtiyaç duyuyor.
En az›ndan ben böyle düflünüyorum.
Dr. N.: Kesinlikle, bu çok do¤ru. ‹fller aynen böyle yürüyor. Peki,
efemine davran›fllardaki azalma ile babadan ilaç gibi gelen ilgi ve
sevgi aras›nda bir ba¤lant› görüyor musunuz?
Anne: Evet, tabii ki. Bu, sihir gibi bir fley. Evimizde yaflamad›¤›
müddetçe bunu kimse anlayamaz.
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Kendi Maskulenli¤i ile Daha Bar›fl›k 
Olma: Ricky Vakas›
9 yafl›ndaki Ricky, son birkaç senede belirgin ilerlemeler kay-

detmifl gibi gözüküyor. Babas› Ricky’nin iyileflme sürecinde aktif
rol alm›fl, Ricky erkek kardefliyle iyi say›labilecek bir iliflki içeri-
sinde ve cinsiyet farkl›l›klar›n› çok iyi kavram›fl.

Dr. N.: Bayan Smith, Ricky’nin efemineli¤inin azald›¤›n› düflünüyor
musunuz?
Anne: Kesinlikle. Eskiden sayabilece¤im problemlerin %1 veya 2’si
kald› diyebilirim. 
Dr. N.: Babas› Ricky’nin hayat›nda aktif bir rol al›yor mu? 
Anne: Evet.
Dr. N.: ‹flten hiç kaytarmad› yani?
Anne: Hay›r. Art›k çok daha bilinçli. Ricky’nin durumunu unuttu¤u
zamanlarda bile kendini çok h›zl› toparl›yor. Ya da ben ona ipucu ve-
riyorum, o hemen durumu kavray›p davran›fllar›n› de¤ifltiriyor. Eski-
den, verece¤i tepkiler konusunda karars›z kal›rd›. Art›k, Ricky’nin
durumunu unutmas› ihtimaline karfl› kendi kendine ipuçlar› gelifltiri-
yor ya da hiç sorun ç›karmadan benim verdi¤im ipuçlar›n› al›yor.
Dr. N.: Bu, çok çok önemli. Biliyor musunuz, birlikte çal›flt›¤›m bü-
tün anne babalarda, hep anneler heyecanla sürece kat›lan taraf olu-
yor. Birçok baban›n dürtüklenmesi, harekete geçirilmesi gerekiyor.
Daha h›zl› yol kateden o¤ullar ise babalar› sürece aktif olarak kat›-
lanlar oluyor. Ricky’nin öz güveni ne durumda? Kendini genel ola-
rak daha iyi hissediyor mu?
Anne: Buna cevap vermek zor ama pek problemle karfl›laflmad›k.
Efemine davran›fllar›n›n geçmiflte kald›¤›n› söyleyebilirim. Onu,
maskulen aktivitelerle tan›flt›rd›k, flimdi de yüzme dersleri al›yor.
Yüzmek çok hofluna gidiyor. A¤abeyi de yüzmeye gidiyor. Bu asl›n-
da çok ilginç çünkü ben yüzmeyi ve beyzbolu sevmem. Asl›na ba-
karsan›z beyzboldan nefret ederim! Ama o, a¤abeyi ile birlikte tele-
vizyondaki beyzbol maçlar›n› izliyor ve ikisi de maçlar hakk›nda
heyecanl› yorumlar yap›yor.
Dr. N.: Babas› beyzbolla ilgileniyor mu?
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Anne: Hay›r, pek de¤il. 
Dr. N.: O zaman, a¤abey kardefl birlikte maçlar› izliyorlar.
Anne: Evet, çocuklar beyzbol maçlar› izliyor ve maç aralar›nda ma-
tematik ödevlerini yap›yorlar. Nas›l yapt›klar›n› bilmiyorum. Mut-
faktaki masada kocam bir fleyler okuyorken Ricky de a¤abeyi ile ay-
n› yerde okuma ödevini yap›yor. 
Dr. N.: Ricky’nin genel olarak olgunluk düzeyinin artt›¤›n› söyleye-
bilir misiniz?
Anne: Evet, ben öyle oldu¤unu düflünüyorum. Önceden daha be-
beksi davran›rd›. Bu sabah okuluna gittim çünkü velilere de aç›k
olan etkinlikler vard›. Bana di¤er çocuklar›n annelerine gösterdi¤i
tepkiden farkl› bir tepki göstermedi. Di¤er baz› çocuklar gibi olgun
olmayan davran›fllar göstermedi. Sanki daha önce olmayan bir me-
raka sahip gibi. Bir fleyleri bilmek, anlamak istiyor. Bu yüzden, evet,
o¤lum olgunlaflt›. Ama keflke daha fazla yak›n erkek arkadafl› olsa
diye düflünüyorum. 
Dr. N.: Depresyon ve yüksek kayg› düzeyi ne durumda? Bunlar de-
vam ediyor mu?
Anne: Bazen hâlâ can s›k›c› olabiliyor. Ama o kendini b›rakm›fll›k
hâli, kendini yata¤a at›p h›çk›ra h›çk›ra a¤lamalar› yok. Abartm›yor
yani. Hay›r. Biz zaten böyle fleylere art›k tolerans göstermiyoruz.
Dr. N.: Önceden oldu¤u gibi depresif oluyor mu? Ya da mutsuz ve
içine kapan›k hâlleri oluyor mu?
Anne: Hay›r, eskiden oldu¤u kadar olmuyor. Oldu¤u zamanlarda da
genellikle bir sebebi oluyor. Yani belli bir fley onun depresif olmas›-
na yol aç›yor. Fakat art›k, böyle bir fley oldu¤unda bizimle konufl-
maya istekli oluyor. 
Dr. N.: A¤abeyiyle iyi geçiniyor, de¤il mi?
Anne: ‹liflkileri düzeldi. Yüzmede beraberler ve birlikte daha fazla va-
kit geçiriyorlar. Her gün birlikte havuzumuzda kondisyonlar›n› koru-
mak için çal›fl›yorlar. John, bazen kabalafl›p Ricky’ye tak›labiliyor. Yi-
ne de John yeterli olgunlu¤a sahip. Ona yapt›¤›n›n yanl›fl oldu¤unu
aç›kça anlatt›¤›mda Ricky’ye farkl› davranmas› gerekti¤ini anl›yor. 
Dr. N.: Ricky erkek olmakla ilgili konufluyor mu? K›zlarla erkekler
aras›ndaki farklara at›fta bulunuyor mu?
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Anne: Evet, bunlar› asl›nda yap›yor. Örne¤in, daha dün birisi bana
geldi ve k›z›m Sue’yu yüzme tak›m›na yazd›r›p yazd›rmayaca¤›m›
sordu. Ricky hemen lafa atlay›p, “Hay›r, yüzme ona uygun de¤il”
dedi. Ben, “Niye?” diye sordum. O da bana, “O, bir k›z. Ben onun

burada bizimle birlikte yüzmesini istemiyorum” dedi.

Kendini Anlayarak Büyüme; Baba O¤luyla ‹lgili 
Olmaya Devam Ediyor: Felipe Vakas›
Felipe’nin babas› Julio, küçük bir kasabadaki bir lisenin fut-

bol tak›m›n›n popüler antrenörü. Ailenin dört erkek çocu¤u var
ve ailede güçlü, geleneksel Katolik de¤erler hüküm sürüyor. Fe-
lipe her zaman daha uysal olan erkek çocuk olmufltu. Daha çok
küçükken içine kapanm›fl ve di¤er erkek kardefllerinden uzaklafl-
m›flt›. 11 yafl›na geldi¤inde okulda hiç erkek arkadafl› yoktu.
Oyunculuk ve tiyatro ile çok ilgiliydi. 

Felipe liseye bafllad›¤›nda çok depresifleflmifl ve çevresiyle
iletiflimini koparm›flt›. Daha sonra annesi, onun internetten gey
porno filmleri indirdi¤ini görmüfl ve bunun üzerine benden
randevu alm›flt›. 

Julio, bütün o¤ullar›na karfl› sevgi dolu bir babayd›. Ama iflin-
den dolay›, yani futbol turnuvalar› ve antrenmanlar için birçok
geceyi ve haftasonunu evinden uzakta geçirmesi gerekiyordu. Ju-
lio’nun di¤er o¤ullar›, babalar› gibi futbola ilgi duyuyordu ve an-
tremanlardan dolay› s›k s›k onu görebiliyorlard›. Felipe ise ilgi
alanlar› daha farkl› oldu¤u için bu tempoda kaybolmufltu. Baba-
lar›n›n bir lise antrenörü olarak çok baflar›l› olmas›, birçok amca
ve kuzenlerden oluflan genifl ailenin, Felipe de dâhil Julio’nun bü-
tün o¤ullar›ndan beklenen baflar› ç›tas›n› çok yükseltmiflti. 

3 y›l boyunca zaman zaman süren terapiden sonra, ama daha zi-
yade çocu¤un endifleli ve bilinçli babas›n›n müdahaleleri sayesinde,
Felipe çok ilerleme kaydetti. fiimdi 18 yafl›nda bir üniversite ö¤ren-
cisi. Kontrol için geldi¤i bir seansta aram›zda flu konuflma geçti:
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Dr. N.: Felipe erkek arkadafllar›nla iliflkilerin nas›l?
Felipe: Çok daha iyi. 
Dr. N.: De¤iflim neyden kaynaklan›yor?
Felipe: Galiba, asl›nda hep erkek arkadafllar›m›n oldu¤unu ama
kendimi bu arkadafll›k iliflkisinin varl›¤›na inanmamaya flartlad›¤›m›
fark ettim. 
Dr. N.: Nas›l bir flartlanma bu?
Felipe: Önceden, erkekler aras›ndaki arkadafll›klar›n nas›l oldu¤unu
gerçekten anlayam›yordum. Bu arkadafll›klar›n daha duygusal olmas›
gerekti¤ini zannediyordum. Kendime güvenimin çok az oldu¤unu da
biliyorum. Art›k görüyorum ki benim hep erkek arkadafllar›m vard›
ama ben kendimi bunlar›n varl›¤›na inand›ram›yordum. 

Felipe, hissetti¤i acziyet ve soyutlanm›fll›k duygular›ndan do-
lay›, erkeklerle olan arkadafll›klar›yla ilgili gerçekçi olmayan bek-
lentilere girmiflti. Ya hep ya hiç tarz› bir yak›nl›¤›n, dünyan›n ken-
disinden genç bir adam olarak beklediklerinin üstesinden geleme-
me kayg›lar›n› azaltaca¤›n› düflünüyordu. Bu beklentileri baflka
türlü karfl›layamayaca¤›n› hissediyordu. Sonra Felipe flunu fark et-
ti: Asl›nda erkek arkadafllar› her zaman oradayd›. Ama erkek ak-
ranlar›yla olan sa¤l›kl› arkadafll›¤› onun umdu¤u gibi derin duygu-
sal ba¤lanmalar, romantizm ve özellikle de erotizm içermiyordu. 

Felipe: Geri dönüp bakt›¤›mda, hayat›mda her zaman yan›mda ol-
maya haz›r, birçok erke¤in oldu¤unu ama onlar›n bana sunabilecek-
lerini hep elimin tersiyle itmifl oldu¤umu görüyorum. Ama o zaman
böyle bir potansiyeli hiç görememifltim. Gerçekten de o zamanlar,
bütün bunlar› aç›kça göremeyecek kadar küçüktüm. 
Dr. N.: Yaln›zd›n çünkü “Bu çocuk, benimle hiçbir zaman arkadafl

olmaz” diye düflünüyordun.

Reddedilme korkusu ve kendini de¤ersiz hissetme, onun sa-
vunmac› kopma gelifltirmesine yol açm›flt›.

Felipe: Kendimi farkl› hissediyordum. Konuflma fleklim, esprilerim
ve daha bir sürü fley farkl› görünüyordu. 
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Dr. N.: Kendini art›k bir erkek gibi hissedebiliyor musun?
Felipe: Kesinlikle.
Dr. N.: Öyleyse 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Gey
dünyas›n›n bir parças› olaca¤›na ihtimal veriyor musun?
Felipe: Gey topluluklar›yla hiçbir zaman özdeflleflmedim. O flekilde
do¤mufl olmad›¤›m› biliyordum. Onlar›n, hiçbir seçene¤i olmad›¤›-
n› düflünen insanlara zarar verdi¤ini düflünüyorum. Bu yüzden, bu
çaresiz insanlar için üzülüyorum. 
Dr. N.: Yani gey dünyas›n›n sana göre olmad›¤›na m› karar verdin?
Felipe: Kesinlikle. Zaten benim ahlaki de¤erlerim buna hiçbir za-
man izin vermezdi. 
Dr. N.: Hayata bak›fl›n› biraz anlatabilir misin?
Felipe: Çok daha iyi. Ulaflmam gereken bir hedefim oldu¤unu bili-
yorum. Önümde zorluklar var. Katetmem gereken mesafenin çok
uzun oldu¤unu bilsem de çok daha iyimserim. 
Dr. N.: Babanla aran nas›l?

Felipe: Son befl senedir babamla çok daha yak›n›z. 

Anne Babalara Tavsiyeler
Art›k çocu¤unuzun ihtiyaçlar›n› görebiliyor ve müdahale

karar›n› alarak çocu¤unuzun davran›fllar›n› cinsiyetine daha uy-
gun hâle getirmeye çal›fl›yorsunuz. ‹yileflme süreciyle ilgili an-
latt›klar›m›z›, size yard›mc› olabilecek tavsiyeler fleklinde dört
maddede özetledik.

1. Çocu¤unuzun cinsiyetine uygun davran›fllar›n› güçlen-
dirmek ve gelifltirmek için olumlu teflvikin cezaland›rma-
dan çok daha etkili bir yol oldu¤unu unutmay›n›z. Abar-
t›l› feminen davran›fllar›n önüne geçmek istiyorsan›z
aç›k, tutarl› ve suçlay›c› olmayan bir dil kullanmal›s›n›z.
Baflka bir deyiflle, çocu¤unuzu nazikçe yönlendirmeye ça-
l›flmal›, onu cezaland›rmamal›s›n›z. Öte yandan, cinsiye-
tine uygun olmayan davran›fllar›n›n göz ard› edilmesi ve-
ya zaman zaman onaylanmamas›, çocu¤unuza yanl›fl bir
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mesaj verecektir. Çünkü o, bu davran›fllar›n kabul edile-
bilir oldu¤unu düflünecektir. 

2. De¤iflimi h›zland›rmak için çocu¤unuza çok fazla bask›
yapmakta oldu¤unuzu hissederseniz, ondan istediklerini-
zi azalt›n. Sab›rl› olun. Çocu¤unuzun katland›¤› küçük
zahmetleri bile pozitif bir biçimde onaylay›n. Tutarl›, dü-
flük dozda stres uygulamak, arada s›rada yüksek dozda
stres uygulamaktan çok daha iyidir. 

3. Mümkünse güvendi¤iniz bir psikoterapistle çal›fl›n. Se-
çece¤iniz uzman, sizin cinsiyetle ilgili görüfllerinizi ve
tedavi hedeflerinizi paylaflmal›. Psikoterapistiniz, size
objektif de¤erlendirmeler sunmal› ve müdahale sürecin-
deki gayretlerinizi destekleyecek belli bafll› tavsiyelerde
bulunmal›d›r.

4. Çocu¤unuzun etraf›nda, onu uygun cinsiyet özdeflimine
çekecek, ayn› cinsten, olumlu bir rol modeli yoksa çocu-
¤unuz, karfl›t cinsiyet davran›fllar›n› b›rak›rken kendini
güven hissedemeyecektir. Çocu¤unuz, bir kad›n veya
bir erkek olman›n, çekici ve arzu edilebilir bir fley oldu-
¤unu hissetmeli.

Yukar›da al›nt›lad›¤›m›z, cinsiyet karmaflas› yaflayan erkek
çocuklar›n›n hayatlar›nda belirgin ilerlemeler kaydedildi¤ini tak-
dir edersiniz. Bir yandan hâlâ baz› noktalarda katedilecek çok yol
var. Öte yandan çocuklar›n anne babalar›, tedavinin sona erme-
sinden sonra bile o¤ullar›n›n maskulen geliflimini takip etmeyi
ihmal etmemifltir. 

Bir sonraki bölümde, çocuklar›n›n ait olduklar› cinsiyete gü-
venmesini sa¤lamaya çal›flan baflka baz› anne babalar›n hikâyele-
rini inceleyece¤iz. Onlar›n bafl›ndan neler geçti¤ine ve sürecin
onlara nas›l yard›mc› oldu¤una bizzat flahit olacaks›n›z. 
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10. Bir Annenin Günlü¤ü

Erkekli¤i ö¤retmek çok zor bir fley; tutarl›l›k ve anlay›fl gerektiriyor.
Ama flimdi onu, arkadafllar› taraf›ndan kabul edilmifl, mutlu ve di¤er
erkek çocuklarla bir arada bulunmaktan korkmuyorken gördü¤ümde,
bütün kalbimle do¤ru olan› yapt›¤›ma inan›yorum.

Cinsiyet bozuklu¤u olan bir erkek çocu¤un annesi

Bu bölümde, bir annenin, o¤luna müdahale sürecinde tuttu-
¤u günlükten al›nt›lar okuyaca¤›z. Anne, o¤lu Trevor kendini da-
ha mutlu hissetsin ve bir erkek çocu¤u olmaktan memnun olsun
diye o¤luna müdahale karar› alm›flt›r. 

Trevor’›n cinsiyet kimli¤i problemi, birçok homoseksüel ön-
cesi çocuktan daha belirgindi. Yani Trevor’a, çocuklukta görülen
cinsiyet kimli¤i bozuklu¤u teflhisi kolayl›kla konabilirdi. Sizin
o¤lunuz, maskulen kimli¤inin yetersizli¤i konusunda daha belli
belirsiz sinyaller veriyor olsa bile, bu günlükte sizi uyaracak baz›
göstergelerle karfl›laflabilirsiniz. Amac›n›z, o¤lunuzun heterosek-
süel olgunlu¤a eriflebilmesinde ona destek olmak ve onun arka-
s›nda durmak ise, bu bölüm sizin için teflvik niteli¤inde olacakt›r. 

323



Al›nt›lad›¤›m›z metinleri okudukça annenin yaflad›¤› kafa ka-
r›fl›kl›¤›na flahit olacaks›n›z. Anne, zaman zaman yapt›klar›ndan
emin ve kendine güvenli olabiliyorken, zaman zaman o¤luyla il-
gili verdi¤i kararlar›n do¤rulu¤u noktas›nda flüpheye düflüyor. Bu
anne, sürecin inifl ç›k›fllar›n› ve bu süreçte anne babalar›n yaflad›-
¤› sevinç ve hayal k›r›kl›klar›n› çok güzel örnekliyor. 

Trevor’›n annesi, her daim o¤lunun duygu dünyas›na karfl›
hassas ve o¤luyla afl›r› yak›n olmufl bir kad›nd›r. Bu günlü¤ü ya-
y›mlamam›za izin verdi¤i için kendisine teflekkür ediyoruz. 

Annenin çabalar›, o¤lunun efemine davran›fllar›n› de¤ifltirme-
ye çal›flmakla s›n›rl› kalm›yor, ayn› zamanda o¤lunun iç dünya-
s›nda maskulen özdeflim kurabilmesi için ona destek olmay› içe-
riyor. Öncelikle anne, bize o¤lu hakk›nda biraz bilgi veriyor: 

Sevgililer Günü’nden, Sindrella’dan ve pembe renkten nefret ediyo-
rum. Onlar› çok ürkütücü buluyorum ve onlar›n o¤lumu mahvet-
melerinden korkuyorum. Oysa Trevor’la sorunlar yaflamaya bafllama-
dan önce bütün bunlar› çok severdim. 

Trevor her zaman mutlu ve sevimli bir çocuktu. Hep kendi kendini
oyalard›; bu yüzden evde bir çocuk oldu¤u hiç anlafl›lmazd›. Yanl›fl
hiçbir fley yapmad›, dokunmamas› gereken hiçbir fleye dokunmad›.
Nefle kayna¤›m›zd› ve bizce bir dâhiydi. Daha 18 ayl›kken alfabede-
ki bütün harfleri biliyordu. 

Trevor 6 ayl›kken benim ifle dönmem gerekti. Bekâr teyzesi Lucy
gün boyunca ona bak›yordu. Sonra k›z›m›z do¤du. 

Trevor üç yafllar›ndayken, iflten eve döndü¤ümde onu kardeflim
Lucy’nin ayakkab›lar›n› giymifl, küçük k›z kardefliyle oynarken bul-
du¤umu hat›rl›yorum. K›z kardeflim bunun e¤lenceli oldu¤unu dü-
flünüyordu ama ben hiçbir zaman öyle düflünmedim. Trevor’a aya-
¤›ndaki o ayakkab›lar› ç›kartt›r›yordum, sonras›ndaysa bunun üze-
rinde pek fazla kafa yormuyordum. 

Trevor tam 3 yafl›ndayken onu, birlikte Sindirella çizgi filmini sey-
retmek için sinemaya götürdüm. Çizgi film benim hofluma gitti ama
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Trevor’›n çok daha fazla hofluna gitmiflti. Elbise giyiyormufl gibi
davranmaya o çizgi filmi gördükten sonra m› bafllad›, yoksa bu da-
ha önce miydi hat›rlam›yorum. Ama tam o s›ralarda, k›z kardeflinin
geceli¤ini giyip onu, bir elbise gibi hayal etmeye bafllam›flt›. Annem
ve k›z kardeflim, bunun zarars›z oldu¤unu düflünüyorlard›, bu yüz-
den böyle yapmas›na engel olmad›lar. 

Ben geceli¤i üstünden ç›kar›r ve Trevor’a, elbiselerin k›zlar için ol-
du¤unu, bir daha k›z k›yafeti giymemesini söylerdim. Buna ra¤men
o¤lum bu davran›fla devam etti. Onu elbiseyle her gördü¤ümde da-
ha fazla sinirleniyordum, sonunda ben ortal›klardayken usulca elbi-
seyi ç›karmaya bafllad›. 

Yine ayn› zamanlarda, pembe renk hakk›nda konuflmaya bafllad›.
Vitaminleri pembe, turuncu ve mor renkteydi ama aralar›ndan hep
pembe olanlar› seçerdi. En sevdi¤i renk pembeydi. Pembe bir fleye
sahip olma ihtimali varsa kesinlikle onu istiyordu. Trevor’a, en
sevdi¤im rengin mavi oldu¤unu söylüyordum. Böylece onun fikri-
ni de¤ifltirmeye çal›fl›yordum. O kadar küçük bir yaflta pembeyi fe-
minenlikle ilintilendirebilece¤i hiç akl›ma gelmedi. K›z›ma pembe
k›yafetler giydirsem de Trevor’a hiçbir zaman pembe veya feminen
k›yafetler vermedim. 

Sonra o¤lum durmadan resim yapmaya bafllad›. Buraya kadar her
fley iyiydi fakat Trevor hep muhteflem bir gece k›yafeti giymifl, bafl›-
n› e¤mifl bir k›z resmi yap›yordu. Miki fareyi de¤il, Minnie’yi sever-
di. Kuklalar› izledi¤inde onu hep Bayan Domuzcuk gülümsetirdi.
Daha o zamandan onun homoseksüel olaca¤›ndan endiflelenmeye
bafllam›flt›m ama bir türlü konduramad›¤›m için böyle düflünceleri
hemen kafamdan att›m. 3 yafl›nda bir çocuk nas›l homoseksüel ola-
bilirdi? Bu tarz vehimlerimi, annem ve k›z kardeflimle paylaflt›¤›m-
da bana “Saçmalama” derler, akl›ma gelenlere gülerlerdi.

Mahallemizde Trevor’un akran› bir erkek çocuk vard›. Joey, evimi-
zin karfl›s›nda oturuyordu. O¤lumun 4 yafl›nda oldu¤u yaz, Trevor
ve k›z kardefli bu küçük erkek çocukla oynarlard›. Joey, biraz haflin
bir çocuktu, di¤er çocuklar› normalden fazla h›rpalard› ama k›z›m
onunla bafl edebilirdi. Trevor ise onunla bafl edemezdi; Joey’den ka-
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ç›p eve s›¤›n›rd›. Sonunda Trevor evden ç›kmay› hiç istemez oldu,
benimle evde oturup televizyon izliyordu. O zamanlar, onun narin,
zeki ve kavga etmek istemeyen bir çocuk oldu¤unu düflündüm. Bu
onun do¤as›ysa sorun yoktu. Sonuçta baz› erkekler böyle olabilir. 

O¤lumla iliflkimizin çok güzel oldu¤unu söylemeliyim. Aç›k olmam
gerekirse, hiçbir çocu¤umu kay›rmama ra¤men Trevor’› ruh ikizim-
mifl gibi hissediyordum. Bunu aç›kça kocam Jim’e de söylemifltim. 

Son birkaç senedir Jim ile baz› iletiflimsel problemler yafl›yoruz. Ko-
cam pek konuflmayan bir adam. Jim gerçekten her sorunun birkaç
kelime ve “evet” ya da “hay›r” ile cevaplanabilece¤ine inan›yor. Hiç-
bir zaman biyolojik anne babas›n› tan›mam›fl olan Jim ve onu evlat
edinen aile bana hep biraz içine kapan›k gelmiflti. ‹nan›r m›s›n›z, ev-
lili¤imizin ilk y›llar›nda Jim’in bu özelli¤i çok hofluma gitmiflti.
Jim’in sessiz ama güçlü bir tip oldu¤unu düflünürdüm. (Son zaman-
larda onun bütün ailesini so¤uk bulmaya bafllad›m.)

Trevor beni çok severdi ve hep yak›n›mda olmak isterdi. Babas›
yerine benimle olmak istedi¤inde, ki bu hep böyle oluyordu, egom
flifltikçe flifliyordu. Elbise giymifl gibi davranmaya veya pembe ren-
giyle ilgili konuflmaya devam etti¤ini fark ediyordum. Onu bunlar-
dan vazgeçirmeye çal›fl›yordum. Birbirimizle o kadar ayn› telden
çal›yorduk ki ona her fleyi söyleyebiliyordum. Onunla gerçekten
ruh ikizi gibiydik. 

Onun, peçetelerle oynad›¤›n› ve peçeteleri elbise olarak hayal etti¤i-
ni hat›rl›yorum. Kardeflinin Minnie fareli cüzdan›yla oynad›¤›n› ve
iki kardeflin birlikte k›z›m›n bebekleriyle oynad›klar›n› hat›rl›yorum.
O zamanlar art›k cidden endiflelenmeye bafllam›flt›m ve bana bir ç›-
k›fl kap›s› göstermesi için Tanr›’ya yalvar›yordum. Kay›nvalidemin ve
k›z kardeflimin, benim “paranoyak” oldu¤umu düflündüklerini bili-
yordum. Onlara göre, Trevor “elbette bunlar› aflacak”t›. Çok fazla di-
¤er çocuklarla iç içe olmad›¤›m için ben de o¤lumun davran›fllar›n›n
normal mi yoksa anormal mi oldu¤una karar veremiyordum. 

Trevor 5 yafl›na girmeden iki ay önce onun, hem benden hem de
k›z kardeflinden daha feminen oldu¤unu fark ettim. O sene, Tre-
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vor ve k›z kardefli anjin oldular. Bir ay boyunca ikisi de evdeydi.
Birlikte televizyon izleyerek vakit geçiriyorlard›. Trevor, uyan›r
uyanmaz televizyonu aç›yor ve çizgi film karakterlerini izlerken
kendinden geçiyordu. Yemek yemek için bile televizyonun karfl›-
s›ndan kalkmak istemiyordu. Hep içinde feminen karakterler olan
çizgi filmleri izliyordu. He-man gibi bir fleyi hiç izlemiyordu. Y›l-
d›z Savafllar› filmini seyretmesinde bir sak›nca görmemifltim ta ki
Trevor, bafl›na bir huni yerlefltirip Prenses Leia gibi davranmaya
bafllayana kadar...

Art›k Trevor’un sesi daha tiz ç›k›yor; flark› söyler gibi, zorlanarak ç›-
kar›lan, feminen bir ses. Çok da a¤lamaya bafllad›.

Bu aralar ona baflka bir fley daha oldu. Birden, Trevor evden d›flar›
ç›kmaktan korkmaya bafllad›. Onu, kütüphaneye ya da jimnastik
derslerine götürmek istedi¤imde ya k›z kardefli ya da ben, onun
elinden tutuyor ve ders bitene kadar da onu, bulundu¤u ortamda
bekliyorduk. Kütüphanede ald›¤› derste üç tane daha erkek çocuk
vard›. Onlar› görür görmez geriliyordu. Kütüphanede oturup kü-
tüphaneciye yard›m ederken, onlar› gözlemleyene kadar, herhâlde
bu erkek çocuklar Trevor’a takm›fl diye düflünüyordum. Fakat iflin
asl› baflkayd›; di¤er erkek çocuklar Trevor’a iyi davranmaya çal›flma-
lar›na ra¤men Trevor onlardan korkuyordu. Bir gün, onunla birlik-
te kütüphanede oturmad›m. O da o gün koflarak kütüphaneden kaç-
m›fl. Bu ders, ki ona her zaman çok keyif veriyordu, art›k en büyük
korkusu hâline geldi. 

Jimnastik dersi de buna benziyordu. Trevor’a s›ra gelince o¤lum, ö¤-
retmenin söylediklerini yerine getiriyordu. Ama di¤er erkek çocuk-
lar›n›n aksine, kendini incitmemeye çok önem gösteriyordu. S›ras›
geçtikten sonra ise hep k›zlarla birlikte oturmak istiyordu. Yan›mda
oturan bir baflka anne bana, “O¤lunuz, küçük çocuklarla çok iyi ge-
çiniyor. K›z›mla çok iyi anlafl›yorlar” demiflti. 

Trevor’un teneffüslerde k›z çocuklarla oynamaktan hoflland›¤›n›
fark ettim. Bana dönüp, “Anne bak bize, iki k›z ve bir erkek birlik-
te oynuyoruz” dedi. Ben de rahat bir nefes ald›m. En az›ndan hâlâ
kendinin bir erkek çocuk oldu¤unu biliyordu!

GENÇLERDE HOMOSEKSÜELL‹⁄‹ ÖNLEME REHBER‹

327



Trevor’›n durmadan a¤lamas›n›n, derslere gitmekten ve baflka ço-
cuklarla, özellikle de erkek çocuklarla birlikte olmaktan korkmas›-
n›n arkas›nda, kendinden duydu¤u rahats›zl›k vard›. Bunun böyle
oldu¤undan ad›m gibi emindim çünkü sonuçta o, benim ruh iki-
zimdi. Yine de, bana tavsiye edilen psikolo¤u aramak, benim için
gerçekten çok zor oldu. Çocu¤unuzun fiziksel bir problemi hakk›n-
da konuflmak zordur ama söz konusu olan homoseksüelli¤i akla ge-
tiren duygusal bir sorunsa ifl daha da zorlafl›r.

Dr. N.’ye o¤lumun elbise giyiyormufl gibi davrand›¤›n› ve pembe
renkten çok hoflland›¤›n› anlatt›m. Onu götürdü¤üm derslerde na-
s›l davrand›¤›n› tarif ettim. Sesinin ve davran›fl biçiminin feminen
oldu¤unu söyledim. O¤lum önceden ayakta iflerdi ama art›k çiflini
yaparken klozete oturmaya bafllam›flt›. 

Dr. N. bana çok destek oldu, ciddi bir problemimiz oldu¤unu da aç›k-
ça söyledi. Beni en çok flafl›rtan fley, Trevor’›n kiflilik özelliklerini, ben
daha anlatmadan biliyor olmas›yd›. Eski dan›flanlar›ndan edindi¤i tec-
rübelere dayanarak Trevor’›n kendini incitmekten korktu¤unu, sert
oyunlardan hofllanmad›¤›n›, spor dallar›nda çok iyi olmad›¤›n› ve ha-
yal dünyas›nda yaflamaktan büyük keyif ald›¤›n› biliyordu. 

Bana sordu¤u ilk soru, Trevor’›n ne tür resimler çizdi¤iydi. O¤lum,
hep güzel giysiler giymifl k›z resimleri yapar, onun hiçbir zaman er-
kek resmi yapt›¤›n› görmedim. Bu, bir sorundu. Dr. N., Trevor yafl-
lardaki bir erkek çocu¤un, resimlerinde kendini yorumlad›¤›n› ve
kendini hissedifl tarz›n›n resimlere yans›d›¤›n› söyledi. Dünya bafl›-
ma y›k›lm›flt›. Trevor’un k›z resimleri d›fl›nda çizdi¤i tek fley evler-
di. Bu da kötüydü. Çünkü ev, emniyeti temsil ediyordu ki bu da ti-
pik olarak maskulen de¤il, feminen kayg›lar› yans›t›r. 

Dr. N.’nin bana sordu¤u bir sonraki soru, Trevor’›n babas›yla olan
iliflkileri üzerineydi. Babas› iflten geldi¤inde Trevor hemen babas›na
koflar m›yd›? Jim bir pazarlamac› oldu¤undan ifli gere¤i hep yollar-
da olur. Eve çok bitkin gelir. Buna ra¤men çocuklar›yla vakit geçi-
rir. Ama as›l sorun, Jim’in çocuklarla vakit geçirmekten ne anlad›¤›-
d›r. Çünkü Jim, çocuklar ayn› odada bulunurken televizyonda ken-
di istedi¤i programlar› izlemeyi, çocuklarla vakit geçirmek sayar.
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T›pk› kendi babas› gibi, Jim de spordan hofllanmaz ve çocuklar›yla
top vs. oynamaz.

Jim’in birçok defa öfkelenerek, çocuklar›n ona selam vermedi¤inden
ve o, eve geldi¤inde yapt›klar› ifli b›rak›p ona “hofl geldin” demedik-
lerinden flikâyetçi oldu¤unu duydum. Onun, çocuklar›n peflinden
gitmesi gerekiyor. Belki çocuklara, birlikte televizyon izlemenin
ötesinde daha kiflisel bir ilgi gösterseydi onlar da babalar›yla vakit
geçirmeye daha hevesli olurdu. 

Dr. N. bana, bir çocu¤un cinsiyet kimli¤inin oluflumundaki en kri-
tik aflamada (1,5-2 yafl aras›ndaki dönemde), o¤lumun babas›yla bir
ba¤ kuramam›fl olabilece¤ini söyledi. Bu, genellikle narin yap›l› ve
hassas olan erkek çocuklar, babalar›n› elefltirel, uzak ve meflgul al-
g›lad›klar›nda ortaya ç›k›yor. Çocuk, bu sebeplerden dolay› “Babam
benim gibi de¤il; bu ben olamam” diye düflünüyor. Bu da yarad›l›fl
olarak k›r›lgan olan erkek çocuklar›n babalar›na karfl› savunmac›
kopma gelifltirerek anneleriyle özdeflim kurmas›na sebep oluyor.
Ama hiçbir fley gerçe¤i de¤ifltirmiyor, ne kadar “keflke” dese de Tre-
vor, bir erkek çocu¤u olmaya devam ediyor!

Dr. N. bana, Trevor’›n tedavisinin, babas›yla olan iliflkilerini düzelt-
meye odaklanmas› gerekti¤ini söyledi. Kocam›n, Trevor’a özellikle
sevgi gösterip o¤lumuzun savunmac› kopmas›n› k›rmas› gerekti¤ini
anlatt›. Her f›rsatta o¤lumuzla birlikte olmal›, ona difli erkek farkl›l›k-
lar›n› vurgulamal› ve onun feminen davran›fllar›n›n önüne geçmeye
çal›flmal›yd›. Onun Trevor’a hiçbir zaman ba¤›rmamas› da çok önem-
liydi. Çünkü o¤lumuz kolayl›kla incinebiliyordu. Di¤er çocuklar›m›-
za gösterdi¤i sabr›n daha fazlas›n› Trevor’a göstermeliydi. Tepeden
t›rna¤a öfkeyle doldu¤unda bile Trevor’›n onu, hayal k›r›kl›¤›na u¤ra-
m›fl ve k›zg›n görmesindense yürüyüp gitmeyi tercih etmeliydi. 

Hem kocam›n hem benim, Trevor’›n erkeksi davran›fllar›n› pekifltir-
memiz, ona, k›zlarla erkekler aras›ndaki anatomik farkl›l›klar› an-
latmam›z ve Trevor’›n feminen fantezilerinin önüne sevgiyle geçe-
rek, onu gerçek dünyayla yüzlefltirmemiz gerekiyordu. Trevor, art›k
k›zm›fl gibi davranmaya devam edemezdi. Çünkü kendisi hakk›nda
ne tür yan›lg›lara sahip olursa olsun o, bir erkek çocu¤u.

GENÇLERDE HOMOSEKSÜELL‹⁄‹ ÖNLEME REHBER‹

329



O¤lumun di¤er erkek çocuklarla itifl kak›fll› oyunlar oynama korku-
sunun üstesinden gelebilmesi için kocam her akflam onunla gürefle-
cekti. Kocam›n güreflte ona yeniliyormufl gibi yapmas› da önemliy-
di. Sorunun bir yönü de Trevor’›n kendini di¤er erkek çocuklara
denk görememesiyle ilgiliydi. Di¤er çocuklar kadar iyi olmad›¤›n›
düflünüyordu. Ayr›ca Trevor’›n k›z çocuklarla oynayarak vakit ge-
çirmemesi gerekiyordu. 

Tedavinin bafll›ca hedefi, o¤lumla kocam aras›ndaki iliflkiyi dü-
zeltmekti. Peki ben bu arada ne yapacakt›m? Bol bol dua edip bol
bol gözyafl› döktükten sonra nihayet durumu kabullenip duruma
hâkim oldum. 

Öncelikle, kay›nvalideme ve kardeflim Lucy’ye karfl› kendi kararla-
r›m› savunmal›yd›m. Onlar, Jim ve benim Trevor’a yard›m etmek
için yapt›klar›ma ne kadar karfl› olurlarsa olsunlar, ne düflünürlerse
düflünsünler benim isteklerime sayg› göstermek zorundayd›lar. Öy-
leyse onlara, Trevor’a bebekmifl gibi davranmamalar›n› ve onu, k›z
davran›fllar›na teflvik etmemelerini söyledi¤imde bunlar› yerine ge-
tirmeliydiler. Vars›n bana “ahmak” desinler, yapmaya çal›flt›¤›mda
sebat etmeliydim. 

Annem Trevor’da bir sorun oldu¤unu inkâr ediyor, durumu kabul-
lenmemekte ›srarc› davran›yordu. Evet, bize geldi¤inde Trevor’›n
k›z k›yafetleri giydi¤ini, bebeklerle oynad›¤›n›, durmadan gece k›ya-
fetleri içindeki k›z resimleri çizdi¤ini; bunlar›n hepsini görmüfltü
ama konduram›yordu. O¤lumun fantezilerini gerçeklefltirmekten
zevk mi al›yorlar, diye düflündü¤üm bile oldu. Yumuflak bafll›, narin
bir erkek çocu¤a annelik yapmak çok tatmin edici olabiliyor. Onu
sar›p sarmalamak ve karfl›l›¤›nda onun size ayn› sevgiyi göstermesi
çok keyif verici oluyor. Trevor’›n problemlerini, tabii ki ikisine de
anlatt›m. Çünkü o¤lum onlarla çok fazla zaman geçiriyordu. 

Kocam›n, o¤luyla duygusal bir ba¤ kurmas›n› sa¤lamam gereki-
yordu. Onlar›n birlikte yapabilece¤i hafta sonu aktiviteleri tasarla-
d›m. Bu aktiviteler yürüyüfl, paten kayma veya bowling olabilirdi.
O¤luma oyuncaklar ald›m ama onlar› o¤lumuza kocam›n vermesi-
ni istedim. Jim’in el çantas›na, o¤luna nas›l davranmas› gerekti¤i-
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ni hat›rlatan notlar t›k›flt›rd›m: 1- Onu çok fazla sev ki senin mas-
kulen alan›n ona çekici gelsin. 2- Nazik ol, ona ba¤›rma. 3- Onu
yan›nda ifle götür vs. 

Bazen bütün bu senaryonun beyni oldu¤umu, kocam›n ve o¤lu-
mun pasif oyuncular olduklar›n› düflündüm. Onlar›n benzerlikle-
rini vurgulamak için f›rsat koval›yordum. Onlara, bir örnek göm-
lekler bile ald›m. 

Trevor’a birlikte oynayabilece¤i, akran erkek çocuklar bulmak ve bu
çocuklar›n anneleriyle arkadafll›k kurmak da çok önemliydi. Trevor
bu çocuklarla oynarken, onlar›n davran›fllar›n› gözlemlemem gere-
kiyordu. Trevor’a öylesine soruyormufl gibi yaparak s›k s›k bu erkek
çocuklarla birlikte ne yapt›klar›n› anlatt›r›yorum. O¤lum beni olup
bitenden haberdar etti¤i için flansl›y›m. Art›k o¤lum k›z oyunlar› oy-
namay› reddediyor çünkü erkek çocuklar›n daha farkl› oyunlar oy-
nad›¤›n› anlayabiliyor. 

Trevor’›n “gerçek” erkek çocuklarla oynamaktan korkmamas›n›
sa¤lamak, benim esas hedefimdi. Onun do¤um günü partisine gelen
erkek çocuklar›n içlerinden en maskulen oldu¤unu düflündükleri-
mi, Trevor’›n bana söylediklerine dayanarak, seçtim ve bu çocukla-
r›n anneleriyle arkadafll›k kurdum ki o¤ullar›n› bizim eve davet ede-
bileyim. Bafllarda, Trevor onlar›n yan›ndayken pek rahat de¤ildi
ama gün geçtikçe birlikte oynayarak geçirdikleri vakit daha verimli
oldu. Art›k okul bahçesinde bu çocuklarla birlikte çok daha aktif
oluyor ve ben de onu bunun için teflvik ediyorum.

Bu ileriye do¤ru at›lm›fl çok büyük bir ad›m! Önceden, bir gün ev-
velden a¤layarak bana, “Lütfen beni okula gönderme” diye yalvar›r-
d›. Bana hiç arkadafl› olmad›¤›n› söylüyordu. Okula onu almaya git-
ti¤im zamanlarda camdan onu gözlemlerdim. Trevor, okul bahçe-
sinde her zaman yaln›z bafl›na, di¤er erkek çocuklar› izlerdi. O ka-
dar üzülürdüm ki! Onun gerçekten iyi bir erkek arkadafl› olmas›n›
isterdim. Ama okuldaki hiçbir erkek çocu¤un kendisine yaklaflma-
s›na izin vermezdi. Onun arkadafl canl›s› olmak istedi¤ini bilirdim
ama bunu yerine getirebilecek cesareti yoktu. Her zaman di¤er ço-
cuklardan korkuyordu. 
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Trevor’› yüzmeye ve jimnasti¤e de yazd›rd›m. Ama onu bu sporlara
yazd›r›rken, arkadafllar›ndan birinin de mutlaka onunla ayn› s›n›fta
olmas›na dikkat ettim. Böylece bu derslere gitme konusunda daha
hevesli olacakt›. Geceleri ona, erkek çocuklarla ilgili hikâyeler anla-
t›yorum. Çocuklar›n adlar› yerine, Trevor’›n ve arkadafllar›n›n adla-
r›n› kullan›yorum. O¤lumun, uydurdu¤um macera dolu hikâyeler-
de, kendi ad›n› ve erkek arkadafllar›n›n ad›n› duyarak, erkek dünya-
s›na ait oldu¤unu hissetmesini istiyorum. 

Bütün bunlarda asl›nda kocam›n kilit rol oynamas› gerekirken hep
ben kendimi parçal›yorum. Eve erkek çocuklar› davet etme ve onla-
r›n davran›fllar›n›n Trevor üzerinde olumlu etkiler b›rakmas›n› sa¤-
lama ifli bana düflüyor. Onu spor derslerine götüren hep ben oluyo-
rum. Kardeflim Lucy, bütün bu sorumluluklar› tek bafl›ma s›rtland›-
¤›m için beni elefltiriyor, ben bu elefltirileri göz ard› ediyorum. 

Yine de her fleyin, her gece dua etti¤im gibi olumlu sonuçlanaca¤›
konusunda hiçbir garantim yok. Ama o¤lum için en do¤rusunu
yapt›¤›ma bütün kalbimle inan›yorum. E¤er duruma el koymasay-
d›m, Trevor hiçbir zaman flimdiki kadar kendisiyle bar›fl›k ve ra-
hat olmazd›. 

Tedavi hiç kolay de¤il ve anne babalar›n niçin bu tedaviyi sürdüre-
mediklerini anlayabiliyorum. Özellikle bafllarda çok çok zordu.
Çünkü o zamanlar, onun duygular›n› incitmekten korkuyordum.
Ama flimdi onun, arkadafllar› taraf›ndan kabul edilmifl, okulda mut-
lu ve okula gitmeye istekli, di¤er erkek çocuklarla bir arada olmak-
tan çekinmeyen, onlarla oynamaya istekli ve onlar›n›n do¤um günü
partilerine davet edilen bir çocuk oldu¤unu görüyorum. Hepsine
de¤di, diyorum ve hiç piflman olmuyorum. O¤lum hâlâ bana s›rlar›-
n› anlat›yor ve ben her gün ona sar›l›yorum, onu öpüyorum, ona,
onu sevdi¤imi söylüyorum. O da bana ayn› tepkileri veriyor. Yani
tedavi süreci iliflkimizi bozmad›.

Sonuç olarak hiç piflmanl›¤›m yok. Do¤ru olan› yapt›¤›mdan emi-
nim. O¤lumu ne olursa olsun her zaman sevece¤imi biliyorum çün-
kü bu çocu¤un kalbi neredeyse benimkiyle ayn› ve onu çok seviyo-
rum. Onu sevdi¤im için onun için en iyi olan› istiyorum. Onun,
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büyüdü¤ünde güçlü ve kendinden emin bir erkek olmas› için hâlâ
dua ediyorum. 

Bu, benim umudum ve Trevor için duam. 

Trevor’›n annesi, bize Trevor’›n yaflad›¤› cinsiyet karmaflas›-
n›n evveliyat›ndan bahsettikten sonra yaklafl›k 10 sene önce, 1,5
y›l süren tedavi süreci boyunca tuttu¤u günlükten örnekler sunu-
yor. Trevor’›n kaydetti¤i umut verici ilerlemeleri, s›kl›kla eski
al›flkanl›klara geri dönüfllerin takip etti¤ini fark edeceksiniz; yani
iki ad›m ileri, bir ad›m geri giderek yol katediliyor. Süreç, zaman
alan, zorlu bir mücadeleye iflaret ediyor. Ama göreceksiniz ki ya-
vafl yavafl anne, emeklerinin karfl›l›¤›n› almaya bafll›yor. 

10 fiubat. Bir hafta önce Dr. N.’yi ofisinde ziyaret ettik. Bize ne yapma-
m›z gerekti¤ini aç›kça anlatm›fl olmas›na ra¤men erkekli¤i ö¤retmenin
çok zor bir fley oldu¤unu düflünüyorum. Jim’e düzenli flekilde bask›
uygulayarak onun her akflam Trevor’la “dövüfl” oyunlar› oynamas›n›
sa¤lamaya çal›fl›yorum. Ayr›ca Jim’in Trevor’a sar›lmas›, onu öpmesi ve
ona olan sevgisini ifade eden babacan sözler söylemesi gerekiyor. Ara-
lar›ndaki güveni temin etmek için Jim, Trevor’a hediyeler getiriyor. 

Trevor’› feminen fleyler yaparken gördü¤ümüzde, onu nazikçe uyar-
mam›z ve ona, erkeklerin bu tür fleyler yapmad›¤›n› anlatmam›z ge-
rekiyor. Bir de elbette ki erkek çocuklar›n ne yapmas› gerekti¤ini
ona anlatmam›z laz›m. Örne¤in, ona, erkeklerin pipisi oldu¤unu,
bunun onlar› erkek yapt›¤›n› ve erkeklerin hiçbir zaman k›zlar gibi
olamayaca¤›n›, k›zlar›n da erkekler gibi olamayaca¤›n› anlatt›m. 

‹lk birkaç gün hakikaten çok zor geçti. Bafllarda Trevor biraz bafl
kald›rd› ama Dr. N.’nin haz›rl›kl› olmam› söyledi¤i fliddette bir is-
yanla karfl›laflmad›m. Kocam genelde evde olmad›¤› için ço¤u za-
man her fleyle benim ilgilenmem gerekiyor. Birkaç gün önce ona,
Trevor’un yapt›¤› feminen fleylerden bahsettim ve sonra odama
çekilip a¤lad›m. Bazen Jim’in de a¤lad›¤› zamanlar oluyor. Tre-
vor’a yapmamas› gereken birçok fleyi söylemekten iflah›m›z kesi-
liyor. Trevor her zaman çok iyi bir çocuk oldu. Bu yüzden düzel-
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tilmeye; yanl›fl yapmakta oldu¤unun söylenmesine hiç al›fl›k de-
¤il. Bir fleyi yanl›fl yap›p yapmad›¤›n› anlamak için bana bak›yor
ama öyle mutsuz ki! Bana eskiden oldu¤u gibi kolayl›kla yaklafla-
mad›¤›n› da hissediyorum. Çünkü herhangi bir davran›fl›n› elefl-
tirmemden korkuyor. 

16 fiubat. Trevor çok fazla, “Kendimi iyi hissetmiyorum. Odama gi-
dece¤im” demeye bafllad›. Sonras›nda onun, televizyonun karfl›s›n-
da k›z kardeflinin geceli¤ini giyerek uzanmakta oldu¤unu fark edi-
yorum. T›pk› bir k›zm›fl gibi davrand›¤› zamanlardaki gibi... Ona
hemen üstündekini ç›karmas›n› söylüyorum. 

Trevor, kocam iflten geldi¤inde babas›n› öpüyor. Bu öpücü¤ün, bir
baba o¤ul öpücü¤ü olmaktan ziyade, kar› koca öpücü¤ünü an›msa-
tan, bafltan ç›kar›c› bir öpücük oldu¤unu fark ettim. Kocam büyük
ihtimalle bunun fark›nda de¤il. Çünkü o, bu gözlemi yapabilecek
bir dikkate sahip de¤il.

Dr. N.’ye gitmeye bafllad›¤›m›zdan beri o¤lumun davran›fllar›n› bir-
çok kez yeniden yönlendirmem gerekti. Bu çok ac› verici olsa da Jim
ve ben sebat ettik. Benim aç›mdan, hayat›m yeni bir anlam kazand›.
Bununla bafla ç›kabilmek için ne gerekiyorsa yapaca¤›m. Trevor’la
iliflkim öylesine mükemmel ki o bana güveniyor. Onun için çok zor
olsa bile ona anlatmaya çal›flt›¤›m fleye inan›yor. 

Bu noktada, böyle anne babalara geri çekilmelerini tavsiye et-
mek için araya girmeliyim. Çünkü feminen davran›fllar› de¤ifltir-
mek için gösterdikleri heyecan, anne baba-çocuk iliflkisine zarar
verici boyutlara ulaflm›fl olabilir. Olumlu pekifltirme, yani takdir
etmek, her zaman davran›fllar› de¤ifltirmenin en iyi yolu olmufl-
tur. Çocu¤unuzu, yeni beklentilerinizle flaflk›na çevirecek kadar
bunaltmay›n. Ve her fleyden önce onu utand›rmay›n!

26 fiubat. Trevor’›n bir erkekle konuflurken göz konta¤› kuramad›-
¤›n›n uzun zamand›r fark›nday›m. Ayn› sorunu kad›nlarla konuflur-
ken yaflam›yor. O¤lumun, erkeklerle konuflurken tedirgin oldu¤unu
görebiliyorum. 
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Erkeklerle konuflurken sadece tedirgin olmakla kalm›yor, ayn› za-
manda erkeklerin karfl›s›nda ç›plak durmaktan rahats›z oluyor. Tre-
vor’›n benim yan›mda ç›plak durmas›yla (bu onun için sorun olmu-
yor) babas›n›n yan›nda ç›plak durmas› aras›ndaki fark› görebiliyo-
rum. Bugün Jim, tuvaletin kap›s› aç›kken Trevor’›n önünde ifledi.
Arkas›ndan Trevor iflemek için tuvalete girdi ama babas› onu gör-
mesin diye kap›y› kapatt›. Jim ona, “Erkeklerin, di¤er erkeklerden
utanmas› için bir sebep yoktur” dedi. 

Olumlu bir geliflmeden bahsedecek olursam Trevor’›n art›k kad›n el-
bisesi giyip k›z gibi davranmad›¤›n› fark ediyorum. Ayr›ca oyun oy-
narken küçük bir k›z çocuk gibi ses ç›karm›yor. Ama sesi hâlâ tiz ve
biraz zorlamayla ç›k›yor gibi. Acaba sadece davran›fllar›n› m› bast›r›-
yoruz; bunlar baflka zaman tekrar ortaya ç›kar m›, diye düflünmeden
edemiyorum. Yine de Trevor’›n oyunlarda doktor, k›z kardeflinin ise
hemflire olmaya bafllamas› iyi haber say›l›r. Hasta, oyuncak bir k›z
bebekti. Trevor maskulen bir rol oynad›¤› için hastan›n difli olmas›-
na müdahale etmedim. Trevor’›n art›k eskisi kadar a¤lamad›¤›n› da
fark ettim. Önceleri, yani tedaviye bafllamadan önce çok a¤lard›. 

1 Mart. Tedaviye bafllayal› neredeyse üç hafta oldu. Baz› ümit veri-
ci iflaretler görüyorum. Dün Trevor korkuyor olmas›na ra¤men kü-
tüphanedeki dersine yaln›z bafl›na girdi. Ona sadece k›z çocuklarla
birlikte oturmamas›n› söyledi¤im için s›n›f›n en küçük erkek çocu-
¤un yan›na gidip oturdu. Çocuk s›n›f›n en küçü¤üydü ama en az›n-
dan erkekti! ‹lerleme kaydetmifl olmas›n›n verdi¤i o tatl› hazz› his-
settim. Trevor birkaç gün önce babas›yla birlikte ifle gitti. Önceden
hiç böyle bir fley yapmazd›. Hâlâ erkek imajlar›n› reddediyor ve
Bambi gibi nötr hayvan karakterleri tercih ediyor. Mavi rengi de
reddediyor. fiimdi k›rm›z›y› seviyor. 

6 Mart. Trevor art›k pembe renkten bahsetmiyor. K›z kardefliyle da-
ha fazla kavga ediyor. Tuhaf belki ama bu da iyiye iflaret olabilir.
Öyle olmas›n› umuyorum çünkü iki kardeflin ortak ilgi alanlar› de-
¤ifliyor ve Trevor’›n farkl› ilgi alanlar› oluflmaya bafll›yor. 

Televizyon onu düfller diyar›na çekiyor. Dün onu Tweety gibi dav-
ran›rken gördüm. ‹zledi¤i fleyler içerisinde onu taklide teflvik ede-
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cek çok fazla feminen davran›fl tarzlar› olmas›n diye onunla birlikte
oturup çizgi film izledim. Ona, yine nazikçe, “O¤lum, erkek çocuk-
lar böyle davranmaz” dedim. Dr. N., bu tür hat›rlatmalar›, benden
ziyade Jim’in yapmas› gerekti¤ini söylüyor.

11 Mart. Kuzeni Cathy’nin evinde Trevor legolarla oynarken k›z›m
ve Cathy, Barbie bebeklerle oynad›lar. Ama Trevor legolardan kule
yapmak yerine bir kolye ve bir taç yapt›, sonra da tac› kafas›na yer-
lefltirdi. Sonra da bir prenses oldu¤unu söyledi. Kocam, ona nazikçe,
kostümlerimizi sadece Halloween250’de giydi¤imizi hat›rlatt›. Ayn›
akflam evcilik oynarlarken k›z›m “anne”, Trevor da “çocuk” oldu.
Ona bir erkek oldu¤u için “baba”y› oynamas› gerekti¤ini söyledim. 

24 Mart. Maury’nin do¤um günü partisinde toplam 6 erkek çocuk
vard›. Trevor çuval yar›fl›nda üçüncü oldu ve “s›cak patates” oyunu-
nu kazand›. Umar›m bu, onun kendine güvenini artt›rmaya yarar. 

26 Mart. Bugün Trevor jimnastik dersinde gerçekten çok iyiydi.
Sonras›nda, ma¤azada kendine bir beyzbol tiflörtü ve flort seçti. Te-
levizyon izlerken çok sevdi¤i feminen karakterler ç›kt›¤›nda ku-
mandan›n tufllar›yla oynamaya bafllad›. Bu feminen karakterlere
bakmamak için çok büyük çaba sarf etti. Sonra çizgi filmin devam›-
n› izlemektense kahvalt›ya oturdu. 

Bilgisayar oyunlar› oynarken nötr karakterlerin yan› s›ra Mario ve
Luigi gibi erkek karakterleri kullanmaya bafllad›. Konuflurken ken-
dine daha fazla güveniyor ve dövüfl tekni¤i kesinlikle daha iyi. 

28 Mart. Jim ve ben bilgisayarda oyun oynarken yar›fl›yorduk. Tre-
vor, babas›n›n taraf›n› tuttu ve ona, beni yenmesi için tezahürat yap-
t›! Jim bunun önemini pek anlamam›fl olsa da bu ilk defa olan bir fley.
Tedavinin bafllamas›ndan önce Trevor, her zaman benim, oyunlarda
babas›n› yenmemi isterdi. O kadar mutlu oldum ki egoma bile dokun-
mad›! Bu ö¤leden sonra erkek ve kad›n figürlerinin birbirine çok ben-
zedi¤i resimler çizdi. Ona, iki cinsiyet aras›ndaki farklar› vurgulad›m. 
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5 Nisan. Trevor hâlâ kütüphane dersindeki erkek çocuklarla konufl-
maktan korkuyor. Ama en az›ndan onlarla birlikte oturuyor. Topu
kavray›fl› çok daha iyi ve birkaç kilo verdi. Çünkü art›k televizyo-
nun karfl›s›nda sabitlenmiyor; çok daha aktif bir hayat› var. 

13 Nisan. Geçen hafta bilgisayarda, arkadafl› Joey’den ödünç ald›¤›
ve erkek çocuklar›n ra¤bet etti¤i bir oyun oynuyordu. Bazen top oy-
namak için izin istiyor, akflamlar› da televizyondaki beyzbol maçla-
r›n› izlemek istiyor. Çok flükür, art›k hep babas›n›n evde olmas›n›
istiyor! Lucy, Trevor’›n sesinin daha derinden geldi¤ini fark etti.
Çok daha agresifleflti. 

22 Nisan. Ona, c›rtc›rtl› top oyunundan ald›k. Topa vuruflu baya¤›
erkeksi. (Farkl› erkek çocuklar›n, topa nas›l belli maskulen flekiller-
de vurdu¤unu gözlemlerseniz siz de çok flafl›r›rs›n›z.) Tommy ile
oynamaktan da çekinmiyor art›k. (Tommy, soka¤›n afla¤›s›na yeni
tafl›nan ve gerçekten çok erkeksi olan bir çocuk.)

Trevor bugün babas›yla birlikte, babas›n›n yeni kamyonetini almaya
gitmek istedi. Babas›n› hep bana tercih ediyor. O¤lumla art›k eskiden
oldu¤u kadar yak›n de¤iliz. Küçük o¤luma “güle güle” demenin vak-
ti gelmifl gibi hissediyorum. Onunla art›k çok fazla benzeflmiyoruz.
Önceden çok yak›n oldu¤umuz için bu, asl›nda zor bir durum. Ama
ben aç›kças›, onun için do¤ru olan› yapt›¤›ma inan›yorum.

Sesi bazen daha derinden geliyor. Geçti¤imiz pazar günü, kendisin-
den 8 yafl büyük olan kuzeni Eddie’ye vurdu. Çünkü Eddie de
Cathy’yi dövmüfltü. Dün giymek için çorap seçerken özellikle baba-
s›n›nkilere benzeyen çorab› seçti. 

28 Nisan. Bence, Trevor’›n art›k bir erkek çocu¤u oldu¤undan flüp-
hesi yok. Bir gün, güzel bir k›zla evlenip, birçok çocu¤u olaca¤›n›
söylüyor. Trevor, hiçbir zaman bir erkek çocukla evlenmek istedi¤i-
ni söylememifl olmas›na ra¤men, ondan bir k›zla evlenmesini bekle-
di¤imizi ilk duydu¤u zamanlarda biraz isteksiz görünüyordu. Ken-
dini baba olarak hayal edemiyor gibiydi. 

29 Nisan. Trevor, bugün babas›yla, c›rtc›rtl› top oyunu oynad›.
Babas›n› gerçekten çok seviyor. Bu akflam, yani çarflamba akflam›
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k›rm›z›l› siyahl› gömle¤ini, perflembe günü de Nintendolu tiflörtü-
nü giyece¤ini söyledi. (Bu tiflörtü ben sat›n al›p Trevor’a hediye et-
mesi için Jim’e vermifltim.) fiimdi baba o¤ul birlikte ördek avlama
oyunu oynuyorlar. 

Bilgisayar oyunlar›ndan bahsederken Trevor’un sesinin bu kadar de-
rinden ve tok ç›kmas› çok muhteflem. (O flark› söylüyor gibi konu-
flur hâli kayboldu.) Bu konuda kendini çok gelifltirdi. Eskiden hep
flatolar› ve fantezi dünyas›n› içeren bilgisayar oyunlar› al›rd›, art›k
spor müsabakalar›yla ilgili bilgisayar oyunlar›n› da seçiyor. 

2 Ekim. Bugün, Trevor’›n ders durumunu konuflmak için ö¤retme-
niyle görüfltüm. Dr. N., ö¤retmene, fazla ayr›nt›ya girmeden, Tre-
vor’›n sorunundan bahsetmem gerekti¤ini söylemiflti. Ö¤retmeni,
Trevor’›n hep erkek çocuklarla vakit geçirdi¤ini söylüyor. Bu konu-
da, onun benim kadar çabalad›¤›n› görüyorum. 

Anne babalara hep, çocuklar›n›n ö¤retmenlerinin yard›m›na
baflvurabileceklerini söylüyorum. Ö¤retmenine, çocu¤unuzun bir
erkek çocuk olarak kendini güvende hissedemedi¤i anlat›labilir.
Ö¤retmenlere, “Bu çocu¤un, kendi cinsiyetine güvenmesini sa¤-
lamak için birlikte çal›flmal›y›z. Çocu¤umuzun, bir erkek oldu¤u
gerçe¤iyle bar›fl›k ve cinsiyetine güvenen bir kifli olmas› için ona
yard›m›c› olmal›y›z” denmelidir. 

7 Ekim. Problemlerimiz var. Son zamanlarda Trevor ve babas› ara-
s›nda pek yak›nl›k göremiyorum. Jim iflinde terfi ald›, art›k çok da-
ha yo¤un çal›fl›yor. Bütün günü direksiyon bafl›nda, oradan oraya gi-
derek geçirdi¤i için çocuklara karfl› sabr› da azald›. fiimdilerde Tre-
vor spora hiç ilgi göstermiyor. Babas› da art›k onunla birlikte tele-
vizyon izlemiyor. 

16 Ekim. Trevor, bugün kulüpte yüzme derslerine bafllad›. Baflta bi-
raz korktu; anne babalar›n içeri girmesi yasak oldu¤u hâlde, benim
de onunla birlikte içeri gelmemi istedi. Onu camdan izledim. (Ku-
zuyu kasaba teslim etmifl olmaktan hep korkar›m.) Derste baya¤›
iyiydi. Dalmay› ve suyun içinde dönmeyi ö¤rettiler. Dersten sonra o
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kadar heyecanl›yd› ki haftada bir de¤il, her gün derse gelmek istedi-
¤ini söyledi. Eve döndü¤ümüzde c›rtc›rtl› topuyla oynad› ve ona
basketbol potas› almam›z› istedi.

Geçti¤imiz hafta boyunca Trevor çok fazla resim yapt›. Her iki cin-
siyetin de bask›n olmad›¤› k›z ve erkek çocuklar çiziyor hep. Baba-
s›yla tekrar yak›nlaflmaya bafllad›. Jim yeniden onunla birlikte spor
programlar› izlemeye bafllad›. Galiba yüzme dersi, Trevor’a ihtiyac›
olan güveni afl›lad›. 

9 Ekim. Bugün k›z kardefli ve kuzeniyle oynuyordu. Trevor’›n kral
rolü üstlendi¤ini, di¤er iki küçük k›z›nsa kraliçe ve prenses olduk-
lar›n› fark ettim. Onun, fantastik bir senaryoda bile olsa erkek rolü-
nü üstlenmifl oldu¤unu görmek çok sevindirici. 

5 fiubat. Tedaviye bafllamam›z›n üzerinden tam bir sene geçti. Tre-
vor hâlâ pek kendinden emin de¤il, yine de baba veya kral gibi er-
kek rollerini üstlenebiliyor. Art›k Alan’la bafla ç›kabiliyor ve okul
bahçesinde akran› erkek çocuklarla oynayabiliyor. 

26 Mart. Sevgililer Günü yaklaflt›kça daha fazla kalp ve k›z resmi
çizmeye bafllad›¤›n› fark ettim. Ö¤retmenleri onlara bunlar› çizme-
lerini söylemifl. Bu bir problem. Trevor’a, erkek çocuklar›n sadece
k›z resimleri çizmeyece¤ini anlatmam gerek. Daha sonra onun, bo-
yama kitab›ndaki k›z resmini boyad›¤›n› gördüm. Ama resmi boya-
maya çal›flm›yordu, üzerini boya ile kapatmaya çal›fl›yordu. 

Burada önemli olan, Trevor’›n yarat›c›l›¤›n› engellemeden
onun kendini k›z hissetme e¤ilimlerinin önüne geçmektir. 

Trevor’›n do¤um günü partisine s›n›f›ndaki bütün erkek çocuklar›,
baflka s›n›flardan üç erkek çocu¤u ve yüzme dersindeki en iyi arka-
dafl›n› ça¤›rd›m. Toplamda 15 erkek çocuk ça¤r›lm›fl oldu. Hiç k›z
çocuk yoktu. Yani erkeksi görünümünü güçlendirmek için her fleyi
yapt›m. Trevor’›n yafl›t› erkek çocuklar›n anneleriyle arkadafll›k kur-
may› kendime ifl edindim. Her gün okuldan sonra bu çocuklardan
birini, bizim eve, Trevor’la oynamas› için davet ediyorum. Bu du-
rum zaman zaman beni biraz geriyor ama yine de bunu, ileride da-
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ha büyük bedeller ödememek için, yani Trevor’›n homoseksüel ol-
mamas› için ödenmesi gereken küçük bir bedel olarak görüyorum.

Trevor’›n anaokulu s›n›f›ndan bir k›z arkadafl› vard›. K›z, bir partide
Trevor’› durmadan öpmüfltü. fiimdilerde Trevor, onunla evlenmek-
ten bahsediyor! Ona bir aile a¤ac› çizdim ve evlenece¤i k›z›n isminin
yaz›l› olaca¤› kutuyu bofl b›rakt›m. Oray› o evlendi¤i zaman doldura-
ca¤›m›z› söyledim. O zaman da do¤acak her çocu¤u için yeni bir dal
çizece¤iz. Ona, büyüyüp de çocuklar› olaca¤› zaman baba olaca¤›n›,
kar›s›n›n anne olaca¤›n›, benim büyük anne, kendi babas›n›n da bü-

yük baba olaca¤›n› söyledim. Bütün bunlar› tereddütsüz kabul etti.

Bu ayr›mlar› yap›yor olmak Trevor’›n durumunda önem arz
eder. Yoksa çift cinsiyet fantezileri, yani kendisinin ayn› zaman-
da hem difli hem erkek, hem anne hem baba, hem kar› hem koca
olabilece¤i inanc›, hayat boyu süren bir çarp›tma hâline gelebilir. 

2 Nisan. Kocamla o¤lum aras›ndaki iliflkinin inifl ç›k›fllar› oldu¤unu
fark ediyorum. fiu anda aralar› biraz so¤uk. Kocam, o¤luma birkaç
hafta içinde bir a¤aç ev yapaca¤›n› söyledi. Eminim ki bu a¤aç ev
aralar›n› düzeltecektir. Trevor, bu a¤aç evin yap›laca¤› günü iple çe-
kiyor. Bana durmadan babas›n›n ne zaman bu evi yapmaya bafllaya-
ca¤›n› soruyor. 

5 Nisan. Bugün yine s›k›nt›l›y›z. Kulübe gidip erkekler aras› bir
yüzme yar›flmas› izledik. Trevor’›n kuzenleri de yar›fl›yordu. Trevor
gidip havuzun kenar›na oturdu ve bacak bacak üstüne att›. Erkek
çocuklar›n›n yar›flmas›n› bu feminen pozla izledi. Onun bu flekilde,
yani neredeyse flört ediyormufl gibi davranmas›na inanamad›k. San-
ki normal erkek çocuklar›n daha büyük erkek çocuklar› etkilemek
için gösterdikleri davran›fllar›n tam z›dd›n› yap›yordu. Trevor’› ya-
n›m›za ça¤›rd›k ve ona usulca, bacak bacak üstüne atmamas›n›, böy-
le davranmaya devam ederse büyük erkek çocuklar›n onun bir be-
bek veya bir nonofl oldu¤unu düflüneceklerini söyledik. Sanki nor-
mal bir erkek çocuk gibi büyük erkek çocuklar›n dikkatini hakika-
ten kendi üzerinde toplamak istiyordu ama bunu bir erkek ve onla-
r›n efliti olarak nas›l yapabilece¤ini bilmiyordu. 

JOSEPH NICOLOSI & LINDA AMES NICOLOSI

340



12 May›s. Bugün daha iyi. Kulüpteki bütün erkek çocuklar (hepsi
Trevor’dan büyükler) havuza girdi. Su çok so¤uk olmas›na ra¤men
Trevor yine de onlarla birlikte suya atlamay› baflard›! Çok erkeksi bir
fleydi. Bütün gün boyunca “maskulenli¤i had safhadayd›” diyebilirim.

Beni en çok memnun eden, ö¤retmenin çocuklar›n kendilerini res-
mettikleri iki resim çal›flmas›n› evlerine göndermesi oldu. Resimler-
den bir tanesi eylül ay›nda yap›lm›flt›. O resmi, s›n›fta as›l› görünce
ödüm kopmufltu. Çünkü o¤lum kendini kad›n elbisesi giyer gibi
resmetmiflti! Di¤er resim ise nisan ay›nda çizilmiflti. Trevor’un ken-
dini hiçbir flüpheye yer b›rakmayacak flekilde bir erkek çocuk ola-
rak çizmesi beni çok rahatlatt›. K›sa saçl›yd› ve pantolon giyiyordu;
resimde bir k›z› an›msatacak hiçbir fley yoktu. 

15 Temmuz. Dün babas›n›, beyzbol eldivenlerini giymifl bir hâlde
takip ediyordu. (‹kisi birlikte beyzbol çal›flacakt›.) Bu sahne beni
çok etkiledi. O anda a¤lamak istedim. Bu kadar küçük bir yaflta böy-
lesine büyük bir sorunla u¤rafl›yor olmas› içimi ac›tt›. Belki hiçbir
zaman çok atletik bir yap›s› olmayacak ama gerçekten iyi olmaya ça-

l›flt›¤›n› görebiliyorum.

Cinsiyet karmaflas› yaflayan çocu¤un “maço bir erkek” olma-
s› gerekmez. Do¤an›n ona atletik yetenekler vermeyip onu sanat-
sal yeteneklerle donatm›fl olmas› bir problem de¤ildir. Yine de,
çocu¤un kabul edilebilir derecede top at›p tutabilmesi ve oyunla-
r› sürdürebilecek yeterlilikte olmas›, ona yard›mc› olacakt›r. Çün-
kü öteki türlü hissedece¤i utanç ve di¤er erkek çocuklarla denk
olamama duygusu, kendisinin di¤erlerinden farkl› oldu¤u inanc›-
n› pekifltirecektir.

6 Eylül. Yaz›n sonuna do¤ru hafif bir gerileme hissettim; bunun fe-
minenleflme ile ilgisi yoktu. Daha ziyade babadan kaç›nma, anneye
yaklaflma ve sesin yapay ve hafif tiz ç›kmas› gibi bir gerileme söz ko-
nusuydu. Ama sonras›nda, a¤ustos sonuna do¤ru babas› onu, yeni
kamyonetimizle bal›k tutmaya götürdü. ‹ki hafta birlikteydiler. Tre-
vor bu gezi sonras› tamamen de¤iflti, yani maskulenleflti. O zaman-
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dan beri oyuncak arabalar›yla oynuyor. Ayakkab› kutusunun içini
arabalar› için otopark yapt›.

Onun ilgilerinin daha ziyade sanatsal olaca¤›n› biliyorum. Ama
onun, erkek ifllerinden anlamas›n› ve bu ifllerden korkmamas›n›
istiyorum. 

20 Eylül. Trevor piyanoya ilgi gösteriyor. Dr. N.’ye piyano dersleri
alman›n onun için uygun olup olmayaca¤›n› sordum. Bana, “Evet,
e¤er bu onun do¤al yetene¤iyle alakal›ysa tabii ki alabilir. Ama ona
bir erkek hoca tutun. Hocas› mümkünse evli ve maskulen bir erkek
olsun” dedi. 

Bu akflam Trevor, k›z kardeflim Lucy ile birlikte kart oyunu oynu-
yordu. Lucy oyun esnas›nda, Sindrella’n›n film flark›s›n› söylemeye
bafllad›. Bunu duyan o¤lum kendinden geçti. Öff, flu Lucy gerçekten
hay›rs›z›n teki! 

16 Ekim. Okul bafllad›¤›ndan beri, baba ile o¤ul aras›nda, çare bu-
lamad›¤›m›z uzaklaflmalar oldu. Bu so¤ukluk oldu¤undan beri Tre-
vor ne ördek av›yla ne de arabalar›yla oynuyor.

2. s›n›flar›n genç bir erkek ö¤retmeni var. Seneye, Trevor’› bu ö¤ret-
menin s›n›f›na kaydettirmeye çal›flaca¤›m. Böylece Trevor, sadece
kad›nlar›n ö¤retmen olmad›¤›n› görebilecek. Ona her gün,
merak›m› fazla çakt›rmamaya çal›flarak, okul servisinde ve okulda
kimlerle oturdu¤unu soruyorum. Hep erkek çocuklarla oturuyor.
Fakat davran›fllar›ndaki de¤iflikliklerin babas›yla olan iliflkilerindeki
inifl ç›k›fllara göre flekillenmesi beni çok flafl›rt›yor. Babas›yla aras›
iyi olmad›¤› zamanlarda feminen davran›fllar› geri geliyor. Babas›yla

iliflkisi hâlâ zikzaklar çiziyor. 

Trevor’›n annesi, o¤lunun kendi cinsiyetiyle ilgili tereddütleri-
ni çok iyi gözlemlemifl. Bir sene önce Trevor, annesiyle ve onun
temsil etti¤i feminenlikle özdeflleflmiflti; bugün ise feminen olanla
m› yoksa maskulen olanla m› özdeflleflece¤i konusunda karars›zl›k
yafl›yor. Bu karars›zl›k iki fleyin etraf›nda dönüyor: Birincisi, Tre-
vor’›n erkek davran›fllar›n› kotarabilece¤inden emin olmamas› ve
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bir erkek rol modele denk olamama korkusu. ‹kincisi, babas›n›n
maskulen bir özdeflim objesi olarak art›p azalan çekim gücü. 

14 Kas›m. Baba o¤ul iliflkisi tekrar yoluna girdi. Annem, k›z karde-
flim Lucy ve çocuklar›mla birlikte San Diego’daki bir akvaryum dün-
yas›na gittik. Trevor, babas›n› özledi¤i için a¤lad›!

4 Kas›m ve 21 Kas›m’da Trevor’› Alan’la güreflirken gördüm. Gayet
iyiydi. Ayr›ca geçti¤imiz pazar günü, kulüpte bir yüzme kupas› ka-
zand›. Bu da onun erkeklik gururunu epey okflad›. Okuldaki di¤er
erkek çocuklar ondan gerçekten hofllan›yor gibiler. Bir topu yakala-
yabildi¤inde öylesine mutlu oluyor ki bunu nas›l baflarabildi¤ine fla-
fl›r›yor. Baflarabilece¤ini ö¤reniyor. Bu akflam Jim’le birlikte bow-
linge gidecekler. 

2 Ocak, 1992. Aral›k bafllar›nda Trevor’›n babas›yla iliflkisi biraz bo-
zuluyor gibi oldu. Trevor, babas›ndan bir fley istedi¤inde babas›n›n
hemen bu iste¤ini yerine getirmesini umuyor. Böyle olmay›nca da
acayip sinirleniyor. Noel’de, kilisede sahnelenen bir oyuna kat›ld›.
Yusuf, bilge adam ya da çoban rolünü oynamaktansa sürüdeki kuzu-
lardan birini oynamay› tercih etti. Bu, beni hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›.

Sonra, 11 Aral›k’ta, s›n›fça Tchaikovsky balesini izlemeye gittiler.
Ö¤retmeni (ki onunla Trevor’›n sorunu hakk›nda konuflmufltum)
onu, befl k›z ö¤renciyle birlikte bir grup yapm›fl. Buna çok sinirlen-
dim ama gidip ö¤retmenle a¤›z dalafl›na girmedim. 

31 Aral›k. Noel’den bugüne kadar bir sürü fley oldu. Bunlar bana,
o¤lumun nihayet do¤ru yolda oldu¤u ve gerçekten ilerleme kaydet-
ti¤i izlenimi verdi.  

Noel haftas›nda Trevor ve babas› birlikte bir sürü resim çizdiler.
O¤lum çizdi¤i resimleri babas›na ithaf etti. (Önceleri hep bana it-
haf ederdi.)

31 Aral›k’taki Noel partisinde Alan da vard›. Alan’›n Trevor’›n ego-
suna zarar verebilecek olmas›ndan hep korkar›m. Ama o gece daha
maskulen bir Trevor vard›. Alan bile onu ürkütemedi. 
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Bugün babas› iflten geldi¤inde Trevor, babas›n›n flapkas›n› kapt› ve
kafas›na takt›. fiapka kafa›nda öylece durdu. Önceden babas›n›n k›ya-
fetlerini giymeyi fliddetle reddederdi. Olur da babas›na ait bir fleyi gi-
yinirse hemen ç›kar›p atard›. K›z›m flapkay› ondan almaya çal›flt›.
Ama Trevor ona izin vermedi. Sonras›nda, t›pk› küçük erkek çocuk-
lar›n k›z çocuklar› alaya almalar› gibi k›z kardefliyle dalga geçti. 

Bu gece yatmadan önce babas›yla, yar›m saat boyunca, günefl sis-
temi üzerine konufltular. Sesinin çok gerçek oldu¤unu fark ettim.
Sesi, kesinlikle yapay ve zorlama bir feminen sesi de¤ildi. Sanki er-
genlik ça¤›na girmiflti. Bu gece çok önemli bir ad›m katetmifliz gi-
bi hissettim.

Bir arkadafl› aray›p Trevor’› ertesi gün için kendi evlerine davet et-
ti. Trevor ona, gelmek istemedi¤ini, evde ailesiyle birlikte vakit ge-
çirmek istedi¤ini söyledi. Bugün çok kendinden emin bir Trevor
var! Genellikle uyumlu olmaya çal›fl›r, ne istedi¤ini aç›kça söyle-
yip hakk›n› aramaz. Ama bugün, arkadafl›na gitmeyece¤ini, evde
kalmak istedi¤ini, isterse arkadafl›n›n bize gelebilece¤ini söyledi.
Bu gece, sanki nihayet kendini buldu, kendini tamamlayarak bir
bütün hâline geldi. 

3 Ocak. Trevor, bugün okulda bir resim çizdi. Resimde, babas›yla
birlikte babas›n›n yeni kamyonetine binmifl, bir köprünün üzerin-
den geçiyorlard›. Bu, yaflad›¤›m kâbusun sonu olsun diye Tanr›’ya
yalvar›yorum. 

5 Ocak. Dün gece Trevor kâ¤›tlar› birbirine bantlayarak yar›fl yolu
yapt›. Sonra da oyuncak arabalar›n›, bu yolun üzerinde yar›flt›rd›.
Hâlâ bunlarla oynamaya devam ediyor. Di¤er çocuklar ona, “Baba”
deyip duruyor. (Çünkü oyunlarda “baba” rolünü üstleniyor.) Sesi-
ni, “baba” rolüne uygun hâle getirebilmek için iyice kal›nlaflt›r›yor.

Babas›yla birlikte bütün gece uyan›k durmak istedi. Bilgisayarda,
uzun zamand›r oynamad›klar›, ördek avlama oyunu oynad›lar. fiim-
di tekrar bu oyunu oynuyorlar. Galiba babas›na karfl› gelifltirdi¤i
“savunmac› kopmay›” art›k gerçekten afl›yor ve kendini daha fazla
erkek olarak görüyor. 
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17 Ocak. 13 Ocak’ta Trevor, k›z kardeflimin yard›m›yla bilgisayara,
“Benim babam çok özel biri. Bir gün ben de pazarlama müdürü ol-
mak ve onunla birlikte ifle gitmek istiyorum. Babam› seviyorum”
yazd›. Önceden babas› elefltirel bir yorumda bulundu¤unda Trevor
kendini reddedilmifl hissederek arkas›n› dönüp giderdi. Art›k kaç-
may›p kendisi için mücadele etti¤ini fark ediyorum. Bu iddial› du-
ruflu görmek beni çok mutlu ediyor. Çizdi¤i resimlerde hep Olimpi-
yatlar› kazan›yor. Bütün bunlar›n, onun bir erkek olarak fantezileri

olmas› beni çok mutlu ediyor. 

Ama mücadele hâlâ bitmemifltir. Günlükteki bir sonraki yaz›,
hassas çocuklar›n özellikle k›r›lgan olabilece¤ini gösteriyor. Daha
dayan›kl› çocuklar, zorluklar karfl›s›nda biraz bocalad›ktan sonra
kendilerini toparlayabilirler. Ama hassas erkek çocuklar, zorlan-
d›klar›nda feminen fanteziler dünyas›na geri dönüfller yaflarlar. 

20 fiubat. Bunu yazarken çok üzülüyorum. Tam da savafl›n en zor-
lu k›sm›n› atlatm›fl oldu¤umuzu düflünürken! Geçti¤imiz pazar gü-
nü kocam kötü bir günündeydi. Onun çocuklara öfkeyle ba¤›rd›¤›-
n› duydum. Jim bazen Trevor’›n ne kadar hassas oldu¤unu unutu-
yor veya bunu umursam›yor. ‹ki k›z›m da azarland›klar›nda bunun
üstesinden gelebiliyor ama Trevor buna dayanam›yor. 

Yedi¤i azardan önce Trevor, yaz› babas›yla birlikte evde, sebze
bahçesinde çal›flarak geçirmek istedi¤ini söylüyordu. Jim’in ba¤›r-
mas›ndan beri çok ciddi bir gerileme görüyorum. Eski Minnie fa-
reli battaniyesinin alt›nda, k›z kardeflinin geceli¤ini giyerek yat›-
yor. T›pk› k›zm›fl gibi davrand›¤› zamanlardaki gibi. Babas› tara-
f›ndan azarland›¤›ndan beri Trevor onunla birlikte uyumak iste-
miyor. Bence bu, bir fleylerin çok yanl›fl gitti¤inin göstergesi. 

Yar›n Trevor’›n do¤um günü. 6 yafl›nda olacak. Do¤um gününe k›z
kardeflleri ve 15 tane erkek çocuk davetli. Do¤um günü partisinin
resmini çizdi. Resimde k›z kardeflleri en bask›n ve en belirgin figür-
lerdi. Bütün bunlar›n iyi olmad›¤›n› biliyorum ama sanki kocam hâ-
lâ bir fleyleri kavrayam›yor. 
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Jim, onu yönlendirmeme uyuz oluyor. Ama ona o¤lumuzun neye
ihtiyac› oldu¤unu hat›rlatmazsam harekete geçmiyor. Ona Trevor’la
hareketli oyunlar oynamas›n› söylemedi¤im müddetçe Trevor’la hiç
oynam›yor. fiimdilerde sadece Trevor’la oturup televizyon izliyor.
Oysa bunun o¤lumuza bir faydas›n›n dokunmayaca¤› çok aflikâr. 

Çok yoruldum ve bezdim. Sanki bu savaflta yapayaln›z›m. Ama o¤-
lumu seviyorum ve onun için en iyisini istiyorum. Bu yüzden hiçbir
zaman havlu atamam. Yeniden ifllerin yoluna girmesi için dua edi-
yorum. Trevor büyüdükçe zaman›m›z azal›yor. Gerçi hâlâ büyüyün-
ce yarg›ç olmak istiyor. Ona büyünce kiminle evlenece¤ini sordu-
¤umda, “Hofl bir k›zla evlenece¤im, baba olaca¤›m, bir sürü çocu-
¤um olacak” diyor. 

En ufak bir gerileme bile içimde s›k›nt› oluyor. Kendi maskulenli¤i-
ne karfl› tak›nd›¤› “savunmac› kopma” yeniden su yüzüne ç›kt›.
Onun kendini zay›f ve âciz hissetti¤ini fark edebiliyorum.

23 fiubat. Babas›n›n gösterdi¤i birkaç günlük nezaket ve yoldafll›-
¤›n neler yapabildi¤ini görmek çok flafl›rt›c›. Dün o¤lumla al›flveri-
fle ç›kt›k. Ona oyuncak araba almam› istedi. Dün ona kahverengi
erkek terli¤i ald›m. Terlikleri itici bulmad›. Dün durmadan Jim’in
peflinde dolaflt› ve sonunda kanepenin üstünde, babas›n›n yan›nda
uyuyakald›. Bütün gece birlikte oyun oynad›lar, bugün de birlikte
oynamak için babas›n›n kuyru¤undan ayr›lm›yor. Bir annenin, bü-
tün bunlar› yaln›z bafl›na yapamayaca¤›n› biliyorum. Her fley, baba-
s›yla Trevor’un iliflkileri etraf›nda dönüyor ve bu iliflkilerin nas›l ol-
du¤una bak›yor. 

28 May›s. Trevor ilkbaharda üç defa a¤›r hastal›k geçirdi. Her has-
taland›¤›nda oldu¤u gibi yine gerileme; bebeksi ve efemine davra-
n›fllar görüyorum. K›z kardeflinin geceli¤iyle kendini örtmeye çal›fl-
mas› akl›mdan ç›km›yor. O gecelik, ondaki gerilemeyi ve feminen
davran›fllar› temsil ediyor. Difli karakterli Disney çizgi filmlerinin iz-
lenmeye bafllamas› da ayn› fleye iflaret ediyor. 

Jim yine hiç yard›mc› olmuyor. Ona ne yapmas› gerekti¤ini söyle-
mekten dilimde tüy bitiyor ama yine de yap›lmas› gerekenleri yapa-
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m›yor. O¤luyla düzenli ve etkili bir iletiflim kurmay› bilmiyor. Kor-
kar›m ki bu, onun gündemindeki en önemli konu de¤il. En az›ndan,
Trevor’›n iyileflmesine benim verdi¤im önemi, o vermiyor. Son za-
manlarda fiziksel güce dayanan oyunlar oynam›yorlar. Zaten ben
Jim’in bafl›n›n etini yemedikçe bu hiç gerçekleflmiyor. Sonra da
onun üzerinde tahakküm durdu¤um için bana kinleniyor. ‹ki arada
bir derede kal›yorum. 

Öte yandan Trevor futbola bafllad›. Antrenörleri gerçekten muhteflem
bir adam: Anlay›fll› ve özellikle de bir oyuncusu iyi oynamad›¤›nda
onun arkas›nda durup öz güvenini artt›ran cinsten birisi. Trevor futbol
oynarken pek kendine güvenemiyor ama hocas›n›n deste¤iyle daha iyi
olmak için gayret gösteriyor. Geçen hafta, En Fazla ‹lerleme Kaydet-
mifl Oyuncu ödülünü ald›. Bu konuda onunla gurur duyuyorum. 

2. s›n›fta bir erkek ö¤retmenin s›n›f›na düflmesi için okul idaresiyle
âdeta kanl› b›çakl› oldum. Bu çok zor bir durum, kimse beni anla-
yam›yor. 1. s›n›ftaki ö¤retmeniyle konufltum. Kad›n, Trevor’›n ta-
mamen sa¤l›kl› bir erkek çocuk oldu¤unu, arkadafllar› taraf›ndan se-
vildi¤ini söyledi. K›sacas›, onun daha fazla erkek deste¤ine ihtiyac›
oldu¤unu düflündü¤üm için benim deli oldu¤umu ima etti. Ama
sonra Trevor’un ishalinin geçip geçmedi¤ini sordu. Çünkü son za-
manlarda di¤er çocuklar›n yan›nda çok utangaçlafl›yormufl! Öyleyse
neden hiçbir fleyin fark›nda de¤il? Bu kad›n, çocuklar›n kifliliklerini
anlamaktan öylesine uzak ki! Trevor’›n incindi¤i zaman hemen ge-
rileme gösterdi¤ini göremiyor mu? Keflke ö¤retmeni Trevor’la daha
uyumlu olabilseydi.

8 A¤ustos. Trevor jimnastikte gerçekten çok iyi. Ö¤retmeni, onu
çok takdir ediyor. Ama beni en çok etkileyen fley, jimnastikteki er-
kek çocuklar› tan›masa bile, onlarla göz temas› kurarak, onlar›n efli-
tiymifl gibi kendinden emin bir biçimde onlarla konuflabiliyor olma-
s›. Bu çok büyük bir geliflme.

Babas›yla iliflkileri flimdilerde daha iyi. Jim onu birkaç defa ifle gö-
türdü. Ona, bütün gününü alan müflteri ziyaretlerinde neler yapt›-
¤›n› anlatt›. Trevor, devlette çal›flman›n ona, bir Anayasa Mahkeme-
si yarg›c› olmada yard›mc› olaca¤›n› düflünüyor!
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Benden bütün bu deneyimlerimi özetlemem istenirse bunu, bana
Paskalya’da hediye edilmifl parlak k›rm›z›, muhteflem açelyay› örnek
vererek anlat›rd›m. Maalesef bu açelyay› sulamay› unuttum. Bir de
bakt›m, öylesine solmufl ki onu çöpe atmay› düflündüm. Sonra du-
rumun ümitsiz oldu¤unu düflünsem bile onu sulad›m. Ertesi sabah
o solgun zavall› çiçek, tekrar hayata tutunmufltu. Atmay› düflündü-
¤üm kurumufl çiçe¤in yerinde k›pk›rm›z› bir açelya vard›. Trevor,
bana hep bu açelyay› hat›rlat›yor. Çünkü onunla az›c›k u¤raflmak
bile hemen sonuç veriyor. Ona ilgi gösterildi¤inde o, serpilip büyü-
yecektir; göz ard› edildi¤inde ise solup gidecektir. Jim onunla vakit
geçiremeyecek kadar yo¤un oldu¤unda Trevor, bana ba¤›ml› hâle
geliyor. Ama Jim, o¤luna ihtiyac› olan ilgiyi gösterirse o¤lu, onun
dibinden ayr›lm›yor.

Bu süreç, devaml›l›k ve anlay›fll›l›k gerektiriyor.

10’lu Yafllardaki Kontrol Görüflmesi
Trevor terapiye bafllad›ktan 10 y›l sonra annesini aray›p süre-

cin takibini yapmak istedim. Trevor 16 yafl›na yeni girmiflti. An-
nesi, “kuzenleri gibi süper maço bir erkek olmasa da” Trevor’›n
efemineli¤inin “ortadan kalkm›fl olmas›ndan” çok memnun oldu-
¤unu belirtti. Sonra, “Küçükken kendine hiç güveni yoktu. Hâlâ
kendine güvenemedi¤i baz› noktalar var. Ama bugün art›k bir er-
kek benli¤ine sahip. Bir gün evlenip çoluk çocu¤a kar›flaca¤›na
inan›yorum” diyerek devam etti. 

Trveo’›n okul arkadafllar›yla nas›l geçindi¤ini sordum. 
Annesi, “Arkadafllar›, ona zekâs›ndan dolay› çok sayg› duyu-

yor. Ayr›ca çok da hofl bir çocuk. Ama hâlâ tak›m sporlar›nda
kendine güvenemiyor. Hangi sporu seçmek istedi¤ini sorsalar fi-
ziksel temas içermeyen golf ya da yüzme gibi bir spor seçer” di-
yerek sorumu cevaplad›. 

Trevor’›n sosyal izolasyon ve depresyon gibi, efemine erkek
çocuklar›n s›kl›kla bo¤ufltu¤u problemlerden mustarip olmamas›
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sevindiriciydi. Annesine göre Trevor, onun hassas do¤as›ndan
faydalanmaya çal›flan bir haytan›n ona takmas› gibi nadir durum-
lar d›fl›nda, “herkesle konuflup arkadafll›k kurabilir”. Okulda
mutlu, sevilen ve uyumlu bir çocuk. Ayr›ca Trevor genifl ailesiy-
le yak›n bir iliflki içerisinde.

Trevor hâlâ çizgi film karakterleri veya Hollywood aksiyon
filmlerinden sahneler çizen bir hayalperest. Annesi, bütün bunla-
r›n bir sermaye ve bir yetenek oldu¤unun fark›nda. Fakat o¤lu-
nun, fantezileri, risk almaktan kaç›nmak için kullanmas›n›n önü-
ne geçmeye çal›fl›yor. O¤lunun, baflka erkeklerle sosyalleflebilmek
için gerekli olan kendini ifade gücüne ve bask›nl›¤a sahip olma-
s›n› istiyor. Trevor, reddedilmeyle karfl›laflt›¤›nda hâlâ deste¤e ve
cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. 

Anne, Trevor’›n cinsiyet kimli¤ini pekifltirmede katetti¤i
ilerlemelerin sadece kendi kiflisel çabalar›yla gerçekleflmifl ol-
mas›ndan üzüntü duyuyor. “Trevor kocam sayesinde de¤il, ko-
cama ra¤men ilerleme gösterdi. Jim, elbette ki çocuklar›n› sevi-
yor ama onlarla nas›l iletiflim kurabilece¤ini bilmiyor. Bunun
Jim için zor oldu¤unu anlayabiliyorum. Çünkü duygusal bir
ba¤ kurmay› kendi aile ortam›nda ö¤renememifl. Ama kendisi
bir baba oldu¤unda bu engeli zorlayarak aflabilmeliydi. Bütün
bu y›llar boyunca kocam, tutarl› bir flekilde ve Trevor’›n ihtiya-
c› oldu¤u kadar, kendini bu sürece dâhil etmedi. Bu, hep ara-
m›zda, ayr›l›¤a düfltü¤ümüz bir nokta olarak kald›” diyor ve an-
latmaya devam ediyor:

Böylece, elime geçen her f›rsatta, usulca Trevor’›n erkek imaj›n› pe-
kifltirmeye çal›fl›yorum. Trevor’a “genç adam”, “o¤lum” ya da “kere-
ta” diye sesleniyorum. Onu hep, erkekli¤ini vurgulayarak ça¤›rma-
ya çal›fl›yorum. Bunu yapmak zorunday›m. Evet, “gerici” gibi gö-
zükmekten nefret ediyorum ama o¤lumun yaflad›¤› cinsiyet karma-
flas›n› hesaba katarsak, ona cinsiyet rollerinin fark›n› aç›kça göster-
mek benim boynumun borcudur. 
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‹ki k›z›m bana mutfakta yard›m eder; o¤lum da çöpü d›flar› ç›kar›r.
K›zlar›ma çöpü d›flar› ç›karmalar›n› söylemem ama onlar da çamafl›r
odas›n› düzenler ve marketten ald›klar›m›z› dolaba yerlefltirir. O¤-
lum otopark›n kap›s›n› açar, Jim’in arabas›n›n ya¤›n› de¤ifltirir; k›z-
lar›m bu iflleri yapmaz. Ailedeki rolleri, cinsiyete göre da¤›tmam ge-
rekti. Bütün bunlar› o¤lumun hat›r›na yapt›m. Hesapta hep, Tre-
vor’›n kendisini genç bir adam gibi hissedebilmesi vard›. 

Erkek Olma Serüveni
Alan Medinger gibi geçmiflte gey olan adamlar, ›srarla, y›llarca

süren güvensizlik duygusu ve flüphelerden sonra bile yetiflkinlikte
heteroseksüel bir kimli¤in kurulabilece¤ini belirtiyorlar. Medin-
ger’in Growth into Manhood: Resuming The Journey (Erkek Olma:
Yolculu¤u Devam Ettirme) adl› kitab›, Hristiyan bir liderin hikmet
dolu ve basiretli tavsiyelerini içeriyor. Medinger kendi tecrübesini,
onlarca y›l boyunca, erkekli¤e giden yolda kaybolmuflluk olarak ta-
rif ediyor. Bu yolcu¤unu, ancak gey bir erkek olarak yaflad›¤› hayat-
tan vazgeçince aktif olarak devam ettirebilmiflti. 

Richard Wyler’›n (www.peoplecanchange.com.) söyledikleri
de Medinger’in sözlerini an›msat›yor. “Homoseksüel hislerimiz
sorunun kendisi de¤il; daha derinden gelen yap›sal problemlerin
belirtileriydi. Uzun zamandan beri içe at›lm›fl olan ac›lar›n asl›n-
da erotik arzularla pek alakas› yoktu. Bu ac›lar›m›z›n kayna¤›nda
kiflisel kimli¤imiz, kendimize biçti¤imiz de¤er (özellikle, bu de-
¤ersizlik hislerinden ötürü cinsiyetimize güvensizlik duymam›z),
iliflkilerimiz ve manevi hayat›m›z yat›yordu. Her fleyin temelinde
olan ac›lar› keflfedip onlar› iyilefltirdi¤imizde homoseksüellik be-
lirtileri zaten kendili¤inden yok oldu.” 

Niçin Sebat Edilmeli? Ac› Gerçeklere Bir Göz Atal›m
Diyelim ki o¤lunuz 10’lu yafllara yaklafl›yor. Siz onun, kendini

di¤er erkeklerden savunmac› kopma ile soyutlad›¤›n› ve onlar› ro-
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mantize etmeye bafllad›¤›n› fark ettiniz. Bir noktada, “O¤lumun di-
¤er erkeklerin yo¤un duygusal ilgisine ihtiyac› oldu¤u çok aflikâr.
Niçin onu heteroseksüelli¤e yönlendirmek için u¤raflay›m? Her fle-
ye r›za göstersem çok daha merhametli davranm›fl olmaz m›y›m?
Böylece hem o¤lum hem de ailemiz huzura erer” diye düflünmeye
bafllayabilirsiniz. 

K›sa vadede her fley sütliman gibi gözükecektir. Çünkü baz›
insanlar için heteroseksüellik potansiyelinin gelifltirilmesi ger-
çekten çok zaman alan, zorlu bir u¤raflt›r. O¤lunuzla hâlihaz›rda
var olan sevgi dolu iliflkiyi hiçbir zaman feda etmemeniz gerekti-
¤i de do¤ru bir yaklafl›md›r. 

Fakat o¤lunuzun cinsiyet geliflimini desteklemeye devam et-
meniz için de sebepler vard›r. Öncelikle, AIDS’ten ölme riski ger-
çekçilikle ele al›nmal›d›r. Bir grup t›bbi araflt›rmac›n›n büyük bir
flehirden toplad›¤› verilere göre, e¤er flu anki ölüm oranlar› de-
vam ederse gey ve biseksüel erkeklerin yar›ya yak›n› yafl günleri-

ni görmeden ölecek.251

AIDS’i, cinsel yolla bulaflan di¤er hastal›klar› ve son derece
önemli bir konu olan ailenizin ahlaki de¤erlerini bir kenara b›-
raksak bile çocu¤unuz, ayn› cinsle yaflanan cinsel iliflkilerin genel
özelliklerinin fark›nda olmal›d›r. Ayn› cinsle, istikrarl› ve aflka
dayal› bir cinsel iliflki kurabilmenin özlemini çeken o¤lunuz, cin-
selli¤i ve sadakate dayal› aflk›, uzun sürecek bir homoseksüel ilifl-
kide büyük ihtimalle bulamayaca¤›n› bilmelidir. 

Bu, sadece bizim çarp›k bak›fl aç›m›z m›? Cevaben, geyli¤i sa-
vunan birçok kiflinin kendi görüfllerinden yararlanaca¤›m. Birin-
cisi, Andrew Sullivan. 

Love Undetectable (Tarif Edilemez Aflk) adl› kitab›nda, Andrew
Sullivan, gey erkeklerin, sonu gelmez kara sevda döngülerine ba-
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¤›ml› olmaya yatk›n olduklar›n› itiraf ediyor. Sullivan, delice sevda-
lanmalar›n kiflileri sürdürülebilir aflka ulaflt›ramayacak kadar k›sa
vadeli, tutars›z ve güvenilmez oldu¤unu flimdilerde fark etti¤ini
söylüyor. Yani son tahlilde, gey erke¤in güvenebilece¤i destek ve
flefkat, sevgililerinden de¤il, arkadafllar›ndan geliyor. Arkadafllar›,

ona “aflk›n vadetti¤i ama yerine getiremedi¤ini”252 sunarlar. Baflka
bir deyiflle, gey bir erkek, partnerine s›rt›n› dayayamaz. 

E¤er Sullivan’› gözlemleri do¤ruysa -ki Sullivan, gey dünyas›n›
uzun zamand›r dikkatle gözlemleyen biridir- duygusal olarak ya-
k›n, ömür boyu sürecek, sadakate dayal› ve tek eflli bir iliflki haya-
li kuran genç bir adam, muhtemelen umdu¤unu bulamayacakt›r. 

Sullivan’›n bir radikal olmad›¤›n›, gey topluluklar›n›n muha-
fazakâr bir koluna mensup oldu¤unu da hat›rlatal›m. Fakat Sulli-
van, Katolik ve muhafazakâr olmas›na ra¤men, “cinselli¤in, hatta
anonim cinselli¤in güzelli¤ini, gizemini ve ruhaniyetini” savunu-
yor. Gey evlilikleri içinse “gey erkeklerin, evlilik d›fl› iliflkiler ko-

nusunda daha anlay›fll›” oldu¤unu söylüyor!253

Sadakatsizlik: Hayat›n Bir Gerçe¤i
Geyli¤i savunan, tan›nm›fl psikolog Eli Coleman, genç geyle-

re, uzun süreli yetiflkin iliflkilerinde gerçekçi olmalar› gerekti¤ini
söylüyor. Yani bu iliflkileri sürdürebilmek için efllerine “özgür-

lük” sunmalar› gerekti¤ini vurguluyor.254 Dr. Coleman, 2001’de
ulusun cinsel sa¤l›¤› üzerine bir rapor kaleme ald› ve geylerin
sa¤l›k meselelerinde uzman kabul ediliyor. 
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Geyler niçin bu kadar uçkuru gevflek oluyor? Bizce bunun se-
bebi, homoseksüel arzular›n eksiklik duygular›na dayan›yor ol-
mas›. Bu arzular iki erke¤i k›s›r, kara sevda döngülerine hapsede-
rek aflk›n olgunlaflmas›n› engelliyor. Evet, geylerin sadakate daya-
l› arkadafll›klar› oluyor ama bir erkek ve bir kad›n aras›nda ömür
boyu süren evliliklerde oldu¤u gibi olgun, sürdürülebilir ve cin-
sel sadakate dayal› aflklar› olam›yor. 

Ayr›ca do¤as› gere¤i çok efllili¤e yatk›n, erkek cinselli¤i dür-
tüleriyle hareket eden iki erke¤in bir araya gelmesi, hâliyle çö-
zümlenmesi mümkün olmayan sorunlar yarat›yor. Bu, bir erke-
¤in bir kad›nla kurdu¤u ba¤lanman›n tam tersi bir durumdur.
Çünkü kad›n, feminen do¤as› sayesinde erke¤in aya¤›n› yere bas-
t›rarak onu dengeler. Evli çiftlerin, biyolojik çocuklar› da kan ba-
¤›yla bu birlikteli¤i pekifltirir. 

Erkek homoseksüelli¤indeki “flizofrenik” tutars›zl›klar› da
göz önünde bulundurmal›y›z. Gey erkeklerin iki yüzü vard›r. Bi-
rincisi, heteroseksüel dünyada gösterdikleri “küçük, iyi erkek ço-
cu¤u” karakterleri; di¤eri ise di¤er gey erkeklerin yan›ndayken
gösterdikleri s›n›r tan›mayan cinsel taraflar›. Bu olgu, kiflide ol-
gun bir kiflili¤in yerleflmesinin önüne geçiyor. 

Araflt›mac›lar Mattison ve McWhirter (biri psikolog, di¤eri
psikiyatr olan gey bir çift) da sadakatsizli¤in gey hayat›n›n bir
özelli¤i oldu¤unu do¤ruluyorlar. 1984 y›l›nda yay›mlanan The
Male Couple (Erkek Çiftler) adl› kitaplar›nda, uzun süren gey ilifl-
kilerin özelliklerini ve istikrar›n› ayr›nt›lar›yla ele al›yorlar. Ve ki-
tapta iliflkileri 1 y›l ile 37 y›l aras› sürmüfl 156 gey çift üzerinde
çal›flm›fllard›r. Bu 156 çiftten bir tanesi bile cinsel sadakati befl y›l-
dan fazla bir süre sürdürememiflti. 

Yazarlar, çiftlerin iliflkileri d›fl›nda cinsel aktivitelerde bulun-
malar›n›n “güven, kendine güven ve ba¤›ml›l›k sorunlar›n› gün-
deme getirdi¤ini” kabul ediyorlar. Ama “gey alt kültüründe, çif-
tin iliflki d›fl›nda cinsel aktivitede bulunmas›n›n psikolojik olarak
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sa¤l›kl› kabul edildi¤ini ve çiftin süregelen yak›nl›¤›n›n, bu tür

aktivitelerin önüne geçmedi¤ini”255 söylüyorlar. Sonuç olarak,
flöyle diyorlar: “Çiftlere iliflkilerindeki 10 y›l efli¤ini atlatan en
önemli faktör, iliflkilerinde sahiplenici olmamalar›. Birçok çift,
daha iliflkilerinin en bafl›nda, bir arada durabilmelerini en fazla
tehdit eden fleyin, birbirleri üzerinde cinsel mülkiyet iddia etme-

leri oldu¤unu ö¤reniyor.”256 Baflka bir deyiflle, gey bir çiftte, efl-
lerden biri cinsel sadakat beklentisine girerse iliflki ayr›l›kla son-
lanmaya mahkûm oluyor. 

Journal of Sex Research (Cinsel Araflt›rma Dergisi)’nde yay›mla-
nan bir çal›flma, 2.585 aktif homoseksüel erkekle anket yapt›. Ça-
l›flma, özellikle yafll› gey erkekler için karamsar bir tablo çiziyor-
du. 40 yafl ve üzeri erkeklerin yar›s›, sadece günübirlik cinsel ilifl-
kiler yafl›yordu. 50 yafl ve üzeri erkeklerin yar›s› ise yaln›z yafl›yor-
du ki bunlar›n %62’si zaman›nda evliydi. 40-49 yafl aras›ndaki er-
keklerin çok az› (%14.7’si) hâlihaz›rda tek eflli bir iliflki yafl›yordu.
50 yafl üzerindeki erkeklerin, bütün hayatlar› boyunca ortalama

101 ile 500 aras›nda de¤iflen, farkl› cinsel partnerleri oluyordu.257

Bizden Söylemesi: ‹flin Kolay›na Kaçmak 
Gey Hayat›n› Terk Etmeyi Zorlaflt›r›r
Eski bir gey olan Gordon Opp, ki kendisi y›llar boyunca ev-

liydi, kendi tecrübelerine dayanarak baz› tavsiyelerde bulunuyor. 

Bana çekici gelen bir erkek gördü¤ümde geçip gidemiyordum. Sizin
de tahmin edece¤iniz gibi “bafl›ma gelecekleri bile bile” ona kap›l›-
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yordum. Yani fantezinin ne demek oldu¤unu biliyordum; görüne-
nin yan›lsamalardan ibaret oldu¤unun fark›na varabiliyordum.
Mant›ken bu iliflkinin beni tatmin etmeyece¤ini görebiliyordum.
Hatta herhangi bir biçimde cinsel iliflkiye girsem bunun bana olum-
suz etkiden baflka bir fley kazand›rmayaca¤›n›n da fark›ndayd›m. 
Ama olmuyordu iflte! Bütün bu deneyimlerin kendini kand›rmaktan
baflka bir fley olmad›¤›n› anl›yordum ama yine de tam tersi olmas›
için; defalarca bunu sürdürebilmek için tam dört y›l boyunca u¤rafl-
t›m, didindim. 
Sorun, iflin al›flkanl›k hâline gelmesi. Cinsel deneyim, t›pk› afyon gi-
bi. Sizi rahatlat›r, uyuflturur, yani “kolay yoldan” dertlere devad›r.
Bu da homoseksüelli¤i b›rakmay› çok zorlaflt›r›yor. 
Duygusal ihtiyaçlar›m›z› cinsellefltirdi¤imizde ve bu ihtiyaçlar› geçi-
ci olarak cinsel yoldan karfl›lamay› ö¤rendi¤imizde, asl›nda meflru
ve Tanr› vergisi olan ayn› cinsle yak›nlaflma ihtiyac›m›z›, bir “uyufl-
turucu” yoluyla karfl›lamaya u¤raflm›fl oluruz.
Bütünleyici heteroseksüel bir iliflki vas›tas›yla ihtiyaçlar›n›z› karfl›la-
d›¤›n›zda, homoseksüel iliflkilerde yaflad›¤›n›z “heyecan›” yaflaya-
mayacaks›n›z. 
Bu, benim fark etti¤im ve kendi kendime kabul ettirmeye çal›flt›-
¤›m bir fleydi: Erkek erke¤e iliflkilerde bu “heyecan” yaflanmama-
l›d›r. Bu “heyecan” yapayd›r ve kifliyi iliflkiye mecbur b›rakan bir
do¤aya sahiptir. Bu da asl›nda birçok erke¤i gey dünyas›na ba¤la-
yan yegâne sebeptir.258

Önlem Almak, ‹yileflmeye U¤raflmaktan Daha Kolayd›r
‹nsano¤ulunun, iyi bir yaflam sürebilmek için, do¤al düzenle

uyumlu yaflamas› gerekti¤ine inan›yoruz. Cinsiyetlerin birbirini
tamamlamas›, yani heteroseksüelli¤in, bu do¤al düzenin kurucu
ö¤eleri oldu¤una inan›yoruz. Cinsiyet farkl›l›klar›n› inkâr etti¤i-
mizde, bizleri insan yapan ayr›lmaz bir parçam›za sayg›s›zl›k et-
mifl oluyoruz. 
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Hiçbir müdahale heteroseksüelli¤i garantilemez. Hiçbir anne
baba, ne kadar kendilerini bu ifle adam›fl olurlarsa olsunlar, ço-
cuklar›n›n cinselli¤ine katk›da bulunan bütün etkileri denetleye-
mez. Ancak yine de yap›labilecek çok fley vard›r. Bizler, sa¤duyulu
anne babalar›n, birçok gey erke¤in genç yaflta hayatlar›nda nele-
rin eksik oldu¤unu defalarca vurgulad›klar› hikâyelerine kulak
verece¤ine inan›yoruz. 

Richard Wyler, bu erkeklerin yaflad›klar›n›, maskulen benlik-
leriyle yeniden bütünleflmenin nas›l hayatlar›n›n ak›fl›n› toptan
de¤ifltirdi¤ini flöyle özetliyor: 

Bir zamanlar flehvet duygular› duyard›k, flimdi erkek kardefli gibi
sevmeyi ö¤rendik. Bir zamanlar heteroseksüel erkeklerden korkar-
d›k, onlara yabanc›laflm›flt›k, flimdi güveni ve samimi ba¤lanmay›
deneyimleyebiliyoruz. 
Bir zamanlar kendimizden nefret eder, hiçbir zaman “adam olama-
yaca¤›m›z›” düflünürdük; flimdi kendimizi kabullenebiliyoruz ve ar-
t›k güçlü ve emin maskulen kimliklerimiz var. 
Bu büyük de¤iflimi; en temeldeki ac›lar›m›z›, erkeklere, maskulenli-
¤e ve Tanr›’ya yabanc›laflmam›z› fark ederek ve bunlar› iyilefltirerek
gerçeklefltirebildik. Bütün bu ac›lar›n ve yabanc›laflman›n, homo-
seksüellik belirtilerine sebep oldu¤unu yaflayarak gördük. 
Sadece kendi ad›m›za, kendi tecrübelerimize dayanarak konuflabili-
riz. Söylediklerimiz, hayat›m›zdaki de¤iflime nelerin sebep oldu¤uy-
la ve bizim için do¤ru olanlarla ilgilidir. 
Ve tabii, bize neyin mutluluk getirdi¤iyle... (www.peoplecanchan-
ge.com.)
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