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İlk Adım

Bu kitapçığın grafik tasarımı Fırat Şahin’ e aittir.

LGBTİ BİREYLERİN AİLELERİ VE YAKINLARI GRUBU

İlk Adım

Elinizde tutmuş olduğunuz bu kitapçık LİSTAG (LGBTİ
Bireylerin Aileleri ve Yakınları Grubu) tarafından öncelikli
olarak çocukları LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans,
İnterseks) olan aileler ve yakınları için hazırlanmıştır.
Kabulleniş sürecindeki aileler ve yakınları için bir ilk adım
niteliği taşımaktadır. Bu yüzden adı İlk Adım olsun istedik.
İstedik ki bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütelim. Süreçte
aklımıza gelen sorular, önyargılar ve mitler bu kitapçığın
içeriğini oluşturuyor.
Bu kitapçığın içeriği ve baskıya hazırlanmasında emeği
geçen herkese, hep yanımızda olan ve desteğini her zaman
hissettiğimiz
CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği)
psikiyatristlerinden Dr. Seven Kaptan’a teşekkür ederiz.
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GİRİŞ
Aileler yakınlarının cinsel yönelim (eşcinsel, biseksüel)
veya cinsiyet kimliği (transseksüel) açısından farklı
olduklarını öğrendikleri zaman, bu bilgiyi kabul etmekle
ilgili zorluklar yaşayabilirler. Bu zorluklar, çoğunlukla bir
yakınımızı kaybettiğimiz zaman yaşadığımız ‘yas süreci’
ile benzerlikler taşır. Şu an ya da ilerleyen zamanlarda
yaşayabileceğiniz zorluklar, tüm bu süreçte zihninizi
meşgul edebilecek sorularla ilgili yardımcı olabileceğini
düşündüğümüz bu broşürü, sizinle benzer süreçleri
yaşamış ailelerin ortak deneyimleri üzerinden hazırladık.
Başlangıç olarak hatırlamanız gereken en önemli durum,
sevdiğiniz kişi hakkında oldukça önemli ve şahsi bir bilginin
size emanet edildiğidir. Yalnız olduğunuzu hissedebilirsiniz,
ama burada hatırlatmak isteriz ki aramızdan binlercesi
benzeri süreçlerden geçmiştir. Duygularınız, sorularınız
ve endişeleriniz oldukça önemli. Bu rehber, bunların
bir kısmının karşılanması için bir kaynak olarak hizmet
vermektedir.
Sizin gibi Ebeveynler,
Aileler
ve
Arilerini
Paıyorlar

ynler,
Sizin gibi Ebeve aslar
Aileler ve Arkadıyorlar
laş
Önerilerini Pay
Bu rehberi okumanızın bir sebebi var.
Olasılıkla sevdiklerinizin içinde bulunduğu durum hakkında
sorularınız var. LİSTAG aileleri burada bu belirsiz zaman
içinde yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak çok temel bilgi
ve önerilerini sunmaktadırlar:
1.Yalnız değilsiniz. Sizin ve sevdiğiniz kişinin yalnız
olmadığını hatırlamanız önemli. Mevcut istatistiklerin
eksikliği nedeniyle dünya üzerindeki LGBTİ bireylerin
kesin sayısı bilinmemektedir. Ancak, genel kanı, bütün
toplumlarda her 10 kişiden bir tanesinin eşcinsel, biseküel
ve transseksüel olduğunu var saymaktadırlar.
2. Sorumlu Değilsiniz. Bir kişinin neden eşcinsel, biseksüel,
transseksüel olduğu net olarak bilinmemektedir, tıpkı
neden heteroseksüel olunduğunun bilinmemesi gibi...
Fakat bilinen çok önemli bir şey vardır ki; hiçbir ebeveyn
çocuğunu yetiştirme tarzı nedeniyle çocuğunun cinsel
yönelim ya da cinsiyet kimliği yönünden farklı olmasına
yol açamaz. Siz sorumlu değilsiniz ve daha da önemlisi
sevdiğiniz kişide hatalı bir durum yok. En önemli olan,
sevdiğiniz kişi tarafından kim olduklarına dair oldukça
temel bir gerçeği sizle paylaşacak kadar güvenildiğiniz ve
ilerlemek için desteğinize ihtiyacı olduğudur. Bu yolculukta
birlikte ilerlemek, birbiriniz ile daha güçlü ve zengin ilişki
kurmak için fırsat sağlayabilir.
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3.Sadece gerçekler. Yanlış, kulaktan dolma bilgilere değil,
doğru-bilimsel bilgilere ulaşmaya çalışın.
Bedensel cinsiyet: Cinsel organların dişi veya erkek
özelliklerini taşımasına, anatomisine göre kadın veya erkek
olarak belirlenen cinsiyetimize bedensel cinsiyet diyoruz.
Cinsiyet kimliği: Kişinin kendi benliğini kadın veya erkek
olarak belli bir cinsiyet içinde algılamasıdır. Kadın bedenine
sahip olup kendisini erkek olarak gören, tanımlayan veya
erkek bedenine sahip olup kendisini kadın olarak gören,
tanımlayan kişilere transseksüel denir.
Cinsel yönelim: Kişinin cinsel arzu, duygu ve
davranışlarının belli bir cinsiyete yönelmesidir. Erotik arzu
ve ilginin hangi cinsiyete yöneldiği, hangi cinsiyetten gelen
uyaranların cinsel yönden cazip olduğu cinsel yönelimin
özünü oluşturur. Kişinin ilgi ve arzusu karşı cinsiyete
yönelik olduğunda heteroseksüel, ilgi ve arzusu kendi
cinsiyetine yönelik olduğunda eşcinsel, kişi iki cinsiyeti de
cazip bulabiliyorsa biseksüel olarak adlandırılır.
4. Kendine dikkat etmenin önemi. Kendinize biraz zaman
vererek sevdiğiniz kişinin bu özelliğini öğrenmenizle
hissedebileceğiniz kayıp duygusunun yasını tutabilirsiniz.
Sevdiğiniz kişiyi olduğu haliyle kabul etmek ve tekrar sıcak
ilişkinizi kurabilmek için sosyal çevrenizden ya da bir aile
grubundan destek almak ve içinizdeki üzüntü hislerini
aşmak önemlidir.
Onlar ile daha ilerideki ilişkinizi belirlemesi açısından
sevdiğiniz kişiye ilk göstereceğiniz tepkilerin önemli
olacağını aklınızda tutmalısınız. Kızgınlık, inanmama, şok
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ya da hayal kırıklığı gibi daha olumsuz hislerinizi, daha
güvenli bir şekilde açığa vurulabileceği destek grubunuzla
paylaşmaya çalışın.
Başlangıç için, verebileceğiniz olumlu ve içten
duygularınızı, inançlarınızı bulun. “Ne olursa olsun seni
seviyorum” kadar basit bir cümle bile diyalogunuzu daha
ileri götürecek bir başlangıç noktası olabilir.
Aile destek grupları, benzer deneyimlerden geçmiş
olan diğer ebeveynler, aile üyeleri ve arkadaşlar ile
duygularınızı, gerginliklerinizi ya da şaşkınlığınızı
paylaşmanız için uygun bir yerdir. Size en yakın LGBTİ
Aile Grubu şubesinin yerini öğrenmek için lütfen internet
sayfamızı ziyaret edin.
5.Saygı. Sevdiğiniz kişi size açılma cesaretine sahip
olduğunu gösterdi. Bu hareket çok fazla duygusal cesaret
ve dürüstlük gerektirmektedir. Onun izini takip edin ve
kendilerini neyin en çok rahat ettirdiğine saygı gösterin.
Sevdiğiniz kişinin ne istediğini dinleyin ve dileklerine saygı
göstermek için elinizden gelenin en iyisini yapın.
6.Açılmak. Geniş aileye ve sosyal çevrenize cinsel
yöneliminin veya trans kimliğinin ne zaman söyleneceğini
belirleyecek tek kişi sevdiğiniz kişidir. Başkalarına açıklama
konusunda dileklerine saygı göstermeye çalışın.
7.Geleceğiniz aydınlıktır. Sevdiğiniz kişinin geleceğinde
sonsuz olasılıklar mevcuttur. Hayat yolculukları üniversiteyi
bitirmek, başarılı bir kariyer ya da bir eş bularak çocuk
sahibi olmak olabilir. Sevdiğiniz kişinin geleceği olarak
düşündüklerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir ama
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yine de yarının getirecekleri içinde harika umutlar
bulunmaktadır.
8.Sevdiğiniz kişinin iyiliği. Sevdiğiniz kişi cinsel kimliği
içinde onaylandıkça olumlu gelişmeler görmeniz
muhtemeldir. Sevdiğiniz kişi daha tatminkar, mutlu ve
rahatlamış hale gelebilir. Daha fazla olmadıkları bir şey gibi
davranmak durumunda kalmayacaklardır. Dürüst ve açık
bir hayat yaşamak, onların diğer bütün hedeflerini daha
dolu bir şekilde kovalamalarını sağlayacaktır.
9.Biz sizi desteklemek için buradayız. LİSTAG ve diğer bazı
şehirlerde bulunan aile destek grupları, bulunduğunuz
şehirde ya da telefonla ulaşabileceğiniz iletişim kanalları
ile hem sizi hem de sevdiğiniz kişiyi desteklemek için
varlıklarını sürdürmektedir.
5Aşama
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Açılma Sürecinde Aile Bireyleri İçin
Aşama
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1-Şok
• Şok, birkaç dakikadan birkaç haftaya kadar değişebilen
sürede sonlanabilir.
• Çocuğunuzun değişmiş olabileceğini düşünebilirsiniz,
ona yabancılaşmış, sanki onu tanımıyormuş gibi
hissedebilirsiniz. Ama bilmeniz gereken tek şey, o her
zaman olduğu gibi, sizin sevdiğiniz, biricik çocuğunuz.
Değişen şey sadece ona ait bilmediğiniz bir özelliğini
artık biliyor olmanız. Bu bilgi başlangıçta sizi ona karşı
yabancılaştırmış hissettirse de, aslında ilerleyen süreçte
tam tersi olarak birbirinize yakınlaşmanızı sağlayacaktır.
Sırlar olmadan, yalansız bir ilişki şüphesiz sevdiğiniz
kişiyle daha güvenli ve sıcak bir ilişki kurmanıza olanak
sağlayacaktır.
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2-İnkar
• İsterseniz ağlayın, duygularınızı ifade
etmeniz faydalıdır. Ama bu dönemde
çocuğunuzdan duygusal destek
beklemeyin. Bu desteği, kendi sosyal
ilişkileriniz ya da profesyönellerden almanız ilk etapta
daha sağlıklı olacaktır. Onlara sorular sorabilirsiniz ama
tüm cevaplara sahip değillerse de şaşırmayın. Aslında bu
aşamada, sormak istediğiniz tüm soruların cevaplarını
duymak isteyip istemediğinizi düşünmenizde fayda var.
O nedenle acele etmeden, mümkünse arkadaşlarınız,
sevdikleriniz, aile destek grupları gibi kendi destek
ağlarınızı oluşturarak ihtiyacınız olan duygusal ve bilişsel
desteği sağlamak sizin için daha yararlı olacaktır.
• ’Sadece kafası karışık’ gibi düşünceler üretebilirsiniz.
Eğer çocuğunuz LGBTİ olduğunu söylediyse çok büyük
bir ihtimalle bu konuda nettir. Pek çok LGBTİ üyesi, kendi
kimliklerini kabul sürecini tamamlamadan ailelerine
açılmak istemez.
• Bir psikiyatristin yardım edebileceğini düşünebilirsiniz.
Cinsel yönelimler konusunda sıkıntı yaşayan insanların
psikiyatristlere danışması faydalı olabilir. Bu sizi,
çocuğunuzu, eşinizi ve diğer aile üyelerinizi de kapsar.
Ama hiçbir psikiyatrist çocuğunuzun cinsel yönelimini veya
cinsiyet kimliğini değiştiremez.
• Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğimiz, tıpkı göz rengimiz
gibi seçerek oluşturduğumuz, istersek değiştirebileceğimiz
özellikler değil, var oluşsal olarak taşıdığımız
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özelliklerimizdir. Kaldı ki bilim çevrelerince de eşcinsellik
veya transseksüellik, tedavi edilmesi gereken hastalıklar
olarak kabul edilmemektedir.
• Başlangıçta bunu tartışmak istemezseniz, bu anlaşılabilir.
Aileler olarak çocuğumuzu ilgilendiren karmaşık
durumlarla baş edebilmek için bazen zamana ve biraz
mesafeye ihtiyaç duyarız. Ama çocuğunuz, özellikle
gençse, bu davranışınızı bir kaçış ya da durumu yok
sayıyor olmanız şeklide yorumlayabilir. Çocuğunuza onun
konuşma ihtiyacını anladığınızı, ama bu yeni durumu
değerlendirebilmek için zamana ihtiyacınız olduğunu
söyleyin. Ondan sabırlı olmasını, konuşmaya hazır
olduğunuzda bunu kendisine bildireceğinizi söyleyin.
• Eşcinsellik veya transseksüelliğe bakışınız konusunda
eşinizle aynı düşüncede değilseniz endişelenmeyin. Farklı
görüşler üzerinden tartışmayın. Kabullenişin anahtarı
eğitimdir ve ikinizin de öğreneceği çok şey var. Bu yeni
gerçeklik karşısında birbirinizin gelişimine saygı duymaya
ve destek olmaya çalışın. Pek çok çift sonunda kabulleniş
konusunda ortak bir yerde buluşur. Evinizde okuma
materyali bulundurmanız faydalı olabilir. Bunu ikinizin
de rahatça ulaşabileceği bir yere koyun. Her biriniz, bir
sonraki adım için hazır olup olmadığınıza kendiniz karar
vereceksiniz.

3-Öfke ve Suçluluk
• Öfke duymanız normal; ve bu öfkenizi çocuğunuza, onun
arkadaşlarına, eşinize, ailenize ya da diğer aile üyelerine
yöneltebilirsiniz. Hatta kendinize bile kızgın olabilirsiniz.
Öfke, pek çok sebep dolayısıyla hissedebileceğiniz korku ve
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suçluluk duygusunun dışa vurumudur.
Nerde yanlış yaptım?
Bunun olabileceğini nasıl fark edemedim?
Daha nelerle karşılaşacağım?
Çocuğum bana anlatmadan önce ne kadar süre acı
çekti?
* Diğerleri nasıl tepki verecek? Kimse bilmemeli.
* Bununla başa çıkabilecek kadar donanımlı değilim.
*
*
*
*

• Kendinizi bir takım cevaplar bulabilmek için hamilelik
döneminizi ya da çocuğunuzun ilk yaşlarını düşünürken
bulabilirsiniz. Bütün cevaplar bunun önlenebilir ya da
düzeltilebilir olduğunu gösterebilir ama siz ve eşiniz yanlış
hiçbir şey yapmadınız. Çünkü ortada yanlış bir durum
yok. Ve bu durum düzeltilebilir bir durum değildir. LGBTİ
bireyler toplumda azınlık olsalar da (yaklaşık %10) her
zaman var oldular ve var olacaklar. Bu tamamen doğaldır
ve toplumun bir bölümünün heteroseksüel olmayacağı
öngörülebilir. Tıpkı çoğunluk sağ elini kullanırken bazı
insanların solak olması gibi...
• Bekar ebeveynler eğer çocuklarının pek çok yönden
dezavantajlı olduğuna inanırlarsa daha büyük bir
suçluluk duygusu yaşayabilirler. Bilinmesi gerekir ki
bekar ebeveynler evlilere göre daha fazla oranda LGBTİ
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çocuk yetiştirmiyorlar. Çocuk gelişiminde rol model alma
çocuğun davranışları, dünyayı adlandırışı ve dış dünya
ile nasıl ilişki kuracağı konusunda etkili olmakta ancak
cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği üzerinde etkili
olmamaktadır. Bununla ilgili en doğrudan kanıtlar, eşcinsel
bireylerin ebeveyn oldukları ailelerle yapılan çalışmalardan
edinilmektedir. Bu ailelerde yetişen çocukların cinsel
yönelimleri, heteroseksüel ebeveynle yetişenlerden farklı
bulunmamıştır.
• Kendinize hatırlatın; kimseyi suçlamaya gerek yok,
çocuğunuz eğitimi, geleceği ve kariyeri konusunda seçtiği
hayata sahip olacak.
Ve bu önceden düşünmüş olabileceğiniz gibi ‘göz önüne
serilen bir durum’ olmayacak, sadece farklı olacak.
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4-Kararlar almak
-3 Muhtemel YolBu yeni haberi tamamen özümsedikten ve çocuğunuzun
kişiliği,onunla ilişkiniz, gelecek planları konusunda
hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair kendinizi güvende
hissettikten sonra çoğunuzun kim olduğu/ve olacağı
konusunda duygularınızı, sezgilerinizi tekrar tanımlamaya
başlayabilirsiniz. Bu noktaya kadar öğrendiğiniz her
şeye,çocuğunuzla gün be gün iletişiminiz sayesinde
ulaştığınız yeni bir düzey eklenecek. Ebeveyn-çocuk ilişkisi
genellikle aşağıdaki yolları kapsar.
a.Destekleyici: Ebeveynler çocuklarının mutluluğuna
odaklandıkları zaman, diğer pek çok konu göreceli olarak
önemini yitirir. Bu ebeveynlerin LGBTİ olmayı artık
anladıkları ya da bunu kabul ettikleri anlamına gelmez. Bu,
ne kadar engel ya da sorun çıkarsa çıksın, en önemli şeyin
çocuklarının sağlığı ve mutluluğu olduğu anlamına gelir.
Bazı aileler diğer aile üyelerinde sağlıklı davranışlar
geliştirmeyi öğretebilmek adına büyük bir şansa sahiptirler.
Genç ailelerde destekleyici ebeveynler küçük kardeşler için
sağlıklı tutum ve davranışları, duyguların doğru aktarımını
ayarlayabilirler. Daha yaşlı ailelerde, yaşça büyük
ebeveynler ailenin geri kalan bireyleri için pozitif etki
yaratabilirler. Sonuç olarak, bu aileler öğrenmeye açıktır,
ve kendi ailelerinin bir parçası olan sevdikleri için araştırma
yapmayı sorun etmezler.
Destekleyici ebeveynler ayrıca birbirlerini de desteklerler.
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b.Boyun eğen(vazgeçen) ya da koşullara bağlı olarak
destekleyici (şartlı): Çocuklarının LGBTİ olduğunu tolere
eden ebeveynler çoğu zaman kendilerini kabullenmiş
olarak görürler, çünkü sadece koşullar hakkında
konuşma düzeyinde kalırlar ve çocuklarını başka
konularda desteklemeye devam ederler. Bu ebeveynler
rahatsızlıklarını göstermek için kısıtlamalar empoze eder
ya da alaycı bir tavır takınarak rahatsız edici durumlar
yaratırlar. Bazı ebeveynler çocuklarının partnerlerinin
ziyaretini yasaklarlar, ya da diğerlerinin önünde onu
utandıracak duyarsız şakalar yapar. Bazı ebeveynler
çocuklarının LGBTİ olduğunu anladıklarını ama bunu
yaşamlarına geçirmemelerini istemek gibi gerçekçi
olmayan dayatmalarda bulunabilirler.
Bu davranışların sonucunda yetişkin çocuklar
ebeveynleriyle mümkün olduğunca az zaman geçirirler,
ergenler ise kısıtlama ya da tehditlere maruz kalmamak
için özel yaşamlarına dair tüm detayları saklı tutarlar.
Bu şekilde davranan ebeveynlerle yaşayan cocuklar,
çoğunlukla ailelerinin onlardan evden ayrılmalarını
isteyeceklerinden, mali desteklerini keseceklerinden ya
da eğitimlerine desteklerini durduracaklarından korkarak,
tedirgin bir ruh haliyle yaşamlarını sürdürmek zorunda
kalırlar
c.Destekleyici olmayan ya da Yargılayıcı: LGBTİ çocuklarını
desteklemeyen ebeveynler kendi mutlulukları için hayati
önem taşıyan bir bağı kaybetmekle kalmazlar, çocuklarının
sağlıklı bir erişkin yaşamına geçişini de zorlaştırırlar. Bu
ebeveynlerden bazıları çocuğu destekleyen diğer aile
bireylerinin saygısını da kaybederler.
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Ebeveynler, arkadaşları ya da diğer aile üyeleriyle sosyal
iletişimden kaçınarak, içe kapanarak kendilerini dolaba
(kapalı kapılar ardına) hapsederler.

5-Kabulleniş
Gerçekten kabullenmiş bir ebeveyn çocuğunu
değiştirmektense, toplumu değiştirir.Hepimiz belki kabül
sürecimizde bu kadar ilerleyemeyebiliriz. Aile üyelerinin
çoğu destekleyici olarak kalır ama gizlice çocuklarının
heteroseksüel olmasını dilerler. Kabullenmenin anlamı
sadece çocuğunu kabullenmek değildir, kendini de
artık bir LGBTİ bireyin ebeveyni olarak kabul etmektir.
Büyük ihtimalle bu durumu tanıdığınız herkesle
paylaşmayacaksınız(ki paylaşan bazı ebeveynler var) ama
daha fazla saklama ihtiyacı da hissetmeyeceksiniz. Kabul
sürecinizle birlikte çocuğunuzun cinsel yönelimini ya da
cinsiyet kimliğini ağır bir yük olarak hissetmeyip, bunun bir
hediye olduğunu fark edeceksiniz, bunun onları özel yapan
bir bütünün parçası olduğunu…
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Mitler ve Stereotipler
Her ne kadar insanlık önemli konulardaki tartışmaları
sonlandırıp bir kenara ayırsa da, hala bazı konularda
mitoloji gerçeğin şeklini alabiliyor. Cinsellikle ilgili
kavramlar bizimki gibi muhafazakar toplumlarda az
konuşulur olduğu için; bu konuda insanların bilgi edinme
koşulları da sınırlıdır. Fakat insanların bilmedikleri ve
dolayısı ile anlamadıkları şeylerden korkma eğilimleri
vardır; özellikle bu, diğer insanları kapsıyorsa. En derinden
inanılan ve değişimi en zor olan kavram yanılgıları,
maalesef en çok zarar verenlerdir. Bugün, birçok insan
seksüel ayrımlar üzerinde sağlıklı tartışmalar yapabiliyor.
Pek çok eski mit inanılırlığını kaybediyor, fakat aşağıda hala
var olanlardan bazılarını görebilirsiniz.
1- Ben hiç kendisini gey, lezbiyen,biseksüel, ya da
transseksüel olarak tanımlayan birisini tanımıyorum.
• Çevresinde LGBTİ kimliğini açık bir şekilde yaşayan
kimseyi tanımıyor olabilirsiniz, ama kesinlikle cinsel
yönelimini diğerlerinden gizleyen birini tanıyorsunuzdur,
sadece henüz farkında değilsiniz.
2- Davranışlarına bakarak bir insanın gey, lesbiyen,
biseksüel ya da trans olduğunu anlayabilirsiniz.
• Kişinin toplum içinde davranışları, giyim kuşamı,
konuşma tarzı, diğerleriyle ilişki biçimi, başkaları tarafından
“kadınsı” veya “erkeksi” olarak değerlendirilebilir. Bu
özellikler cinsel yönelimle değil, toplumsal cinsiyet
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rolleriyle ilgilidir. Eşcinsellikle ilgili en yaygın yanlış
inanışlardan biri, geylerin kadınsı, lezbiyenlerin erkeksi
olduğudur. Kuşkusuz bu eşcinsellerin bir bölümü için
doğrudur. Karşı cinse özgü olduğu düşünülen davranış ve
dış görünüşe sahip bireyler, kalıplaşmış toplumsal cinsiyet
normları nedeniyle daha çok göze çarptıkları için, kadınsı
geyler ve erkeksi lezbiyenler daha çok fark edilirler. Fakat
onların daha görünür olması, tüm erkek eşcinsellerin
kadınsı olduğu; ya da diğerlerince kadınsı bulunan
özelliklere sahip her erkeğin eşcinsel olduğu anlamına
gelmemektedir. Aynı durum kadınlar için de geçerlidir.
3- Gey erkekler kadın olmak, lezbiyenler erkek olmak
isterler.
• Bazı insanlar erkek bedeninde doğar fakat kendilerini
dişi olarak tanımlar, bazılarıysa kadın bedeninde doğup
kendilerini erkek olarak tanımlar. Bu durum cinsiyet
kimliği ile , yani kişinin kendi bedeni ve benliğini belli
bir cinsiyet içinde algılayışı ile ilgilidir, ama cinsel
yönelimle ilgili değildir. Eşcinsel bireyler bedenleriyle
ilgili olarak mutludur, cinsiyet kimliği uyumsuzluğu
yaşayan transseksüel bireyler gibi hormon kullanmayı
ya da anatomik görünümlerini değiştirmek için cerrahi
operasyon geçirme talepleri yoktur.
4- Eşcinsel bir ilişkide bir kişi erkek diğeri dişi rolündedir.
• Cinsel yönelimin, kişinin cinsel rol ve davranışları ile,
yani ne kadar erkeksi veya kadınsı davrandığı ile ilişkisi
yoktur. Gey, lezbiyen ve biseksüel insanlar heteroseksüel
çiftlerle aynı sebeplerden ilişki yaşarlar: sevgi, cinsel çekim,
arkadaşlık, ortak amaçlar veya idealler. İki maskülen(ya da
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feminen) erkek muhteşem yaşam partnerleri olabilir, tıpkı
iki feminen(ya da maskülen) kadının olabileceği gibi.
5- Gey, lezbiyen ya da biseksüel olmak yanlıştır, hastalıktır.
• Eşcinsellik, yaklaşık kırk yıldır ruh sağlığı uzmanlarınca
bir bozukluk olarak kabul edilmemektedir. Genel bilimsel
kabul, eşcinsellik, biseksüellik ve heteroseksüelliğin, geniş
insan cinselliği yelpazesinin birbirinden üstün olmayan,
daha az sağlıklı ya da normal kabul edilmeyen, ruhsal ve
bedensel doyuma daha az ya da çok olanak sağlamayan,
bireysel ve toplumsal işlevler açısından farklı olmayan
cinsel yönelimler olduğudur. Eşcinsellik bir bozukluk
olmadığı için tedavi edilmesi de söz konusu değildir. Başka
bir şekilde ifade edecek olursak, bir heteroseksüeli eşcinsel
yapabilecek ilaç, terapi, cerrahi girişim olmadığı gibi tersi
de mümkün değildir. Homoseksüellik bir problem değildir,
problem olan hepimizin heteroseksüel olmamız gerektiğini
düşünmektir.
6- Hemcinsine seksüel olarak ilgi duymak günahtır
• Dünyanın birçok inanışına göre eşcinsellik ve
transseksüellikle ilgili pek çok görüş olmasına rağmen;
bunların bir çoğu nefretin ve toleranssızlığın yanlış olduğu
konusunda hem fikirdirler. Bütün kutsal kitaplarda insan
denen varlığa birbirine hoşgörülü davranması, alçak
gönüllü olması gerektiği öğütlenir. Ötekileştirmenin,
yargılamanın yanlışlığından bahsedilir. Tüm dinler sevgi
ve hoşgörüyü kutsar. Günümüzde bir çok din, geyleri,
lezbiyenleri, biseksüelleri, transları ve interseks üyelerini
kendi inanç topluluklarına hoşgörüyle kabul ederler.
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7- Eşcinsellik veya transseksüellik, erken beyin gelişim
problemlerinin ya da doğum ertesindeki belirli
yetiştirme tarzlarının sonucudur.
• Kimse kesin olarak neden bazı insanların LGBTİ olduğunu
ve diğerlerinin olmadığını bilemez. Pek çok araştırmacı
tek bir faktörden kaynaklanamayacağına inanır; bu sosyal,
psikolojik ve biyolojik etkenlerin kombinasyonunun bir
sonucudur.
Yetiştirme tarzı konusundaki yanlış inanışlar 1950’li
yıllarda psikanaliz çevrelerinde kabul görmüş olsa da,
günümüzde yapılan pek çok çalışma cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliğinin ebeveynlerin yetiştirme tarzına bağlı
olmadığını kanıtlamıştır. Dünyada tek bir eşcinsel ya da
tek bir transseksüel karakteri olmayacağı gibi tek tip
LGBTİ ailesi de yoktur. Toplumsal olarak doğru
olduğu varsayılan bu inanış, kusurlu ve hasta
saydığı cinsel azınlık bireylerin varlığını
açıklamak için anne-babaları suçlu
ilan etmekte ve onları da
“yetersiz ebeveynlik
yaptıkları”
gerekçesi ile
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cezalandırmakta, dışlamakta ve gizlenmelerine ya
da “Ahmet Yıldız” olgusunda olduğu gibi çocuklarını
öldürmelerine sebep olmaktadır.
8- Eşcinsel veya transseksüel olmak, istemli bir seçimdir,
yeterince istenirse değiştirilebilir.
• Kimse, cinsel ve duygusal olarak hangi cinse ilgi duyacağı
konusunda karar vermemiştir. Nasıl ki hiçbir heteroseksüel,
karşı cinsten hoşlanmaya ergenliğinde karar verip, hayatını
bu doğrultuda şekillendirmiyorsa, LGBTİ bireyler de bu
doğrultuda bir tercih yapmamıştır. İstemli bir seçim olmadığı
için de istenilince değiştirmek mümkün değildir. Kişinin
karar verebileceği alan cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği
değil, varoluşsal olarak getirdiği bu özelliği doğrultusunda
nasıl birliktelikler yaşamak istediği, kendini toplum içinde
ne kadar ve nasıl ifade edeceğidir. Bu seçimlerle ilgili
seçenekler, LGBTİ bireyler için de heteroseksüeller için
olduğu kadar çok sayıda ve bireye özgüdür.
9- Neden LGBTİ bireyler cinselliklerini sergilemek
zorundalar?
• Bu diğer bir soruyu getirir ‘sergilemek nedir?’ .
Heteroseksüel insanlar çoğunlukla çalıştıkları yere
partnerlerinin bir resmini koyarlar, rahatça merhaba ya
da hoşça kal derken öpüşürler, yürüyüşe çıktıklarında el
ele tutuşurlar ve birlikteliklerini sembolize eden yüzükler
takarlar. Bu sergilemek midir?
• İnsan haklarına duyarlı, özgürlükçü toplumlarda,
heteroseksüel ya da LGBTİ de olsanız herkesin toplum
içinde saygılı bir şekilde sevgisini göstermeye hakkı vardır.
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Kimse bu haktan muaf değildir ve kimse azınlık statüsünde
olduğu için bunu daha az hak etmez.
• Maalesef, seksüel azınlıklar sevgilerini rahatça
göstermekte genellikle zorluk yaşarlar. Mesela bir kadın
markette cüzdanını düşürse, hemcins partneri cüzdanı
yerden alıp kendisine verdiğinde kadın gülümseyip
‘teşekkür ederim’ yerine ‘teşekkür ederim sevgilim’ dese
ne olur?.. Pek çok insan dönüp kendilerine rahatsız edici
bir şekilde gözlerini dikerler. Hatta bazıları arkalarından
fısıldaşabilir, ya da arabalarına gidene kadar yolda onları
taciz edebilir. Şimdi bu kadın örneğini düşündüğümüzde
kadının cinselliğini sergilediği için ayrımcı davranışlara
maruz kaldığını söyleyebilir misiniz?..
10- Eşcinseller rastgele cinsel ilişki kurarlar, uzun süreli ve
doyumlu beraberlikler kuramazlar.
• Eşcinseller de, heteroseksüeller gibi, sadece cinsel
paylaşıma dayalı ya da cinsel ve duygusal yakınlığın
birlikte olduğu, kısa ya da uzun süreli, eşlerin birbirine
sadık kaldığı ya da kalmadığı birliktelikler yaşayabilirler.
Her heteroseksüel bireyin cinsel ve duygusal ilişkileri
tek tip olamayacağı gibi, eşcinsel bireylerin de ilişkileri
kişisel farklılıklar göstermektedir. Sevmek ve sevilmek,
bir ilişkiye başlamak ve yürütebilmek cinsel yönelimle
ilişkili değildir. Eşcinsel bireylerin çevrelerine açık olup,
günlük hayatın akışı içinde kendilerine uygun eş bulmaları,
heteroseksüellerin hak ve özgürlüklerine sahip oldukları
koşullarda mümkün olacaktır. Eşcinselliğin toplum içinde
daha özgür yaşandığı coğrafyalarda eşcinsellerin evlilik,
miras, çocuk sahibi olma gibi haklar için mücadeleler
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vermesi, uzun süreli ilişkiler yaşayabilmelerinin doğal
sonucudur.
11- Eşcinselliğin hastalık olmadığı ve normal karşılanması
gerektiğinin sık sık tekrarlanması, eşcinsellerin cinsel
yönelimlerini açıkça dile getirmeleri, medyada yer
almaları, gençleri eşcinselliğe özendirmektedir.
Halen eğitim sistemimiz heteroseksüellik dışındaki cinsel
yönelimleri görmezden gelmekte, yok saymaktadır. Yakın
bir zamana kadar yaygın ve kolay erişilebilir kültürel
kaynaklarda eşcinsellik, aşağılama, mizah ve toplumun
genelleşmiş normlarına uymayan bireylere yönelik baskı
aracı olarak yer almaktaydı.
Bu tutumun egemen olduğu toplumlarda eşcinselliğin
ortadan kalkmadığı, İran örneğinde olduğu gibi daha
katı yaptırımlar uygulandığında bile varlığını sürdürdüğü
bilinmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da olduğu
gibi, eşcinselliği olumsuzlamayan bir yaklaşımın
benimsenmesinin de eşcinselliğin toplumdaki yaygınlığını
arttırmadığı düşünülmektedir. Herkesin heteroseksüel
olması gerektiğini dayatan heteroseksist toplum, eşcinsel
bireylerin açılma süreçlerini baskılamakta, kendilerini açık
olarak var etmelerine engel olmaktadır. Dolayısıyla artan
ya da azalan eşcinsellik değil, eşcinsellerin görünürlüğüdür.
• Eşcinselliğin görünür hale gelmesinden kaygı duyulması,
eşcinselliğin model alınarak yaygınlaşabildiği mitiyle
ilişkilidir. Çocuk gelişiminde rol model alma çocuğun
davranışları, dünyayı adlandırışı ve dış dünya ile nasıl ilişki
kuracağı konusunda etkili olmakta ancak cinsel yönelim
üzerinde etkili olmamaktadır. Bununla ilgili en doğrudan
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kanıtlar, gey ve lezbiyenlerin ebeveyn oldukları ailelerle
yapılan çalışmalardan edinilmektedir. Bu ailelerde yetişen
çocukların cinsel yönelimleri, heteroseksüel ebeveynle
yetişenlerden farklı bulunmamıştır.
12- Biseksüel bireyler ne istediklerini bilmiyorlar . Onlarla
seks yapmaya gönüllü olan herkesle partner olabilirler.
• Bir insanın cinsel yöneliminin tek eşli olması ya da ne
sıklıkla cinsel ilişki istemesiyle bir alakası yoktur. Pek çok
insan cinsel yönelimi ve cinsel kimliğin karşıtlar(gey/
heteroseksüel, maskülen/feminen, erkek/ kadın)
üzerinden ortaya çıktığına inanır, ama bu doğru değildir.
Biseksüel birey kimi çekici bulduğu sorusuna karşıt
gruplardan biri yerine ‘her ikisi de’ yanıtını verdiği için
insanların kafasında biseksüellik hakkında birçok önyargı
oluşur.Bu durumun temelinde biseksüel bireylerin aynı
anda hem kadınları hem erkekleri arzuluyor olduğu yanlış
inancı yer alır. Biseksüel bireyler, yaşamlarının ‘farklı’
dönemlerinde her iki cinsiyete de cinsel ve romantik
arzu duyabilir veya yaşamları boyunca tek bir cinsiyet ile
ilişki kurabilir ve diğer cinsiyetle herhangi bir deneyim
yaşamayabilirler.
13- Gey ve biseksüel erkekler çocukları cinsel yönden
istismar etmeye daha meyillidirler.
• Maalesef yaşadığımız toplumda çoğunluğu
yansıtmayan tüm gruplar sapıklık adı altında yaftalanıp
ötekileştirilmektedir. Eşcinsel ve trans bireyler, tıpkı
çoğunluğu oluşturan diğer bireyler gibi sağlıklı, karşılıklı
sevgi ve saygı içeren birliktelikler kurabilirler. Bu nedenle,
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salt çoğunluğa ait olmadıkları için bir grubu sapık, sapkın
olarak nitelemek bilimsel değil, esasında politik olarak
ayrımcı bir söylemdir.
• Pedofili (çocuk istismarcılığı) teriminin de içinde yer
aldığı Parafililer (cinsel sapkınlıklar), genel olarak cinsel
dürtülerin nesnesi veya hedefi olarak sapkın veya zorlantılı
davranış ve fantezinin varlığına işaret eder.
Tıbbi olarak parafili tanısı için, ‘karşılıklı, sevecen, sevgi
içeren cinsel etkinlik kapasitesinin’ olumsuz etkilenmesini
bir gereklilik olarak ortaya konmalıdır. Bilindiği üzere
eşcinsel ilişkiler tıpkı heteroseksüel ilişkiler gibi bu olumsuz
etkilenmeleri taşımamaktadır.
• Eşcinseller tıpkı heteroseksüel bireyler gibi önlerine
gelen her insanla cinsel birliktelik arayışı içinde değillerdir.
Çocukları cinsel istismara eğilimli olan bireyler her cinsel
yönelimden olabilir. Bu kişilerin daha büyük çoğunluğunun
eşcinsel olduğuna ilişkin bir bilgi yoktur.
14- AIDS bir gay hastalığıdır.
• Aslında en hızlı büyüyen HIV pozitif popülasyonunu
heteroseksüel kadınlar oluşturmaktadır. Pek çok Kan
Merkezi HIV için yüksek risk taşıdıkları inancıyla LGBTİ
bireylerden kan bağışını kabul etmemektedir. Fakat buna
karşın heteroseksüel kadınlar kan vermek istediklerinde
hiçbir ayrımcılığa uğramamaktadır.
• HIV enfeksiyonunun ilk saptandığı olguların eşcinsel
olması, başlangıçta kimi çevrelerin bunun eşcinselliğe
özgü bir hastalık olduğunu düşünmesine yol açmıştır. Oysa
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zaman içinde, HIV enfeksiyonu ve bu enfeksiyona bağlı
olarak ilerleyen dönemlerde gelişebilen ciddi bir bağışıklık
yetmezliği sendromu olan AİDS, her cinsel yönelim, her
cinsel kimlik, her cinsiyet, yaş ve ırktan insanda görülmeye
başlanmıştır. Böylece bu hastalıkların kimlik özellikleriyle
ilgisi olmadığı açıkça ortaya çıkmış, bulaşmanın kan ve
kan ürünleri, cinsel ilişki ve anneden çocuğa aktarım
yoluyla olduğu öğrenilmiştir. Bu enfeksiyon çeşitli yollarla
herkese bulaşabilir, neden olduğu klinik belirtiler de cinsel
yönelime göre farklılık göstermez.
• Cinsel ilişkide cinsel yolla bulaşan hastalıklardan
korunmak için önerilenler, eşcinsel, biseksüel ve
heteroseksüeller için farklı değildir. Bulaşma riskini
belirleyen kim olduğunuz değil, nasıl davrandığınızdır.
Güvenli seks uygulamalarını sergilemeyen her bireyde risk
yükselecektir. Bu nedenle bu enfeksiyonla mücadelede
risk grupları değil riskli davranışlar vurgulanmaktadır.
Eşcinsellerin riskli grup olduğu iddiası, heteroseksüellerin
gerçekçi olmayan şekilde kendine güvenip korunmamasına
neden olabilmektedir. Uzun süredir enfeksiyonun yaygınlığı
ile ilgili veriler, yıllar içinde yaygınlığın artış hızının
heteroseksüellerde eşcinsellerden daha yüksek olduğunu
göstermektedir.
• Geylerin daha yüksek riskli varsayılmasının
sebeplerinden biri de anal ilişkidir. Anal ilişki vajinal
ilişkiden, o da oral seksten daha riskli olabilmektedir.
Ancak bu sıralama korunmasız, prezervatif kullanılmayan
ilişkiler için geçerlidir. Daha da önemlisi, anal ilişki sadece
eşcinsellerin tercih ettikleri bir ilişki değildir ve tüm
eşcinseller anal ilişkiye girmezler.
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Sizinle nasıl tanışabiliriz?

Sizin çocuğunuz,
kardeşiniz veya herhangi bir yakınınız LGBTİ (Lezbiyen,
Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) ise ve desteğe ihtiyaç
duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Yaşadığımız sorunları birlikte çözmek ve deneyimlerimizi
paylaşarak birbirimizden öğrenmek için sizinle tanışmak
istiyoruz.

Danışma hattı: 0531 467 77 53
İnternet sayfamız: www.listag.org
Elektronik posta: contactlistag@gmail.com
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