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V I S I O N

Bu yayın Hollanda Büyükelçiliği – MATRA/veya/İnsan Hakları 
Programı desteğiyle yürütülen bir proje kapsamında hazırlanmıştır. Bu 
yayının içeriğinden yalnızca LİSTAG sorumlu olup herhangi bir şekilde 

Hollanda Büyükelçiliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.



Önsöz
LİSTAG’dan Metehan heyecanla beni arayıp “LİSTAG aileleriyle 

senin hikaye atölyeni gerçekleştirmek istiyoruz, ne dersin” diye 
sorduğunda içimi müthiş bir mutluluk kapladı. Benim Çocuğum 
Belgeseli’nde hikayelerine hayran kaldığım ebeveynlerden 
bazılarıyla tanışacaktım. Beni yorucu ama öğretici bir süreç 
bekliyordu. Hikayelerini anlatmak için sabırsızlanan ama bir 
yandan da “elalem terörü”* nedeniyle görünür olmaktan çekinen 
anne ve babalarla geçirdiğim zamanlar benim için çok öğretici bir 
ilham kaynağı oldu. Hikayelerin iyileştirici gücü vardır derken, 
onların hikayeleri kalbimi iyileştirdi, kendimle ilişkime katkı 
sağladı. İstanbul, İzmir ve Ankara’da yaptığımız atölyeler, iyileşme 
seanslarına dönüştü. Ben sordum, onlar anlattı. Birlikte salya 
sümük ağladık, harika yemekler eşliğinde sohbetler ettik ve en 
önemlisi de çocukları, torunları, kardeşleri için tüm bir toplumu 
karşılarına almaktan çekinmeyen harika insanları tanıma şansına 
eriştim. Sanki bir film sahnesinden kopup gelmiş gibiydiler; beni 
yaşamımın sonuna kadar yetecek sevgiye boğdular.

Aşk Örgütlenmektir, son yıllarda duyduğum en yaratıcı 
sloganlardan biri. Çocuklarının aşkıyla örgütlenen LİSTAG üyeleri, 
bana bir kez daha hikayelerin gücünü hissettirdi. Evet, hikaye 
anlatma sanatı ilk çağlardan bu yana insanları etkilemenin, ikna 
etmenin bilinen en eski ve evrensel ifade biçimlerinden. Hikaye 
anlatıcılığı bugün de iletişimin en önemli stratejik metotlarından 
ve fark yaratmak isteyenler için en etkin yöntemlerden biri.

Hepimizin anlatacak hikayeleri, toplumsal değişimi tetiklemek 
için paylaşacak değerleri var. Ancak bunu doğru anlatmasını 
da bilmemiz gerekiyor. Sonra da çıkıp korkusuzca her yerde 
anlatmamız tabii ki. Bir çoğumuz anılarımızı, yaşadıklarımızı, 

* Bu lafı atölye sırasında LİSTAG ebeveyni Ömer Ceylan’dan öğrendim ve keyifle kullanıyorum, 
her kullandığımda da kulaklarını çınlatıyorum. 



deneyimlerimizi kronolojik bir biçimde anlatmayı hikaye anlatmak 
sanıyoruz. Hani “Anlatsam roman olur” diyoruz ya; işte öyle kolay 
olmuyor o roman. Hikaye anlatıcılığı, ne olduğundan çok, neden 
ve nasıl olduğuna odaklanan bir sözel iletişim yöntemidir. 

Çalışmalarımız sırasında bizi en çok zorlayan, katılımcıların 
hikaye olarak genellikle LİSTAG tarihini, kendisinin bu yolculuğa 
nasıl katıldığını ya da çocuklarının açılma hikayelerini anlatmayı 
seçmeleri oldu. Oysa, katılımcılardan birinin çocuğu ona asıl 
ipucunu “Beni değil, ne hissettiğini anlat” diyerek vermişti. 
Aslında hikaye olarak anlattığımız şeylerin, anı, deneyim ya da 
tarih olduğunun farkına varmamız gerekiyor ancak mücadelenizin 
tarihini anlatmak, onu hikaye yapmaz. Hikaye, seyircinin duygusal 
dünyasıyla ilişki kuran ve dramatik yapısı olan tarihinizdir.

Kişisel hikayelerin insanlar üzerinde benzersiz bir etkisi vardır. 
Kendi yaşamlarımızdan hikayeler anlatmaya ve bunları paylaşmaya 
başladığımızda, insanlarla samimi, dürüst ve kalbe dokunan 
bir ilişki kurmaya başlarız. 1001 Gece Masalları’nda da olduğu 
gibi… Şehrazat, Şehriyar’ın kalbini, anlattığı hikayeler aracılığıyla 
kazanır. Şehrazat’ın hikayelerinin büyüsüne kapılan Şehriyar, her 
gece heyecanla bekler. “1001 Gece”nin sonunda ceberrut Şehriyar, 
değişmiş, erdemli ve iyi kalpli bir insana dönüşür. Yüzyıllardan bu 
yana, ateş etrafında anlatılan hikayeler, insanlara iyilik, doğruluk 
ve dürüstlük gibi erdemleri öğütlemiştir. Bu hikayeler, değerler 
ve duygular aracılığıyla harekete, değişime ilham olmuşlardır. 

Bir parçası olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğum 
bu hikayelerin yerini bulmasını ve “dolaptan çıkmaya” cesareti 
olmayan ailelere ilham kaynağı olmasını diliyorum. Beni de 
ailenin bir ferdi olarak kabul ettikleri için LİSTAG’a çok teşekkür 
ediyorum. 

Şeyda Taluk
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Bundan yaklaşık dokuz yıl önce hayatımda önemli bir kırılma 
yaşadım. Söz ettiğim kırılmanın çok olumsuz bir etkisi olacağını, 
hatta hayatıma darbe vuracağını düşünmüştüm. Şimdiki hayatıma 
baktığımda ise tam tersi; açıcı, rahatlatıcı ve genişletici bir etki 
yaratmış olduğunu görüyorum.

Ben farklılıklara, farklı kesimlere ve farklı anlayışlara 
duyarlılığı hep önemsedim. Ayrıca kendimi hayatım boyunca 
farklı gördüklerimi horlamayan bir noktada tutmak için çabaladım. 
Çocuğumu da bu şekilde yetiştirmeye çok özen gösterdim. O kırılma 
noktasından sonra şöyle bir geçmişe baktığımda farklılıklara saygılı 
olduğunu sanan Nedime’nin aslında hiç de öyle olmadığını fark 
ettim. Çünkü ben oğlumun belli farklılıklarını küçüklüğünden beri 
hep görmüş, keşfetmiş ama bunlara çeşitli gerekçeler uydurarak 
onu ortalamaya çekmek için zorlayan bir anne olmuştum. Yani 
onda bir farklılık gördüğüm için onu psikologa taşımış, psikologun 
yarattığı olumsuz etkileri sorgulamadan doğru olarak kabul etmiş 
ve bu süreci yok sayarak yaşamaya çalışmıştım. 

Sonra bir gün oğlumdan ezberimi bozan ve beni kendime 
yakınlaştıran bir mektup aldım. Yatağımın üzerinde öylece duran 
pembe renkli mektubu görünce, “Acaba oğlum bana nasıl bir hikaye 
anlatmış” diye düşünerek açtım. Mektup “Ben eşcinselim” diye 
başlıyor, bu açıklamanın ardından, henüz 17 yaşında olmasına 
rağmen sanki ebeveynimmiş gibi bunu öğrendiğim zamanki 
tepkimi anlayacağını yazıyordu. 

Gerçekten beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Hani çizgi 
filmlerde kafanızı çarptığınızda yıldızlar uçuşur ya... Gerçekten 
yıldızların uçuştuğunu gördüm. Mektubun sonunda oğlum 
üç gün eve gelmeyeceğini, ben durumu sindirdikten sonra 
konuşabileceğimizi belirtmişti. Sindirmem mümkün değildi. İşte 
o noktada, farklılıklara, eşcinsel ya da transseksüel olduğunu 
söyleyen insanlara saygılı ve hoşgörülü olduğunu zanneden 
Nedime’nin, çocuğunu sıkıştırmaya çalışan, anlamakta zorlanan, 
onun durumunu bir tercih olarak gören bir anne olduğu ortaya 
çıktı. Tüm çabam eşcinselliğin ne olduğunu öğrendikten sonra 
hızlıca çocuğumu değiştirmek ve onu bu tercihten kurtarmaktı. 

Sevgi Anlamayı Ve
Sorumluluk Almayı Gerektirir

Nedime
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“Tercih” kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü algımın temelini 
bu oluşturuyordu. “Tercih” yanılgısından uzaklaşmak için uzun 
bir serüvene ihtiyacım vardı ve sizlerle bunu paylaşacağım. 

Mektuptan sonra çocuğumu psikologlara, psikiyatristlere 
götürdüm. Bu konuyu bilen, bizi anlayacak, bize doğru yolu 
gösterecek birine denk gelmek istiyordum. Bir araştırma yaptım ve 
gerçekten iyi bir psikolog ile karşılaştık. Oğlumla gitmeye başladık 
ama psikologun asıl amacı benim sürecimi rahatlatmakmış. Oysa 
ben onun oğluma “Sen yanlış bir noktadasın, kendinle doğru bir 
ilişki kurmuyorsun” demesini bekliyordum, öyle olmadı.

O mektup anının duygusunu, üzerinden 9 yıl geçmesine 
rağmen şu an bile hatırlıyorum. Okuduktan sonra oğlumu ikna 
etme çabalarım başlamıştı. Onu sürekli “tercih” dediğim şeyle 
sıkıştırmaya, “Öyle tercih etme de, böyle tercih et” diye telkinde 
bulunmaya çalışıyordum. Uzunca okumalar ve başkalarıyla 
konuşmaların ardından bunun bir tercih olmadığını fark etmeye 
başladım ancak beynim kabul etse de, kalbim durumu bir türlü 
kabul etmiyordu. Oğluma “Bu durum bir tercih değil de senin 
anlattığın gibi bir şeyse, ben bunun aktivizmini yaparım” derdim. 
Çünkü ben bile bu konuyu böyle dışlamış, yok saymış, bu kadar 
tutucu ve homofobik kalmışsam kim bilir dış dünya ne durumdaydı? 
Bu meseleye ilk defa bu kadar yakından bakıyordum ve her 
baktığımda da kalbim, ruhum kırılıyordu. İçimde bir isyan, bir 
itiraz yoğunlaşıyordu. 

Kabulü nihayet gerçekleştirdiğimde ise “Hayatında eksik 
bıraktığım şeyler mi oldu, bunlar çocuğumun yönelimini etkilemiş 
midir?” kuşkusu gelip yakama yapıştı. Kendimi bir müddet de 
böyle sorguladım. Daha sonra aile grubuyla tanıştım ve o günden 
sonra onların bir parçası olmaya özen gösterdim. Gruptaki 
paylaşımlarımızdan bunun bir annelik meselesi olmadığını, 
toplumun her kesiminden, her sınıftan annenin LGBTİ+* çocuğu 
olabileceğini, bunun bizim çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiyle 
ilgisi olmadığını öğrendikten yani bu alanı keşfettikten sonra 
bakış açım, hayatı algılayış biçimim, kendimle kurduğum ilişki 
çok değişti. Anlama çabam giderek yükseldi ve bu bir sorumluluk 
haline geldi. Derken kişisel tercihlerimi ve hayat akışımı etkileyen 
bir şeye dönüştü. Ayrıca annelik ve sevgi üzerine düşünmeye çalışan 
biri olarak sevginin sorumluluk almayı ve anlamayı gerektirdiğini 
yaşayarak bir kez daha doğrulamış oldum. 

Farklı olana farkını göstermesi için saygı göstermek ve alan 
açmak benim çok değer verdiğim bir konu, hayatla bağlantımın 
temellerinden biri. Ayrımcılık konusunu hayatım boyunca hep 
önemsedim ama insan bu alandaki bazı konuları çok önemserken 
LGBTİ+ hakları gibi bazılarını da yok sayabiliyor. LGBTİ+ hakları 
benim göz ardı ettiğim, sadece saygı duyduğumu söylemekle 
yetinerek arama mesafe koyduğum bir alandı.

Bugünkü aklım olsa çocuğum bana mektup bıraktıktan sonra 
onu psikologa gitmeye asla zorlamazdım çünkü bu onun değil, 
benim zorlandığım bir durumdu. Onun bu konuda bir desteğe 
ihtiyacı yoktu. Eğer bu kimliği benimseme konusunda bir zorluk 
çekseydi ve ben bunu görseydim gitmesi gerektiğini düşünebilirdim. 
Farklılıklara saygı gösterilmesi gerektiğini düşünen ben, farklı 
diye onu doktor doktor gezdirirken maruz kaldığımız şeyler oldu. 
Çocuğumla arama mesafe koymamı söylediler. Bunlar anne-çocuk 
ilişkisini kıran, bozan şeylerdi ve bunu ancak şimdi fark ediyorum. 

Eşcinsellikle yüzleşmek, norm dışına çıkan şeylere bakış 
açımı değiştiren bir etki yarattı. Ben üniversiteyi bitirdikten 
sonra evlenmiş, çocuk istemememe rağmen evlendikten 4-5 sene 
sonra çocuk yapmış, normal, standart hayat süren bir kadındım. 
Oğlumun eşcinselliğini öğrenmeden evvel eşimden ayrılmıştım, 
hayatımı hızla değiştirmeye çalışıyordum ki bu meseleyle 
karşılaştım. Şimdi bu karşılaşmanın hayatımı özgürleştirdiğini 
keşfediyorum. Anlayarak ve kavrayarak sevmek gerçekten insanı 
çok özgürleştiriyor ve rahatlatıyor. Ben de oğlumla birbirimizi 
anlamanın ilişkimizi daha yukarılara taşıdığını görmüş oldum.

Oğlum küçükken onunla ilgili geleceğe dönük hayaller 
kurmazdım; varsaydığımız şeylerden ibaretmiş gelecek dediğimiz, 
o yüzden kurmuyormuşum. Şimdiyse onun kendine uygun olanı 
seçme konusunda daha güçlü ve kendisinin farkında bir birey 
olduğunu gördüğüm için içim rahat. Ben onun kendini zorunlu 
ve mahkum hissettiği ilişkiler, tercihler içinde olmasını istemem. 
Kişilik ve donanım olarak o noktada olmadığını görmek beni 
rahatlatıyor. Benim dileğim, kendine istediği gibi bir hayat kurması.

Benim eşcinsel, transseksüel arkadaşlarım vardı. Oğlum da 
buna dayanarak bana ilk açıldığında “Öyle mi yavrum, demek 
eşcinselsin” deyip gayet anlayışlı bir şekilde koluna gireceğimi 
varsaymış ama hiç öyle olmadı. Bu meseleyi anlayıp kabullenme 
konusunda geçirdiğim süre içinde şunu gördüm; ebeveynleri 
yanlarında duran çocuklar kendileriyle ilgili çok güçlü oluyorlar. *Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks
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Belli bir olgunluğa eriştikten sonra hayatla başa çıkabilme 
konusunda güçleniyorlar. Hiç unutmuyorum, bir defasında otuzlu 
yaşlarda bir gay arkadaşım bana “Bütün dünyaya karşı koyabilirim, 
yeter ki annem yanımda olsun” demişti. Bu cümle hafızamda çok 
yer etmişti. Ben de şunu gördüm; ben çocuğumun yanında olduktan 
sonra özgüveni, kendisiyle kurduğu ilişki daha sağlıklı bir hal 
aldı ve daha iyiye gitti. Ebeveynleri yanında duran çocukların 
kendileriyle barışma, hayatta yer edinme ve özgüven kazanma 
konusunda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. 

Çocuğu kendisine açılmış ebeveynlerle buluştuğumuzda, 
duygularını ve eğer bir acı yaşıyorsa (ki birçoğu yaşıyor) acısını 
anladığımı hissetmelerini istiyorum. Benzer şeyleri yaşadığımızı 
söyleyip kendi hayatımızdan örnekler veriyoruz. “Şu an değişmez 
gibi gördüğünüz duyguların değişmesi için lütfen bir şans verin” 
diyoruz çünkü ben de psikologa gittiğimde duygularım tanınsın, 
anlaşılsın, hatta onaylansın istiyordum. Onaylamayan birine karşı 
tam tersi katılaşıyordum ve daha çok savunmaya geçiyordum. Oysa 
sizi anlayan biri karşısında gardınızı daha kolay indiriyorsunuz. Biz 
de aile grubunda öncelikle birbirimizi anladığımızı hissettirmeye 
çalışıyoruz. Onun dışında da kendi deneyimlerimizi, zorlukları 
nasıl atlattığımızı, o zorlukları hangi araçlarla aşabileceğimizi, 
dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu, dayanışma gücünü 
nerelerden bulabileceğimizi paylaşıyoruz. 

Zorlukları aşma konusunda benim de strateji diyebileceğim 
yöntemlerim olmuştu. Algımın en düşük olduğu zamanlarda 
durumu hiç kimseyle paylaşmamıştım. Algım yükseldikçe 
paylaşmam ve başkalarından gelen tepkileri ölçmem gerektiğini 
anladım. Sonra arkadaşlarıma açılmaya başladım. Açılırken 
stratejik seçimler yaptım. İlk açıldığım arkadaşlarım bu meseleye 
daha pozitif bakan, oğlumu yargılamayacak, onunla aralarına 
mesafe koymayacak insanlardı. İyi ki öyle yapmışım. Oğlumun 
eşcinsel olduğunu açıklamamın ilişkilerimi zedelemesinden 
korkmadığımı söyleyemem. Sonuçta kendimizi dostlarımızla, 
çevremizle ve ilişkilerimizle var ediyoruz ama korktuğum gibi 
olmadığını görmek beni giderek rahatlattı ve başkalarıyla paylaşım 
konusunda daha güvenli kıldı. 

Ben farklılıklar konusunda mücadele etmiş, başkalarının 
uğradığı ayrımcılığa karşı koyarken ömürlerini vermiş, bedel 
ödemiş pek çok insana yakınlık duydum ancak şunu biliyorum 
ki onların bir çoğu homofobik ve LGBTİ+ alanına mesafeli 

duruyorlar. Bunu görmek için illa tecrübe etmek gerekmiyor. 
Bizler ayrımcılık alanlarının birbirini destekleyip, ürettiğini, bir 
şeye karşı çıkarken başka bir konudaki ayrımcılığın, mücadele 
ettiğimiz, emek verdiğimiz şeyleri nasıl yerle bir ettiğini fark 
edip, hayat mücadelesine bir bütün olarak bakmalıyız ve hepsinin 
birbiriyle etkileşim içinde olduğunu görüp, gereken desteği tümüne 
birden vermeliyiz.

Ben hayatımın önemli bir bölümünde bu alandan uzak 
kaldığımı vicdanım sızlayarak görüyorum. Onların yaşadığı 
şiddet, ayrımcılık, yok sayılma meseleleriyle ilgili elbette destek 
vermeliydim. Bunu çocuğumla fark etmiş olmam benim adıma 
üzücü ama fark edip de bu konuda mücadele etmemek daha da 
üzücü. Kendi çocuklarımızın yaşamasını beklemeden, haksızlıklara 
ve şiddete karşı hep beraber, omuz omuza mücadele etmeyi çok 
önemsiyorum. Biz anneler olarak LGBTİ+ bireylerin hakları 
için çok şey söyleyebiliriz, etki yaratabiliriz. Bunun dilini ve 
yöntemini bulmamız gerekiyor, sadece kendi çocuklarımız için 
değil ayrımcılığa uğrayan tüm insanlar için, insanlık için.



76

Muhafazakar bir ailenin ilk çocuğuydum. Ayıp, günah ve 
yasaklarla büyütüldüm. Babamın karşı çıkmasına rağmen büyük 
mücadeleler sonucunda eğitimimi tamamlayarak bir kamu 
kurumunda işe başladım. Kurtuluşum olacağını düşünerek aynı 
yıl içinde evlendim. Bir oğlumuz, bir de kızımız oldu.

Kızım 3 yaşındayken eşim ile anlaşarak boşandık. Dostluğumuz 
devam etti. Çocukların babaları ile ilişkileri çok iyiydi. Her ikimiz 
de onların mutlululukları için imkanlarımız ölçüsünde elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya, onları özgüvenli, özgür bireyler olarak 
yetiştirmeye özen gösterdik.

Dünyalar tatlısı kızım, her sene onur belgesi ya da takdirname 
getiriyordu. Çok neşeli, sağlıklı, başarılı, terbiyeli bir kızdı; 
üstelik hiç erkek arkadaşı yoktu. Başarısını da buna bağlıyordum 
açıkçası. Ailesinin beklentilerine, toplum normlarına ters düşen 
hiçbir davranışı yoktu. Onunla gurur duyuyordum hatta ona 
tapıyordum. Burslu okuyarak iki üniversite bitirdi ve iş hayatına 
atıldı. Bu arada oğlum evlenmişti, bir de torunum olmuştu. Hayat 
çok güzeldi, herşey yolunda gidiyordu.

Günlerden bir gün kızım beni yemeğe davet etti ve bana 
açıklamak istediği bir şey olduğunu söyledi. Daha önce bir yemek 
esnasında yurt dışındaki bir okuldan burs kazandığını ve gitmek 
istediğini söylediğinde zorluklarını düşünmeden kabul etmiştim 
ancak bu kez benzer bir istekle gelecek olursa itirazlarım hazırdı. 
Belki de hayatında biri vardı, onu açıklamak istiyordu…

Düşündüğüm gibi olmadı. Keyifli bir yemek sonrası damdan 
düşer gibi “Anne ben geyim” dedi. Anlamadım. Cidden anlamadım 
çünkü bu kelimeyi ilk kez duyuyor, ne anlama geldiğini de 
bilmiyordum. Şaşkın bakışlarım üzerine eşcinsel olduğunu, kabul 
edemezsem hayatımdan çıkıp gidebileceğini söyledi. Gerek ses 
tonu, gerekse vücut dili ile çok ciddi ve kararlıydı.

Karanlık Günlerde
LISTAG ve CETAD* Iı¤ımız Oldu

Neval Zen

*Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
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Vurgun yemiş gibi oldum, beynime bir uğultu yerleşti. Kabul 
edemiyordum ama kabullenmediğim takdirde hayatımdan çıkıp 
gideceğini söylemişti. Bu nasıl bir çıkmazdı? Konuşamadım. 
Hiçbir şey söyleyemedim, kabul edemiyordum ama hayatımdan 
çıkıp gitmesine de katlanamazdım. Tam bir kabus, tam bir şoktu 
yaşadığım. Kapana kısılmış gibiydim.

Saniyeler içinde kızıma karşı duyduğum tüm güzel hisler yok 
oldu. Hiç konuşmadan eve döndük. Birlikte şarkılar söylediğimiz, 
şakalaştığımız, kahkahalar attığımız evimiz cehenneme dönmüştü. 
Aynı çatı altında sessiz bir savaş yaşanıyordu artık. Yemek tabağını 
yüzüne bakmadan elimin tersi ile itiyordum önüne. Davranışlarıma 
hakim olamıyordum. Çok canım yanıyordu, onun da canı yansın 
istiyordum.

Anlayamıyordum, herşey güllük gülistanlık giderken ne oldu da 
böyle oldu? Ben nerede yanlış yaptım? Çalıştığım sürece ona annem 
bakmıştı, annem mi bir yanlış yapmıştı? Yeterince ilgilenmemiş 
miydim? Babası ile de araları iyiydi, o ne hata yapmış olabilirdi 
ki? Yoksa yanlış okula mı verdim? Yanlış arkadaşlar mı edindi? 
Marjinal tiplere mi özendi? Fazla mı özgür bıraktım gibi bitmez 
tükenmez sorularıma cevap bulamıyordum. Üstelik korkuyordum 
da, ailemden, yakın çevremden, iş arkadaşlarımdan… Kendime 
bile açıklayamadığım bu olguyu kime nasıl anlatabilirdim? Sanki 
cüzzamlı bir aileydik de tecrit edilecektik. Her şey buraya kadardı.

Ruh halim iş hayatıma da yansımıştı. Saçma sapan şeylere 
sinirlenir olmuştum. Evde yalnız kaldığım zamanlarda ise bağıra 
bağıra ağlıyordum. Bir cümle dünyamı karartmıştı. Sanki evimizden 
cenaze çıkmıştı, tam bir matem havası esiyordu. Kızım rutin 
hayatına devam ediyordu. Hiç birşey olmamış gibi davranması 
beni daha da kahrediyordu.

İki ay boyunca yarı deli vaziyette yaşadım ve gizli gizli en 
iyi psikiyatristleri araştırdım. Derken kızım beni bir arkadaşının 
annesi ile tanıştırdı. Onun vasıtası ile de LİSTAG ailesiyle tanıştım. 
Bir nebze olsun rahatlamıştım. En azından yalnız değildim ama 
hala kabul edemiyordum. 

Ardından LİSTAG sayesinde CETAD toplantısına katıldım. 
Psikiyatristlerin açıkladıkları terimler ve kavramlar havada 
uçuşuyordu. Bunların çoğunu ilk kez duyuyor ve anlayamıyordum. 
Kilitlenmiş vaziyetteydim. Psikiyatrist anlatıyordu, “Yalnız 
değilsiniz, yanlış bir şey yapmadınız. Çocuğunuz da yanlış 

yapmadı, hasta da değil. Dünya Sağlık Örgütü bunun bir hastalık 
olmadığını açıkladı. Bu çocuklar böyle doğarlar. Bu bir tercih 
değil, varoluş biçimidir. Çocuklarınız “Ben neden diğer insanlar 
gibi değilim” düşüncesiyle yalnız başlarına yıllarca mücadele 
verirler. Ebeveynlerine açıkladıklarında ise rahatlayıp dolaplarından 
çıkarlar. Bu kez sizler dolaba girersiniz” cümlelerini duyduğumda 
beynimde şimşekler çaktı. Evet aynen öyleydi. Dolaptaydım. Üstelik 
dolap üzerimden kilitlenmişti, dışarı çıkamıyordum. Çocuğum 
böyle doğduysa onun hiçbir suçu, günahı yoktu. O halde neydi 
beni böylesine kahreden?

Toplantı süresince tüm sorularımın yanıtlarını aldım. Öncesinde 
konu ile ilgili hiçbir bilgim yoktu, beynim doğru bildiğimiz 
yanlışlarla doluydu. Korkum ise elalem korkusuydu, toplumun 
geneli benim gibi düşünüyordu çünkü. Çok rahatlamıştım. 
Çıkmıştım dolaptan. Sevinç çığlıkları atmak, hoplayıp zıplamak 
ve orada bulunan herkese sarılmak geliyordu içimden.

Toplantıda bu isteklerimi yapamadım tabii ki ama eve gider 
gitmez kızıma sarıldım. İçine düştüğüm karanlıktan ve ona karşı 
sergilediğim düşmanca davranışlarımdan dolayı çok utanıyordum. 
Yanlış düşüncelerimden kaynaklanan davranışlarımla hem 
kendimi hem çocuğumu hırpalamıştım. Bir cümle ile nasıl dünyam 
karardıysa, bir cümle ile de aydınlanmıştı. Artık konuşabiliyorduk. 
Evimiz yine şenlenmiş, matem sona ermişti ve biz mutlu günlerimize 
geri dönmüştük.

Ya LİSTAG ve CETAD olmasaydı yaşantımızın seyri ne 
olurdu? Muhtemelen karanlık kötü günler devam ederdi, kızımla 
yollarımız kesin olarak ayrılırdı. Onlar bizim ışığımız oldu. Konu 
hakkında bilgi sahibi oldukça korkularım birer birer yok oldu. 
Artık sorulara verebileceğim cevaplarım var. Bilgi sahibi olmanın, 
donanımlı olmanın gücünü gördüm. Bizler gibi acı çeken ailelere 
dokunmanın manevi hazzını duydum. Bakıp da göremediklerimi 
görmeye başladım. Sorgulamayı öğrendim. Hak ihlaline uğrayan 
diğer azınlıkları fark ettim. Konu ile ilgili kitaplar okudum, filmler 
izledim. Öğrendiklerimin yaşamıma olumlu katkıları olduğunu 
düşünüyorum.

İşte bu nedenle; farkındalık yaratmak, ezber bozmak, aynı 
süreçlerden geçen diğer ailelere dokunmak adına hikayemi 
paylaşmak istedim.

Sevgiyle kalın.



1110

Hikayeme nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama şunu 
söylemeliyim ki hayatı başkaları için yaşamamayı çocuğumla 
birlikte öğrendim. Şimdiye kadar hep başkaları için yaşamışım, 
bunu çok net fark ettim. Aslında bütün insanlar sevilmek ve 
sayılmak için, yani başkaları için yaşıyor. 

Ben yedi yaşıma kadar anneannemin yanında büyüdüm. 
Anne baba sevgisini çok fazla alamadığımı sonradan fark ettim. 
Anneannemi çok seviyordum tabii ki ama o bana sadece bakmış. 
Dedem de bir babanın yerini dolduramadı. İyi ki küçükken bana 
onların annem babam olduğunu söylememişler. Ama ben onların 
yanında doğayı, toprağı, ağacı sevmeyi ve doğayla iç içe yaşamayı 
öğrendim. Dedem ve anneannem sürekli bağda, bahçede çalışırlardı, 
ben de onların yanında oynardım. Toprakla oynardım, kiraz ağacına 
çıkardım, merdivenler yapardım. Sonradan anlattıklarında ben 
de hatırladım; annem, babam ve kardeşlerim için merdivenler 
yaparmışım. Anneannemin lahana yaprağının içine salata yapışını 
hiç unutmam. Tabak, bardak yoktu, lahana yaprağını tabak olarak 
kullanırdı. İçine domates, soğan doğrayıp salata yapardı ve ben o 
salatanın tadını asla unutmuyorum. 

Anneannemlerin yanında okula başladım. Okumayı yazmayı 
seviyordum. Anneannem bana peygamberin hayatını, Atatürk’ün 
hayatını okuttururdu. Işıklar sık sık kesilirdi, komşuları bizim 
evde toplardı. Ben de onlara mum ışığında kitap okurdum. Bu 
şekilde ben okumayı sevdim. 

Sonra babam Ankara’da okumamı istediği için Ankara’ya 
geldim ve bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Okul çok farklıydı, 
arkadaşlıklar farklıydı. O kadar çok kitabımız vardı ki… Bir de 
şivem bozulmuştu. Şivemle evde babam bile dalga geçiyordu. İyi 
ki de dalga geçmiş. Şivemi düzeltmek için uğraştım ama çok acı 
çektim düzeltene kadar. Sonra ortaokul bitti. Lisede düz liseye 

‹yi ki Trans Kızım Var

Semiha
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gitmek istiyordum ama babam sağlık kolejine yazılmamı ve bir 
meslek sahibi olmamı uygun gördü. İstemeye istemeye oraya gittim. 
Birinci sınıfı çok zor bitirdim. Sonra yatılı oldum; yatılı okumak 
beni güçlendirdi. Okul bitince işe başladım. İşe başlayalı üç ay 
olmuştu ki, bana görücüler gelmeye başladı ama benim zaten bir 
sevgilim vardı. Babam görücülerden bir tanesini benim için uygun 
görmüş, onunla evleneceğimi söyledi. Ben kabul etmedim çünkü 
benden 14 yaş büyüktü, 18 yaşındaydım daha. Sonra bir şekilde 
ikna oldum ve kabul ettim. Sebebi o evden kurtulmak istememdi 
çünkü evde şiddet vardı. Annem şiddet görüyordu, şiddetin her 
türlüsünü yaşamıştı. Cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik 
şiddet, fiziksel şiddet... Anneme fiziksel şiddet uyguladığı her 
seferde babamın önüne geçiyordum. Erkeklerden nefret eder 
olmuştum. Evlenmeyi kabul ederken de “Buradan kurtulmak 
için evleniyorum, bir gün boşanırım, özgürce yaşarım” diye 
düşünmüştüm. Ama bırakamadım, bir kızım oldu. Eşimin yanına 
tayinim çıkmadığı için kayınvalidemin yanında yaşamaya başladım 
ve 1.5 yıl onunla kaldım. Kayınvalidem de çok sert bir kadındı. 
Çocuğum 6 aylık oluncaya kadar ona kayınvalidem baktı. Çocuğum 
muydu, kardeşim miydi anlayamıyordum zaten. Sonra tayinim 
çıktı. Ankara’ya döndüğümüzde kızım altı yaşına gelmişti. 

Sonra ikinci çocuğuma çok isteyerek hamile kaldım. Müthiş 
şekilde istemiştim bu bebeği. Hayatta isteyerek yaptığım tek 
şey buydu. Daha önce hep başkaları için yaşamıştım. Problemli 
bir hamileliğin ardından doğuma girdim, birinci çocuğumun 
doğumunda yanımda olmayan kocam bu defa yanımdaydı. Bir 
oğlum olduğunu söyleyip onu küveze koydular. Ona şöyle bir 
bakıp “Kız bu” dedim ama pipisi vardı. Tekrar baktım, yine “Kız 
bu” dedim ve “Görmüyor musun pipisi var, olamaz ki, nasıl kız 
olabilir?” diye sordum kendime.

Onu çok severek ve isteyerek büyüttüm. Bir sene ücretsiz izin 
aldım, onunla dolu dolu yaşadım. Çocuğum büyüdükçe bebeklerle 
oynamak istese de babası ona toplumsal cinsiyet rollerine uygun 
doğrultuda erkek çocukların oynaması gereken oyuncaklardan 
alıyordu ama o hiçbirine bakmıyordu. Ablasının bebekleriyle 
oynuyordu. Bebeklerin hepsini yok ettim, başkalarına verdim. 
Arabayla, tabancayla oynasın diye o kadar çok uğraştım ki... Erkek 

çocuklarla hiç oynamıyordu. Onlardan çekiniyordu, korkuyordu 
ve ben buna bir anlam veremiyordum. “Sen erkeksin, erkek gibi 
ol, neden kızların arasına giriyorsun” diyordum. Kızlar da onu 
istemiyordu zaten. Çok zorluk çekiyordu, ben bunu görüyordum. 
Bir şeyler olduğunu hissediyordum. 9-10 aylıkken saçını yukarıdan 
topluyordum ve “Ay, kız gibi oldu. Kız olsa ne güzel olurmuş” 
diyordum sonra “Yok canım, kız değil, erkek bu, böyle şey 
olmaz” deyip düzeltiyordum. Onu alıp top oynaması için erkek 
çocukların içine bırakıyordum “Futbol oynayacaksın” diyordum 
ama o topa bile vuramıyordu. Ben ondan daha iyi vuruyordum. 
Voleybolu ve kızlarla evcilik oynamayı çok seviyordu. Ortaokul 
döneminde gizli gizli oje sürmeye başlamış, ağda yapmaya başlamış, 
ablasının ayakkabılarını giymeye başlamış. Tabii bunları hep 
gizli saklı yapıyormuş. Lisede odasına kapanmaya başladı. “Bu 
çocuğa ne oluyor, niye böyle?” diye düşünmeye başladık. Okula 
ve topluma uyum sağlayamıyordu. Hep ben destek oluyordum. 
Unutkanlık başlamıştı; dikkatini toparlayamıyordu ve okulda 
başarısı düşüyordu. Okula gitmeyi hiç istemiyordu, her sabah kavga 
gürültüyle gidiyordu. Liseyi zar zor bitirdi. Bu arada psikolog ve 
psikiyatristlere de gidiyoruz ama kimi bulsak birkaç kere gidip 
bir daha gitmemek üzere bırakıyordu. 

Sonra onu İzmir’e, üniversiteye gönderdik. Benim içimde 
de uzaklaşıp tek başına ayakta kalma arzusu olduğundan, onu 
kendini bulması için İzmir’e gönderdim. İzmir’de kimya bölümüne 
başladı ve hazırlığı bitirdi. Yurtta kalmayı asla istemediğini 
söyledi. “Ya bana tek kişilik oda bulursunuz ya da ben yurtta 
kalmam” dedi. Eşimi ikna ettim ve bir misafirhanede kalmaya 
başladı. Bu arada küpe takmaya, pudra sürmeye, gözüne kalem 
çekmeye, görüntüsünü değiştirmeye başlamış. Misafirhanenin 
müdürü “Eğer buradan gitmezsen, durumunu ailene bildireceğiz, 
buradaki öğrencilere kötü örnek oluyorsun” demiş. Çocuğum 
bunun üzerine telaşla kendine ev aramaya başladı ve bizden para 
istedi. Biz de “Daha ne istiyorsun, tek başına kalıyorsun, kendi 
tuvaletin, banyon, televizyonun var, metroya binip okulun önünde 
iniyorsun” diyorduk. Para istiyordu ama ben göndermiyordum, 
babası göndermiş. 

Bu arada kayıt için gittiğimizde uzaktan bir akrabamız bizi 
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görmeye gelmişti. Çocuğumun durumunu o anlamış. Çünkü onun 
gibi tanıdıkları varmış. Bizi arayıp ya para göndermemizi ya da 
İzmir’e gelmemizi, çocuğumun çok sıkıntıda olduğunu söyledi. 
Ben karşılaşacaklarımdan korktuğum için gitmek istemiyordum 
çünkü onun gey olduğunu düşünüyordum.

Sonra İzmir’e gittim ve o tanıdığımız beni havaalanından aldı. 
Beni biriyle tanıştıracağını söyledi. “Kim acaba” diye merak ettim. 
Hiçbir şeyden haberim yok tabii. Öğlen yemeğine çıktık. Erkek 
görüntüsünde farklı biri geldi. Çok sevimli, yardımsever, cana 
yakın biri. Sonra beni bahçede gezintiye çıkardı. Evliymiş, karısı 
ve sevimli bir kızı varmış ama erkeklerle de birlikte olabiliyormuş. 
Biseksüel olduğunu söyledi. O zaman ben biseksüelin ne olduğunu 
bilmiyorum. Çok şaşırdım ve “Nasıl yani, benim oğlum da mı öyle?” 
dedim. “Bilmiyorum ama size tavsiyem evine gittiğinizde lütfen 
onu olduğu gibi kabul edin ve sakın tepki vermeyin. İnternetten 
okuyun, araştırın” dedi. Bir sürü şey anlattı. “Sizin okuyup 
anlamanız gerekiyor, benim anlatmamla olmaz” dedi. “İyiymiş, 
erkek gibi görünüyor” diye düşünüyordum, o hali iyiydi ama 
arada beliren kadınsı tarafını gördüğümde hoşuma gitmiyordu. 

Oğlum evini tutmuş ve yerleştirmiş. O gün daha sonra beni onun 
evine bıraktılar, zili çaldım. Kafasında bir bandana vardı. Bana 
farklı geldi. İkimiz de birbirimizi çok özlemiştik çünkü neredeyse 
8-9 ay yanına hiç gelmemiştim. Olacaklardan, göreceklerimden 
korktuğum için gelmemiştim. Sarıldık. Ben geleceğim için evi 
temizlemiş, yemek yapmış. Yemeği ev arkadaşlarıyla hazırladılar. 
Ben kendimde değildim. Hayal gibiydi, yaşıyor muydum, yaşamıyor 
muydum; nerede olduğumu bilmiyordum. Ona ağladığımı hiç belli 
etmedim, güçlü olduğumu görsün istedim. Karşımda o varken 
ağlamıyordum zaten, güçleniyordum sanki. Yemeğimizi yedik, 
yattık. Ertesi gün dönecektim. Tanıdığımız beni almaya geldi. 
Aşağı indiğimizde arabadan yukarı baktım, bandanasını çıkarmıştı. 
Kızıla boyamıştı saçlarını. Bir tarafını uzatmış, bir tarafını kısa 
kestirmişti. Ben evdeyken saçını bana hiç göstermemişti. Şimdi 
ise kız görünümündeydi, görenler onu kız sanırdı. Tanımasam 
ben de kız olduğunu zannederdim. Ankara’ya dönünce olanları 
eşime anlattım. O da çok üzüldü. Zaten o yaşa gelinceye kadar 
içimizde hep bir şüpheyle yaşamıştık. 

Sonra hazırlığı bitirip birinci sınıfa başladı. Ama okula 
gidemiyormuş ki. Görüntüsü yüzünden okulda hiç arkadaşı 
yokmuş. Zaten Ankara’dayken de arkadaşı yoktu, bir türlü anlam 
veremiyordum. Kızların yanına gitse olmuyor; erkeklerin yanına 
gitse yine olmuyordu. Kızlar ona ayak uyduramıyor, erkeklerse 
yanlarından kovuyorlarmış onu. Bunları hep sonradan anlatıyor.

Okulu bitiremedi. Bu arada babasıyla da gittik yanına. Bize 
yine bir şey belli etmedi. Sonra tekrar sınava girip elektronik 
haberleşme mühendisliğini kazandı ve Ankara’ya geldi ama burada 
da tutunamadı. Korkuyordu çünkü ona sert davranıyorlardı. “Nesin 
sen, kız mısın erkek misin” sözleri, insanların bakışları... Bakışlar 
zaten yetiyor. Neden bakışlarıyla taciz ederler hiç anlamam. Ya da 
neden kendilerinden farklı diye bir laf söyleme gereği duyuyorlar? 
Hiç kimse isteyerek böyle zorluklara katlanmaz. 

Çocuğumla birlikte başkaları için yaşamamayı öğrendim. 
Hepimiz başkaları bizi sevsin, beğensin istiyoruz. Ben de hep 
başkaları için yaşamışım ama şimdi onunla başkaları için 
yaşamamayı öğrendim. Ona bakıyorlar ama umurumda bile değil. 
Onunla saçma sapan şeyler giymeyi öğrendim. Onunla mini etek 
giyip dışarı çıkmayı öğrendim. Bakarlarsa baksınlar. Baksınlar 
da farklılıkları görsünler. 

Ben de pantolon giydim, şapka taktım, elime tesbih aldım, 
evde provalarını yapıp çıktım dışarı ama bir türlü erkek olamadım, 
yapamadım. Olmadı, yakışmıyor bana. Yani içimden gelerek erkek 
olamam ben. Denedim, çok komik oldu. Siz erkek ya da kadın 
olmayı bir deneyin bakalım yapabiliyor musunuz? Bu mümkün 
değil, yapamazsınız. Bir düşünün, bir hissedin. Olmuyor...

Ankara’ya dönünce ameliyatını yaptırdık. Göğüs ameliyatını 
oldu, dönüş ameliyatını oldu. “Dönme” diyorsunuz ya, ben ona da 
çok takılıyorum. Evet dönüyor ama sizlere uyum sağlamak için 
dönüyor, topluma uyum sağlayabilmek için dönüyor. Artık sesin de 
çözümü var. Süreci tamamlamış trans bireyi asla anlayamazsınız. 
Eşcinseli de anlayamazsınız. “Homoseksüel, ibne” dediğiniz 
insanları da anlayamazsınız. Öğretmeniniz eşcinseldir, yıllarca size 
eğitim vermiştir, anlamamışsınızdır. Anlayamazsınız. Bu insanlar 
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35 yıldır resim yapıyorum. İlk yapmaya başladığımda, benim 
için en önemli şey, tuval üzerindeki resmi gerçekliğe olabildiğince 
yaklaştırıp karşımdaki izleyiciyi bu gerçekliğe ikna edebilmekti. 
Resim yaparken en büyük endişem bu ikna konusuydu. 

Karşımda duran bir ağacı çizmek için önce paleti hazırlıyorum, 
tüm renkleri sıkıp sonra karıştırıyorum. Ağacı yeşil görüyorum 
dolayısıyla en çok sıktığım renk yeşil. Yapmaya devam ederken 
aslında yeşilin ağacın içerisinde ne kadar az olduğunu fark 
ediyorum. Kahverengi var, sarı var, mor var, mavi var, beyaz var 
ama yeşili o kadar az kullanıyorum ki. Bunun gerçek olamayacağını 
düşünüyorum. “Bir yerde hata yapıyorum” diyorum fakat gören 
herkes ağacın ne kadar güzel olduğunu söylüyor. Daha net bir şey 
olsun diye, basite indirgeyip bir tane kırmızı elma alıyorum, kırmızı 
elmayı masamın üzerine koymuşum, kırmızı elma boyuyorum. 
Önümdeki palete bakıyorum yine en az kullanılan renk kırmızı. 
İçinde yine sarı var, yeşil var, mor var. Gölgesi gerçekten mosmor, 
masanın üzerine koymuşum altı mosmor görünüyor. Yine en az 
kullandığım renk kırmızı. 

35 yıllık sanat hayatımda öğrendiğim bir şey var ki, o da 
duyularımız bizi yanıltıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını 
fark etmeye başlamıştım. Hiçbir şey göründüğü gibi değildi. 

Aradan yıllar geçti, hala resim yapmaya devam ediyorum. 15 
yaşında bir erkek çocuğum var. O kadar güzel bir hayatımız var, 
o kadar mutluyuz ki… Çocuğuma çok güveniyorum. Dünyanın 
en güzel çocuğunu doğurmuşum, en güzelini. Karakteri de yavaş 
yavaş oturmaya başlıyor, her gün görüyorum. Her gün yeni bir 
yönüyle karşılaşıyorum. Çocuğumun hem içi, hem de dışı o kadar 
güzel ki...

Bir sabah içimde garip bir hissiyatla uyanıyorum: çocuğum 

Hiçbir ey
Göründü¤ü Gibi De¤il

Birgül

görünür olmaktan korktukları için görünemiyorlar. Aslında sayıları 
o kadar fazla ki. Bu ilk çağlardan beri olagelmiş bir şey, yaradılış 
bu. Bitkilerde var, hayvanlarda var, insanlarda da var. Bunu ben 
de bilmiyordum. Tercih olduğunu düşünüyordum. Ama inanın 
öyle değil. Hiç kimse bu zorluğu çekmek istemez. Ben hiçbir şey 
bilmiyormuşum. Kavramları bilmiyormuşum. Doktorlar bilmiyor, 
doktorlara bu eğitimi vermiyorlar. Hasta ismini söylediği halde ona 
kimlikteki ismiyle hitap ediyorlar. Bu insanlar ötekileştirildikleri 
için sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar. Lütfen öğrenin. Bilgi 
her şeymiş ve ben bunu bu çocuğumla öğrendim. İyi ki doğmuş, 
iyi ki var, onunla büyüdüm, onunla geliştim, onunla akıllandım, 
onunla her şey oldum. İyi ki trans kızım var.
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bana yalan söylüyor. Bunu kendime yediremiyorum, o kadar 
yakınız ki, bana yalan söyleyemez diye düşünüyorum. Ona o kadar 
çok seçenek sunuyorum ki, bana yalan söylemesini gerektirecek 
hiçbir şey yok. Bir iki yalanını yakalıyorum. Bilgisayarını 
kurcalıyorum, utanıyorum ama kurcalıyorum. Bilgisayarında bir 
mektup görüyorum, Kaan isminde birine yazılmış bir mektup, bir 
aşk mektubu. Edebiyatı o kadar iyi ki, bir kız arkadaşı Kaan’a aşık 
oldu, çocuğuma da “Bir aşk mektubu yazar mısın, Kaan benim 
duygularımı anlasın.” diye rica etti, öyle bir mektup zannediyorum. 
Yalanlar devam ediyor. 

Başka bir sabah “Tamam, bu yalanlar buraya kadar” duygusuyla 
uyanıyorum. Çocuğumu okul çıkışında alıyorum, bir kafeye 
gidiyoruz. Ona “Bu hayatta güvenebileceğin tek kişi benim, seni şu 
kadar seviyorum, bu kadar seviyorum… Ama yanlış giden bir şeyler 
var. Sen bana yalan söylüyorsun, bunları açıklamanı istiyorum.” 
diyorum. En sonunda ona bir soru soruyorum “Çocuğum, Kaan 
kim?”

O arada bir pizza söylüyoruz, bu pizza benim hayatımdaki en 
önemli pizza. Pizza geliyor, bir parça kopartıp ağzıma atıyorum. 
“Tamam anneciğim, ben bunu artık sana söylemek zorundayım. 
Kaan benim sevgilim” diyor. “Nasıl yani anlayamadım” diyorum. 
O pizza lokması hala ağzımda duruyor. “Ben geyim anne.” diyor. 
O an o kadar büyük bir şok yaşadım ki, kendimi şöyle telkin 
ettim: Sakin ol, tepki verme, sadece sakin ol. Bir iki soru sordum, 
mesela ne zamandan beri kendisini böyle hissettiğini… Sonra bu 
sıfatı kendisine yakıştırmaması gerektiğini, bu konuda çok fazla 
bilgimiz olmadığını, birlikte bir uzmana gidersek bizi bu konuda 
aydınlatabileceğini söyledim. Kabul etti. 

Hesabımızı ödeyip kafeden çıktık. Kafede saat 7‘de ağzıma 
attığım o pizza lokmasını gece 11.30’da hala yutamamıştım. 
Herkes uyumuştu, ben sabaha kadar uyuyamadım. Sabah oldu, 
İzmir’deki en iyi psikiyatristlerden birini buldum, ona gittim. Önce 
tek başıma gittim. Bu arada bu konuyla ilgili çocuğumla hiçbir 
şey konuşmadık. Ama dünya benim başıma yıkılmıştı, onunla 
ilgili kurduğum hayaller suya düşmüştü, sanki çocuğum ölmüştü, 
öyle hissediyordum. İçimde öyle bir yangın vardı. Psikiyatrist 

bana kabaca bunun nasıl bir şey olduğunu anlattı ama istediğim 
şeyi alamadım ondan çünkü amacım çocuğumu değiştirmek, onu 
bir heteroseksüel yapmak yani “normal” dediğimiz çocuklardan 
biri, çoğunluk gibi yapmaktı. Psikiyatristin açıklamalarından pek 
tatmin olmadım sonra bir psikolog buldum, genç bir arkadaş, ona 
çocuğumla birlikte gittim. Girer girmez durumu anlattım, bana 
söylediği ilk şey “Eğer çocuğunuzu değiştirmek istiyorsanız 
lütfen bir daha buraya gelmeyin” oldu “Ama çocuğunuzun toplum 
içinde kendisi gibi yaşamasını istiyorsanız gelin” dedi. Terimlerin 
hepsini bana güzelce açıkladı. Ben hala, “Benim çocuğum daha 
15 yaşında, hiçbir cinsel tecrübesi yok, bir çocuk hiç tecrübesi 
yokken hemcinsine ilgi duyduğunu nasıl açıklayabilir?” diye 
ısrar ediyorum. Psikolog “Bizim için kişinin beyanı ve hisleri 
önemlidir.” diye cevaplıyor. Öğrendiğim en önemli şey burada 
karşıma çıkmıştı yine: Duyular bizi yanıltıyor, en önemlisi hisler. 
Ben kabullenmeye o gün başladım. Bunu öğreneli iki yıl oldu. İlk 
başlarda sürekli ağlıyordum. İlk bir yıl, arkadaşlarıma hatta hiç 
tanımadığım insanlara sırf bu ağlamayı yenebilmek için ortada 
hiçbir konu yokken “Merhaba Ayşe, biliyor musun benim oğlum 
eşcinsel” diyordum. Bunu defalarca böyle söyledikten sonra artık 
ağlamadan açıklamayı öğrendim.

Şimdi her gün çocuğumun yeni ve çok güzel özelliklerini 
öğreniyorum. Her gün... Bana öyle çok şey öğretti ki… Saatlerce 
kitaplar okudum, sadece cinsellikle ilgili değil, hayata dair binlerce 
şey. Bunların hepsini çocuğum sayesinde öğrendim, ona çok şey 
borçluyum.
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İki kız çocuğumdan sonra bir de erkek evladım olmuştu, 
dünyanın en mutlu babası bendim. Çocuklarımızın eğitimi için ne 
çok uğraşmıştık: Dershaneler, okullar, sınavlar, karneler… Onlarla 
birlikte biz de tekrar okula başlamış gibiydik, sınavlara birlikte 
hazırlanır, stresi birlikte yaşardık. Beraber üşürdük sabahın buz 
gibi soğuklarında. Çocuklarımız güzel kahvaltı etsin diye sabahın 
karanlığında hep birlikte kalkardık. Çok isterdik en güzel okulları 
kazanmalarını. Büyük kızım hukuk fakültesini, ikinci kızım da 
mühendislik fakültesini kazandı; dünyalar bizim oldu.

Ablaları üniversite için evden ayrıldığında oğlumuz liseye yeni 
başlamıştı. Artık onunla daha fazla vakit geçirmek istiyorduk. 
Onu araba ile dershanenin önünde beklerdim ama o “Neden 
buraya kadar geldin?” diyerek tepki gösterir, yağmurda eve 
kadar yürürdü. Arkadaşları ile dışarıda karşılaşmamaya dikkat 
eder, bir arkadaşını yolda görse yolunu değiştirirdi. Okulda 
saçlarını hep kısa tutmak zorundaydı ancak uzun saçlı olunca 
nasıl görüneceğini merak ettiğini, üniversiteye gittiğinde ablaları 
gibi saçını uzatacağını söylüyordu. Hatta bir keresinde ablasının 
uzun saçlarını kendi kafasına tutup “Nasıl, yakışıyor mu” diye 
sormuştu. Ben de ona “Bir daha böyle bir şey yapma” demiştim. 
Lisedeyken öğretmenlerinden biri hep kızlarla oturmak istediğini 
söyleyerek imada bulunduğunda benim aklımdan “Çok doğal 
çünkü ablalarıyla büyüdü” diye geçmişti.

Liseyi bitirince İstanbul’un köklü bir üniversitesinde Mütercim-
Tercümanlık bölümünü kazandı. İşte amacımıza ulaşmıştık. 
Sonunda üç çocuğumuz da İstanbul’da üniversiteli olmuştu ancak 
aklımız hep onlardaydı çünkü daha önce okul gezileri dışında 
İstanbul’a hiç gitmemişlerdi. Son çocuğumuz evden ayrılıncaya 
kadar çocuklarıma bu kadar düşkün olduğumu bilmiyordum. 
Bir boşluk hissiyle uyanıyordum sabahları, geceleri yüreğimde 
bir sıkışma hissediyordum. Bunca sene ne kadar duygusal bir 
insan olduğumun farkına varmamışım. Tatillerde eve gelmelerini 
sabırsızlıkla bekliyorduk.

Metro ‹stasyonu

Salih
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Oğlum üniversite 2. sınıfayken bir gün bizi arayıp “Baba sizi çok 
özledim zaten yurtta çok sıkıldım. Beni burdan alır mısın, erkek 
arkadaşlarla kalmak istemiyorum. Haftasonu sizinle konuşmak 
istediğim şeyler var” dediğinde içime bir kuşku düştü. Uzun süredir 
eve gelmemişti. Otogarda onunla karşılaştığımda saçları uzamıştı, 
sakallarını da ilk kez uzatmıştı. Yakışıklı oğlumu annesinin de 
görmesi için sabırsızlandığımı hatırlıyorum.

Ertesi gün kahvaltıdan sonra “Baba sizinle konuşmam gerek” 
dediğinde kuşkularım arttı. Bizimle ne konuşmak istiyor olabilirdi 
ki? Bunca senedir tanıdığımız çocuğumuz, bizim bilmediğimiz 
ne anlatabilirdi bize? Endişeliydim ve söyleyeceklerini duymak 
istediğimden emin değildim. Sonunda ilk konuşan o oldu ve 
“Baba size önce bazı terimlerden bahsedeceğim” diye başladı. 
Ardından ilerde LİSTAG’da çokça aşina olacağımız LGBTİ+ ile 
ilgili kavramları bize anlatmaya başladı. Ben hiç konuşmadan 
dinliyordum, o anlatmaya devam ediyordu. Eşimle arada göz göze 
geliyorduk, onun gözlerinde de benimki gibi kuşku olduğunu 
görüyordum. “Beni olduğum gibi görmenizi istiyorum baba, ben 
bir trans kadınım” dediğinde donuk gözlerle birbirimize baktık, 
ikimiz de konuşamıyorduk. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi, 
o bizim 20 yıldır oğlumuzdu. “Nasıl olur?” dedim. Bir anda 
oğlumuz kayıp gitmişti elimizden. “Sizi üzmemek için birçok 
kez farklı şeyler düşündüm ama sizden ayrılmak istemedim baba” 
dedi. “Beni böyle sevebilecek misiniz, ben sizi olduğunuz gibi 
seviyorum” dediğinde eşim de, ben de ağlıyorduk.

Düzelir diye, iyileşir umudu ile doktorlara koşarak gittim, 
çocuğuma bile haber vermeden. Sonunda bu durumun doğuştan 
geldiğini öğrendim ve anladım ki iyileşmesini gerektirecek bir şey 
yoktu ortada çünkü o hasta değildi. Bir süre sonra çocuğumuzun 
yönlendirmesi ile LİSTAG’ı aradık “Ne yapabiliriz, böyle başka 
insanlar var mı?” diye sorduk. Daha sonra CETAD’dan destek aldık. 
Artık bu vesile ile İstanbul’a daha sık geliyor ve çocuklarımızın 
yanında kalıyorduk. Bu arada durumu ablalarıyla da paylaşmıştık. 
Ablaların ilk tepkisi bizimkine benziyordu: “Olamaz, biz 20 yıllık 
kardeşimizi tanımıyor muyuz? Böyle bir şey mümkün değil, 
olsaydı biz de fark ederdik” demişlerdi. Ama böyle bir şey vardı.

Bir gün metroyla Kadıköy’e gitmek için birlikte evden çıktık. O 
arkadaşıyla buluşacaktı, bense yaşadığım şehre geri dönecektim. 
Uzun siyah saçlarına ne de çok yakışmıştı kırmızı ruju. Yürüyorduk 
birlikte birbirimizin yüzüne bakmadan. Ben bazen baba oğul, bazen 

baba kız, bazen de iki yabancı gibi yürüdüğümüzü hissediyordum, 
ne olursa olsun kalp kalbe gidiyorduk hiç ayrılmadan. Belki ikimiz 
de aynı şeyleri istiyorduk, bu sokaklarda rahat yürüyebilmek, rahat 
nefes alabilmek, insanların bakışlarına aldırmadan yürüyebilmek… 
Metro istasyonuna geldiğimizde çevremizdeki insanların sayısı arttı. 
Bakışlara hiç aldırmadan yürüyorduk ama sonunda bakışlardan 
yorulan çocuğum koluma girdi. Ben istemsizce kolumu çektim. 
Çocuğum o güne kadar hiç koluma girmemişti. Şimdi tamamıyla 
bir kız mı oluyordu, bunu kabul etmem mümkün değildi. Hiçbir 
şey söylemeden donuk gözlerle bana baktı ve geri döndü. Bense 
gözlerimi hiç kırpmadan onu takip ettim. Uzun saçları, zayıf 
bedeniyle hızlı hızlı ilerliyordu. Kalabalığın içinde kayboluverdi...

O gün ben memlekete gittim. Ardından çocuğumdan şöyle 
bir mesaj aldım “Niye ben utanmıyorum da sen utanıyorsun, 
hiç düşündün mü? Çocukluğumdan beri bana psikolojik şiddet 
uyguladın, fikirlerimi ciddiye almadın, dinlemedin... Ben kendi 
çabamla kendimde bu kadar özgüveni nasıl yarattım değil mi? 
Çünkü sen çocuklarının sana itaat etmesini isteyen bir babasın. 
Onların kendi fikirleri olamaz. Ne zaman kavga etsek sen hep 
üçüncü kişilere sorardın ‘Kim haklı?’ diye. Sanki cevabını 
bilmiyorsun o kişinin. Tabii ki konumun itibariyle seni haklı 
bulacaklardı ve sen de haklı olduğunu düşündün. Senin için 
üzülüyorum aslında... Kendini hangi mertebeye koyuyorsun 
bilmiyorum ama benim senin fikirlerinin üstesinden gelecek 
gücüm var. Sen de, seni destekleyenler de bugüne kadar hep 
özgüvenime, benliğime oynadınız. Sonunda el birliği ile ailenin 
saygısızı yaptınız beni. Bundan böyle fikirlerini kendine sakla. 
Senin yerinde olsam ben de utanırdım ama çocuğumdan değil, 
çocuğumu anlamadığım için kendimden utanırdım. Artık senden 
hiçbir hatanı anlamanı beklemiyorum baba”

Mesajı günlerce sır gibi sakladım, eşime bile söylemedim. 
Aklıma geldikçe okudum, okudukça ağladım çünkü çocuğumun 
yapabileceği bir şey olmadığını, böyle doğduğunu çeşitli doktor 
ziyaretleri ve CETAD eğitimleri sonucunda öğrenmiştim. Bu 
mesaj bana çok şey kattı. Bir gün LİSTAG’ın düzenlediği hikaye 
anlatıcılığı toplantısında mesajı herkese okuma ihtiyacı duydum. 
Artık hikayemizi sadece o ve ben değil, başka insanlar da biliyordu. 
Biz anne baba olarak çocuğumuzun yanında dimdik durunca, 
önce ablaları sonra açıldığımız herkes onu olduğu gibi kabul etti.

Artık üniversite mezuniyet töreni yaklaşmıştı. Törende ilk 
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defa elbise giymek istediğini söyledi ancak ben pantolon giymesi 
taraftarıydım çünkü onu hiç elbiseyle görmemiştim. Ama o elbise 
giymekte kararlıydı, önce satın almak istedi ancak mağazalarda rahat 
edemeyince evde ablalarının elbiselerini tek tek denedi. Sonunda 
bir tanesini seçti ve böylece ablasının rızasıyla mezuniyetinde ilk 
elbisesini giymiş oldu. Elbise ona çok yakıştı.

Şimdi daha iyiyiz. LİSTAG ve CETAD ile yalnız olmadığımızı 
gördük. Bütün bu aşamalardan sonra anladım ki, mutlu bir baba 
olmak için cinsiyetin ya da üniversite mezuniyetinin hiçbir önemi 
yokmuş, evladını olduğu gibi kabul etmek yeterliymiş.

Çocuğumuzun üniversite mezuniyet töreninde yanımızda 
CETAD’da tanıştığımız arkadaşlarımız da vardı, destekleri 
bizim için çok önemli. Evet, ailece çok daha iyiyiz, başta durumu 
kabullenmekte zorluk çeken ablaları şimdi ona makyaj çantası 
bile aldılar. Hep birlikte yürüyoruz artık: Eşim, kızlarım ve ben. 
O metroya doğru emin adımlarla yürürken ben arkasından onun 
fotoğrafını çekiyorum.

Ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldim. Babamın şansı 
olduğumu, aileye uğur getirdiğimi söylerlerdi. Çok dikkat çeken bir 
çocuktum. Ne zaman bir akrabamıza ziyarete gitsek “Çocuklarınız 
çok güzel, çok akıllı, ama Nazlı başka.” dediklerini duyardım. 
Herkes aynı şeyleri söylüyordu. Bu sözler ben büyüdükçe arttı. 
Söylenenlerin bana hem getirisi, hem de zararı oldu. Zararı, abim 
dışındaki kardeşlerimin benden uzaklaşmasıydı. Kız kardeşlerim 
sürekli “Sen daha çok seviliyorsun, bizi kimse sevmiyor” diyordu, 
onlarla aramız bu yüzden giderek açıldı. Artısı ise, ben konuşulan 
özelliklerimin farkına vardığımda, aynı zamanda çok güçlü bir 
çocuk olduğumu da anladım. Hiçbir şey beni yenemiyordu, 
karşılaştığım hiçbir sorunun karşısında bir acizlik yaşamıyordum. 
Tüm zorlukların üstesinden kendi başıma gelebiliyordum. Bir 
büyüğüme koşup da “Ben şunu yapamadım, bunu yapamıyorum” 
demezdim, her şeyi mutlaka kendim çözerdim. Bu gücümü erken 
yaşlarımda fark ettim.

 Sonra evlendim. Allah’ım bana beş evlat verdi. Çocuklarımı 
büyüttüm, hayata kazandırdım. Çok seviyorum hepsini. Onlara ilk 
başta Allah sevgisini, sonra dürüstlüğü, onuru öğretip aşıladım. 
Ne olursa olsun her zaman dürüst olmalarından yanaydım. Hep 
şöyle dedim onlara: Her zaman yanınızdayım, hayatınızda bana 
anlatamayacağınız hiçbir şey yok. Hiç kimseye söyleyemeyeceğiniz 
şeyleri benimle paylaşabilirsiniz. Ben anneyim. Bir anne toprak 
gibidir, sırlarınızı örter.

 İki kızımdan dört torunum var. Küçük kızım eşinden ayrıldı, 
torunum Anıl küçük erkek kardeşiyle başka bir şehirde, babası 
ve babaannesiyle birlikte yaşıyor. Geçen yaz tatilinde yanımıza 
geldiğinde bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Çekindiğini söyledi, 
torunuma çocuklarıma söylediğim sözleri tekrarladım, “Bana 
her şeyi anlatabilirsin, bir uçurumun kenarındaysan, en had 
safhadaysan bile anlatabilirsin.” İki defa anlatmayı denedi ama 

Ben Ecinselim, Anneanneme De 
Söyleyin Ama Üzülmesin

Nazlı
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olmadı. Annesiyle konuşmasını söyledim, ikisini yalnız bıraktım, 
yine anlatamadı. Tatil sonrasında onu yaşadığı şehre yolcu ettik. 
Birkaç gün sonra annesiyle teyzesini aramış, “Ben eşcinselim, 
anneanneme de söyleyin ama üzülmesin; ben değişmeyeceğim” 
demiş. Bunu bana yeğenlerini çok seven büyük kızım anlattı önce, 
çok üzgündü, epey sarsılmıştı. Duyduğumda önce bir an sustum. 
Ardından “Tedavisi mümkün mü?” diye sordum. “Hayır” dedi. 
Nereye götürmek lazımdı, psikiyatriste mi, üroloji uzmanına mı? 
“Hemen araştırın” dedim, “Hemen araştırın.” “Hayır anne, Anıl her 
şeyi araştırmış, her şeyin bilincinde. Kesinlikle değişmeyecek” dedi. 
Fazla konuşmadık, telefonu kapattık. Anıl annesiyle ve teyzesiyle 
sürekli iletişim halindeydi. Kızlarım Anıl’la konuştuklarını bana 
anlatıyorlardı. Ben bir ay boyunca sabırla Anıl’ın beni aramasını 
bekledim çünkü onun gelip bana kendisinin söylemesi gerekiyordu. 
Ben torunuma sormayı düşünmedim çünkü konu hakkında hiçbir 
fikrim yoktu; onu incitmek, yaralamak istemedim. Beklerken 
çocuklarımdan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. O kadar üzülmüştüm 
ki… Ama üzüntümü dışarı yansıtamadım, kimseyle paylaşamadım, 
bir damla gözyaşı dökemedim. 

Bu arada büyük kızım internet aracılığı ile CETAD’a ve 
LİSTAG’a ulaşmıştı. Bana numaralarını verdi, hemen LİSTAG 
Danışma Hattı’nı aradım. Konuştuktan sonra hemen o haftaki 
LİSTAG toplantısına gittim. Oradaki arkadaşlarla tanıştım, beni çok 
iyi karşıladılar. Onları yıllardır tanıyor gibiydim. Tek tek yüzlerine 
bakıyordum, tekrar tekrar bakıyordum. Hep aynı duyguyu yaşadım, 
bana hiç yabancı gelmiyorlardı. O günden sonra hafta sonlarımı 
Anıl için LİSTAG’a ayırmaya başladım. Toplantılara düzenli 
katıldım, eğitim aldım. Kendimi giderek daha güçlü hissetmeye 
başladım. LİSTAG sayesinde tüm sorularımın cevabını buldum. 
Çok minnettarım. En önemlisi de yalnız olmadığımızı gördüm. 

Eşcinsellik normal ya da anormal değildi, yaratılıştan gelen 
bir varoluş biçimiydi. Heteroseksüeller gibi eşcinseller de vardı. 
Ben bizim heteroseksüel olduğumuzu da LİSTAG’da öğrendim, 
şimdiye kadar onu da bilmiyordum. LİSTAG’da farklı LGBTİ+ 
bireylerin aileleriyle tanışma şansına sahip oldum. Bana sabırla 
kendilerini tanıttılar, hikayelerini anlattılar. Artık kendimi güçlü 
hissediyordum.

Sonunda Anıl bir gün beni aradı. Aramasını beklediğimi 
söyleyince “Biliyor musun?” diye sordu. “Biliyorum” dedim. 
Ne düşündüğümü sordu. “Hiçbir şey. Başımın üstünde yerin 
var. Senin cinsel yönelimin, nasıl yaşamak istediğin, hiçbir şey 
beni ilgilendirmiyor. Sen benim torunumsun. Ben seni böylece, 
olduğun gibi kabul ediyorum. Sen sadece ne olmak istiyorsun, 
nasıl hissediyorsun kendini, bundan emin ol” dedim. Çok sevindi, 
rahatladı. Her gün mesajlaşmaya, konuşmaya başladık. Ne sıkıntısı 
varsa, neyi merak ediyorsa bana tek tek sorabiliyor, ben de artık ona 
cevap verebiliyorum. Bilmiyorsam kesinlikle yorum yapmıyorum, 
toplantı günlerini bekliyorum, cevabı arkadaşlarımla konuşup 
öğrendikten sonra ona söylüyorum. O da bekliyor. Çok araştırmacı 
bir insan, sürekli araştırıyor. Onu çok güçlü buluyorum. Bizim 
ona sadece destek olmamız gerekiyor. Zaten annesi o küçük 
yaşlardayken durumunu sezmeye başlamış, o günlerden bu yana 
da en büyük destekçisi. 

Anıl bir keresinde bana “Neden anneanne, neden ben böyle 
yaratıldım?” diye sormuştu. Çok üzülmüştüm o sözüne. “Benim 
suçum mu?” demişti. “Hayır, kesinlikle hayır Anıl. Bu bir suç 
değil, bu bir yaratılış şeklidir. Yaradan seni böyle yarattığı 
için. Unutma, ben sonuna kadar senin yanındayım. Benden 
hiçbir şey gizlemeni istemiyorum. Bütün sıkıntılarını dinlemek 
istiyorum. Senin için mücadele etmek istiyorum. Okumanı, iyi 
bir kariyer yapmanı, gerekirse yurtdışında yaşamanı, orada 
çalışmanı istiyorum. Bugünkü şartlara baktığımda orada daha 
rahat yaşayacağını düşünüyorum.” diye cevap verdim. Onu hep 
derslerine motive etmeye çalışıyorum, zaten dersleri çok iyi. 
Yakından takip ediyorum, sınavlarını soruyorum, çok güzel notlar 
alıyor, çok şükür.

LİSTAG’a gelmemin ana nedeni Anıl’dı ama fark ettim ki 
bize ihtiyacı olan sadece kendi çocuklarımız değil. Toplumda 
bildiğimiz, bilmediğimiz, açıklayamamış, gizli kalmış bütün 
LGBTİ+ bireylere destek olmamız gerekiyor. Ben eğitim almayı, 
öğrenmeyi istiyordum ve şimdi bu eğitimlere sadece Anıl için 
değil bütün çocuklar için devam ediyorum. Dünyadaki çocuklar 
için ve kendi ülkemdeki çocuklar için güçlenmek, bilgi sahibi 
olmak istiyorum. 
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Anıl bize açıldığı için mutluyum. Kendine bir zarar verebilirdi 
ve biz onu kaybedebilirdik. Yaşı çok küçük, annesinden ayrı 
yaşıyor ve yalnız. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum, Allah 
Anıl’ı bize bağışladı. Onu kazandık. Hiç haberimiz olmadan onu 
kaybetmiş olabilirdik bugün. Torunum yeniden dünyaya gelmiş 
gibi hissediyorum ve söz veriyorum, Anıl ile birlikte tüm LGBTİ+ 
bireyler için her zaman, nefesimin yettiği yere kadar öğrenmeye 
ve onlara destek vermeye devam edeceğim. 

Son olarak bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir gün elimde 
telefonum, LİSTAG’dan gelen mesajları okuyordum. İşyerinden 
bir arkadaş, kesinlikle kötü niyetli değildi biliyorum, telefonumu 
aldı elimden ve içeri gitti. “Lütfen telefonumu verir misin?” 
dedim ama o arada LİSTAG ismini görmüş, konu hakkında bilgisi 
varmış, direkt bana “Abla sen lezbiyen misin?” diye sordu. “Hayır” 
dedim. “Doğru söyle” diye üsteledi. “Hayır, öyle olsam senden mi 
saklayacağım? Benim kimseden korkum yok, lezbiyen değilim. 
LGBTİ+ bireylere destek olmak için bu gruba girdim. Toplantılarına 
katılıyorum. Şu anda da bilgi geldi, ona bakıyordum.” dedim. Bu 
arada konuştuklarımızı duyan güvenlik görevlisi arkadaşımız gelip 
“Ne oldu?” diye sordu. “Çok kızdım, ben mesaj okurken Çetin 
geldi telefonumu aldı, okuduğum mesajı gördü ve bana ‘Lezbiyen 
misin?’ diye sordu” dedim. O güvenlik görevlisi arkadaşımız bana 
geçen yıl arkadaşlık teklifinde bulunmuştu, bunu duyunca gözleri 
fal taşı gibi açıldı ve “Aa demek ki teklifimi lezbiyen olduğu için 
kabul etmemiş” diye düşündü. Orada onlara kısa bir konuşma 
yaptım. “Zannettiğiniz gibi lezbiyen olduğum için değil, LGBTİ+ 
bireylere destek olmak için bu grubun üyesiyim. Toplantılara 
katılıyorum, sonuna kadar da katılacağım. Çok da umurumda değil 
ne düşündüğünüz. Ayrıca sizin çocuklarınızdan biri de LGBTİ+ 
olabilir, bunu da bir düşünün lütfen.” dedim. Bunun üzerine ikisi 
de benden özür diledi. Telefonu alan arkadaş “Haklısın abla. Seni 
böyle bir gruba katıldığın için kutluyorum.” dedi ve konu kapandı.

Ben kaybetmekten çok korkuyordum. Evliliğimin ilk yıllarında 
kocamı, sonra da çocuğumu kaybetmekten çok korkardım. 
Çocuğum küçükken sabahlara kadar nefes alıp almadığını kontrol 
ederdim. Ailemin mutluluğu benim için her şeyden çok çok öndeydi 
ve ben en mükemmeli için çabalıyordum. Bu arada eşim de, oğlum 
da defalarca onlara gösterdiğim bu ilgiden boğulduklarını ifade 
etmişlerdi ama ne yapabilirdim, ben çok iyi bir anneydim (!) her 
şeyi onlar için yapıyordum. Fakat bu yaşamın içinde çok yorgun 
ve acınası hissediyordum kendimi. Birlikte boğuluyorduk kısacası.

Kaybetmek ne demekti? Onsuz olmaktı, ona dokunamamaktı, 
onsuz kalmaktı... Kaldım… Evladım Kanada’ya gitti, dünyanın bir 
ucuna. Bensiz yapamazdı, tek başına nasıl yaşayacaktı, kendini 
koruyamazdı. Ruhum korkudan ve endişeden hastalıklı bir hale 
geldi. 

Bir şey olmalıydı, benim bir şeyleri anlamam, bir şeyleri 
değiştirmem gerekiyordu. Çocuğum seçtiği bölümün istediği 
bölüm olmadığını anladı, bir yıl sonra geri döndü. Yeniden sınava 
girmesi gerekirken reddetti ve “Ben aslında sizin bildiğiniz ben 
değilim” dedi. Hayat ancak bu kadar zorlayabilirdi. Çocuğum trans 
bireydi, bu ülkede okumak istemiyordu, mutlu değildi, elimizden 
kayıp gidiyordu. Bu ülkede diploma olmadan ne iş yapabilirdi? 
Bu beden ve gerçek ruhu ile nasıl olacaktı bütün bunlar?

Bir şey olmalıydı, benim bir şeyleri anlamam, bir şeyleri 
değiştirmem gerekiyordu. İlk önce kabul geldi. İşte değişim 
tam da o zaman başladı. O benim evladımdı, insan her şeyden 
vazgeçebilirdi ama evladından asla. Onu tam olduğu haliyle kabul 
ettim, o benim çocuğumdu.

Sırada gelecek planları olduğu için biz anne baba olarak bütün 
operasyonları durdurduk ve önce onun okuması gerektiğine karar 

Ben Artık Hiçbir eyden 
Korkmuyorum
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verdik. Oysa o mutlu olmak, yaşamak, özgür olmak istiyordu. 
Evin içi tam bir yıl yangın yeriydi, aslında yangın benim içimde. 
Dozu artan eski endişelerimle ağırlaşan bir hayat yaşıyordum 
artık. O zaman kaybetme korkusunun aslında bir şeylere sahip 
olduğumuzu zannetmekten kaynaklandığını anladım. Anladım ki 
biz aslında hiçbir şeye sahip değiliz. Herkes tam olduğu haliyle 
var olduğu hayat planının içerisinde yürüyordu ve zaten böyle 
de olmalıydı. Bunu anladığım noktadan itibaren onu izlemeye 
başladım. Sadece izliyordum ve içimden dua ediyordum. Kendisi 
için bir şeyler yapması için dua ediyordum.

Bir gün çocuğum geldi, kendisi için fiziksel değişimi başlattığını, 
operasyonel ve hukuki alanların tamamını geçtiğini, her şeyi 
tamamladığını ve artık okulunu bitirmenin tek hedefi olduğunu 
anlattı. Karşımda bir kahraman vardı. Bir öğretmen duruyordu. 
Kendi için, ruhu için, geleceği için, özgürlüğü için gereken her 
şeyi zaten yapmıştı. En doğru şekliyle yapmıştı. O bana ait değildi. 
Benden bağımsız, çok güçlü, özgür, her şeye yeten bir evlat. 
Muhteşem bir insan benim çocuğum. 

Bir gün geldi, geriye dönüp baktım… Evet, ben artık hiçbir 
şeyden korkmuyordum.

Bir gece kızım beni silkeleyerek uyandırdı ve “Anne uyan, 
kardeşim geymiş” diye haykırmaya başladı. Duyuyordum ama 
ne dediğini algılayamıyordum. Birlikte salona geldik, birbirimize 
bakıyorduk, ikimiz de şoktaydık. Kızım “Ne yapacağız?” diye 
soruyordu, ben cevap veremiyordum.

O anda aklıma daha önce destek aldığım ve güvendiğim 
psikiyatriste gidip danışmak geldi ancak bu en erken ertesi gün 
olabilecekti. O gece internetten rastgele araştırma yaptık fakat 
okuduklarımız kafamızı karıştırdı. Psikiyatristimiz ile yüz yüze 
görüşene dek sabretmeye karar verdik. 

Ertesi gün kendimizi yanına zor attık, durumumuzu anlattık. 
Bize çok doğru bir yerde olduğumuzu, bu konuda eğitim aldığını ve 
yeni bir aile grubu kurduğunu anlattı. Her şeyi çok güzel açıkladı, 
bizi bilgilendirdi. Bize açılmasını istiyorsak çocuğumuza nasıl 
yaklaşmamız gerektiğini, açıldıktan sonra ona nasıl davranmamızın 
uygun olacağını, hangi cümlelerden sakınıp hangilerini tercih 
edersek daha iyi olacağını detaylı olarak anlattı. Onun verdiği 
bilgiler ışığında davranınca çocuğumuz bize açıldı. Ben çok 
karmaşık ve çalkantılı bir dönemden geçiyor olmama, içimde 
birçok şeyle savaşıyor olmama rağmen bana öğretilen rolü çok 
güzel oynadım ve çocuğum bu tavrımdan dolayı çok mutlu oldu.

Aradan yıllar geçti. Oğlum okulların kapanmasına yakın 
bir gün okuldan geldi. “Anne bugün boş derste arkadaşlarla 
hayatımızdaki en önemli anları konuştuk.” dedi. Arkadaşlarının 
çoğunun ebeveynleriyle yaşadıkları kötü anılarını anlattığını, 
kendisinin ne anlatabilirim diye uzun uzun düşündükten sonra 
“Kötü bir anım yok, ne kadar şanslıyım. Ben sizinle en güzel anımı 
paylaşmak istiyorum” dediğini anlattı. Ben o zaman bize açıldığı 
anı anlatacak diye düşündüm ve bir burukluk hissettim çünkü 
o andaki ben gerçek ben değildim, rol yapıyordum. Öğretilmiş 

Çocuklarımıza Bu Utancı 
Hissettirecek Ne Yaptık?
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bir davranışlardı, kendi gerçek davranışlarım değildi. Ben bu 
düşünceler içindeyken “Anne, Benim Çocuğum filminin galasında 
İstanbullu anneler, ‘İzmirli anneleri de aramızda görmek istiyoruz’ 
dediklerinde, sen kalktın sahneye çıktın, o zaman ‘Demek ki annem 
benden utanmıyor’ diye düşündüm. İşte o an benim için en güzel 
andı.” dedi. Bunu duyunca yıkıldım ama yine ona belli etmemeye 
çalıştım. Sonrasında neler konuştuğumuzu hatırlamıyorum bile 
çünkü toplum içinde ondan utanmamış olmamın, eşcinselliğini 
kabullenmemden bile daha önemli bir şey olduğunu, benim 
kendisinden utanacağımı sandığını görmek bana çok acı geldi. 

O gün kendi çocuğum ve tüm LGBTİ+ bireyler adına çok 
üzüldüm ve kendimi sorguladım: Biz çocuklarımıza bu utanç 
duygusunu hissettirecek neler yaptık? Bu bireylerin suçu ne? Tüm 
toplumun cevaplamasını istiyorum: Çocuklarımızın suçu ne?

Oğlum ilkokula giderken ellerinde siğiller çıkmıştı. Çok 
fazlaydı ve bundan rahatsız oluyordu, utanıyordu. Ellerini 
sürekli cebine sokmak istiyordu ama ben onu okula götürüp 
getirirken hep elini tutuyordum. Çekmek istediği halde ona sıkı 
sıkı bağlanıyordum çünkü erken yaşta anne olmuştum, beraber 
büyüyorduk ve küçücükken bırakmadığım o eli, ömrüm boyunca 
hiç bırakmayacağımı biliyordum.

Arkadaş gibiydik, sorunlarımızı karşılıklı konuşabiliyorduk. 
Ta ki liseye kadar... Ben hiçbir şeyin farkında değildim ama benim 
çocuğumda farklılıklar varmış. Liseye başladığında samimi 
bir arkadaşının annesi iş yerime gelip, oğlumda bazı sorunlar 
olduğunu söyledi ve “Davranışları biraz farklı, sanırım bir erkek 
sevgilisi var” dedi. O an beynimden vurulmuşa döndüm çünkü 
hiç öyle bir şey fark etmemiştim. Tabii çok üzüldüm, sinirlerim 
bozuldu. Akşam eve döndüğüm zaman onunla konuşmayı tercih 
ettim ve “Böyle bir şey var mı, her sorunu aştığımız gibi bunu 
da beraber aşabiliriz” dedim. Ama o ağlayarak bunun yanlış 
anlaşılma olduğunu söyledi; ona inanmayı seçtim. Her zamanki 
mutlu yaşantımıza devam ettik.

Üniversiteye gitmediğim için onun okuması benim için çok 
önemliydi. Üniversitede birinci sınıfı bitirdiği zaman, yine bir 
tesadüf eseri, oğlumun başka bir erkekle yaptığı internet sohbetine 
ulaştım. Bu iki arkadaşın değil, iki sevgilinin sohbetiydi. Bir kez 
daha beynimden vuruldum, artık kaçacak yerim kalmamıştı. Bu defa 
konuşmaktan da korktum çünkü üniversite öğrencisiydi, başka bir 
şehirde yaşıyordu. Bir daha geri gelmemesinden çok korkuyordum 
ama başka çarem olmadığı için yüzleştim. “Evet anne böyle bir şey 
var, bunun bir çözümü yok; ben kendimi bildim bileli bu böyleydi.” 
dedi ama ben bu durumu düzeltebileceğimize dair ona çeşitli 
vaatlerde bulundum. Çocuğum ağlayarak bunun düzelmeyeceğini 
söylediği halde ben ya düzeltebileceğimi düşünüyordum ya da içten 
içe, onun yine inkar etmesini bekliyordum ama o inkar etmedi. 
Çok üzüldüm, yine hastanelik oldum. Güzellikle konuşmaya 
çalıştığım da oldu, tartışmalarımız da, ters davranışlarım da çünkü 

Sen Mutluysan Ben De 
Mutluyum

Züleyha
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çok bilgisizdim. Okumayı çok seven bir anne olmama rağmen bu 
konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. O dönemde bilgisizliğim 
yüzünden çocuğumu da, kendimi de çok yıprattım. 

Çocuğum bir gün karşıma gelip, “Ben seni daha fazla üzmemek 
için evden ayrılıyorum” dedi. Bu benim için çok daha büyük bir 
yıkım oldu çünkü o benim bütün dünyamdı. Gitmesine engel 
olamadım ve gitti. Benim için çok zor geçen 1.5 yılın ardından 
benimle konuşmak istediğini söyledi. Geldiğinde sarıldım, 
kokusunu içime çektim. Onu çok özlemiştim. İstanbul’da yaşadığını 
ve bensiz yapamadığını söyleyip beni evine davet etti. Ona “Tabii 
ki gelirim, hep yanındayım, bunu unutmaman gerekiyor çünkü 
ben seni çok seviyorum. Sen benim bütün dünyamsın” dedim 
ve görüşmeye başladık ama çocuğum benim yanımda hala rahat 
değildi. Bir gün beni yine karşısına alıp “Ben bir şey yaptırdım” 
dediğinde nasıl oldu bilmiyorum, ama ne olduğunu anladım; ben 
çocuğumu eşcinsel olarak biliyordum ama o bir trans kadındı. 
Göğüslerini yaptırmıştı. O bana ağlayarak anlatıyordu ama 
ben hiç ağlamadım ve dirayetli davrandım çünkü bir kez daha 
rahatsızlanırsam çocuğum elimden yine kayıp gidecekti. Ona 
sarılıp “Sen mutluysan, ben de mutluyum” dedim. O günden 
sonra çocuğum gerçekten daha mutlu, daha rahat oldu ama ben 
huzurlu değildim. Hiçbir şey bilmiyordum. Bu durumla nasıl baş 
edeceğimi bilmiyordum. Gittiğim hastanelerdeki doktorlardan biri 
benim gibi annelerin ve ailelerin olduğunu söylemişti. O zamanlar 
“trans” kelimesini bilmediğim için, bu anneleri internette bulmaya 
çalışırken “eşcinsel anneleri” diye yazdım. Orada LİSTAG’la 
karşılaştım. Aradım, bir anneyle görüştüm, CETAD toplantısından 
bahsetti, o toplantıya katıldım. Toplantıda, ne olduğunu bilmediğim 
için “Benim çocuğum trans” bile diyemedim. Benim gibi annelerle 
birlikte bilgilenmeye başlayınca, bunun bir heves, bir özenti, 
düzeltilebilir bir şey olmadığını, doğuştan olduğunu öğrendim. 
Her toplantıdan sonra kendimi biraz daha cesur hissettim. Eskiden 
çocuğum eve gelirken “Umarım komşuların kapıları kapalıdır” diye 
düşünürken artık görsünler istiyordum çünkü çocuğum utanılacak 
bir şey yapmamıştı, kimseyi taciz etmemişti. Bu Allah’tan gelen, 
doğuştan bir durumdu ve ben onun yanında olmalıydım. Onu daha 
güçlü görmek istiyordum çünkü ne yazık ki, benim çocuğum 
toplum tarafından dışlanan bir kesimdendi. 

Yaşadığım kötü bir anıyı anlatayım. Çocuğuma ev ararken 
çok büyük zorluk yaşamıştık. Ev sahibi homofobik olduğu için 
evi ben tutmuştum. Temizlikten sonra oturmuş yemek yiyorduk, 

daha eşyaları bile yerleştirmemiştik. Ev sahibi arayıp eve gelmek 
istediğini söyledi. O görmesin diye çocuğum sofradan kalkıp 
gitti çünkü görürse anlayacaktı. Bu benim çok ağırıma gitti. O 
zaman ben bu konuyu utanmadan, çekinmeden neden herkese 
söyleyemiyorum diye kendimi sorgulamaya başladım ve LGBTİ+ 
hakları için mücadeleye zaman ayırmaya karar verdim. Her hafta 
LİSTAG toplantılarına gitmeye başladım. Artık çocuğumla aram 
çok iyi. Şimdi çocuğuma her yerde “kızım” diyebiliyorum. Her 
yerde arkasında durabiliyorum. Onunla olduğu gibi birçok çocukla, 
arkadaşlarıyla da aram çok iyi. 

Annem çocuğuma çok düşkündü. Durumu onunla da paylaştım 
ve onu CETAD toplantısına getirdim. Orada annemin “Torunumu 
eskisinden daha fazla seviyorum” dediğini duyduğumda kendimi 
o kadar mutlu hissettim ki… Çünkü gerçekten benim çocuğum 
değişmemişti. Şimdi yolda kol kola yürürken biri benim çocuğuma 
baksa ben onun gözlerine daha fazla bakıyorum. En önemlisi de, 
çocuğumun cinsel kimliğini öğrenmeden önceki halimle, şu anki 
halim arasında dağlar kadar fark var. Bilinçlendim, değiştim. 
Artık maskesiziz, daha mutluyuz, daha iyiyiz ve daha güçlü bir 
bağımız var. 

Şimdi LİSTAG’la beraberim. Elimden geldiğince bir şeyler 
yapmak istiyorum çünkü ben 1.5 yıl boyunca çocuğumdan uzak 
kaldım. Bu dönemde onun neler yaşadığını hâlâ bilmiyorum. 
Şimdi elimden geldiğince diğer ailelere elimi uzatmak istiyorum 
ve onlara şunu söylemek istiyorum: “Çocuğunuz ne olursa olsun; 
etek giysin, pantolon giysin, saçı uzun olsun, kısa olsun, makyaj 
yapsın, ne yaparsa yapsın, ona sarılıp kokladığınızda kokusunun 
hiç değişmediğini görürsünüz. Çocuğunuzun yanında olun. Onu 
sadece sevin” diyorum. Kızımın hayatı boyunca insan haklarından 
faydalanmasını, daha düzgün bir işte çalışmasını istiyorum. Ayrıca 
gelinlik giyip evlenmesini de çok istiyorum. Biz çocuklarımız 
için yalnızca insan hakları istiyoruz, eşit haklar talep ediyoruz.
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Sizlere el alemden ve çocuğumdan bahsetmek istiyorum. Birkaç 
yıl önce, yazlık evimin bahçesinde keyifle otururken yanıma 
bir komşum geldi ve bana, “Feride, keşke kızını bu sene buraya 
getirmeseydin, bütün komşular sizi konuşuyor” dedi. Bu beni çok 
sarstı çünkü orası çocuğumun da eviydi ve orada olmak onun 
en doğal hakkıydı. Ona “Konuşsunlar, benim çocuğum kimseyi 
öldürmedi, suçlu değil. Bu sene konuşurlar, seneye konuşurlar” 
dedim ama çok üzülmüştüm. Ben ağlarken çocuğumun durumunu 
bilen başka bir komşu geldi ve neden ağladığımı sordu. Sonra bana 
“Benim çocuğum bu durumda olsa sen konuşmaz mıydın?” diye 
sordu. Birden beynimde şimşekler çaktı. Evet, doğru söylüyordu. 
El alem; bazen o oluyor, bazen siz oluyorsunuz, bazen de ben 
oluyorum ve hepimiz bilip bilmediğimiz konularda insanları 
yargılayıp konuşabiliyoruz. Başkasının çocuğu olsa, bana değişik 
gelen bir yönünü gördüğümde ben de konuşurdum tabii ki. 

Birden yıllar önce bizim sitede oturan bir trans kadını hatırladım. 
Biz daha iyi kaynaşmak için komşularımızla ara sıra sitede toplu 
yemeklere giderdik. O trans kadınla masada karşılıklı oturan bir 
komşum “Ben dönmenin karşısında oturmam” diyerek yerini 
benimle değiştirmek istemişti. Benim için sorun değildi, onunla 
karşılıklı oturmuş sohbet etmiştik. Sonradan düşündüm de, 
tamam, ben onu dışlamadım belki ama trans olmak nedir hiç kafa 
yormadım,”Böyle de insanlar ve çocuklar var” demedim onların 
hakkında hiç düşünmedim. Ta ki kendi başıma gelinceye kadar.

Benim bir kızım var. Yani vardı. Çocukken erkek gibi 
giyinmesinden, erkeksi tavırlarına kadar onda bir farklılık 
olduğu belliydi. Ben bunun sadece erkekliğe özenme olduğunu 
düşünmüştüm çünkü o konuda hiçbir şey bilmiyordum. On 
dokuz yaşına gelip “Anne sen beni hiç anlamadın, ben erkeğim” 
dediğinde birden dünyam karardı ve ne yapacağımı şaşırdım. 

Biz Uzaydan Gelmedik
Feride
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Aslında çocukken belliydi, ben neden anlayamamıştım? Bundan 
dolayı kendimi çok suçluyorum. Halbuki Bülent Ersoy’u gazinoda 
erkek haliyle izlemiştim, o da sonradan kadın olmuştu. Bunun 
benim için çok şey ifade etmesi gerekiyordu. Şunu anladım ki, 
insan başına gelmeyince bilemiyor ve konu ilgi alanına girmiyor. 

Çocuğum bana açılıp, Çapa Tıp Fakültesi’nde terapiye gittiğini, 
üç ay sonra hormona başlayacağını ve sonra ameliyat olacağını 
söylediğinde çok kötü oldum. Gece yarısıydı, dışarı çıkıp bir 
bankta oturdum ve kendi kendime “Çocuğumun çöküşünü görmek 
istemiyorum, kendimi nasıl öldürebilirim” diye düşündüm. Bir 
saat hıçkıra hıçkıra ağladıktan sonra intihardan vazgeçtim çünkü 
ben bir anneydim ve çocuğum bu durumla bensiz başa çıkamazdı. 

Bir gün o sırada üniversite birinci sınıfta okuyan çocuğumun 
okuluna gittim. Oradaki psikologlar bana, Çapa Tıp Fakültesi’nin 
doğru yer olduğunu, benzer durumdaki çocukların Anadolu’dan 
akın akın oraya geldiğini söylediler. Bana da CETAD’a gitmemi 
önerdiler. Çocuğumun doğru yere gitmiş olduğunu duyunca 
sevindim çünkü uzun süre doğru yerleri bulamayan insanlar 
olduğunu biliyordum. 

CETAD’a gittiğimde orada benimki gibi çocukları olan ailelerden 
oluşan LİSTAG’ı buldum. Psikiyatristler ve benzer durumdaki 
arkadaşlar eşliğinde bilgilendim, güçlendim. Psikiyatristler 
transseksüel olsun, eşcinsel olsun LGBTİ+ bireylerin dünyanın ilk 
günlerinden bu yana var olduğunu söylediler. Bunun bir hastalık 
olmadığını, korkulacak bir şey olmadığını, durumun bizden 
kaynaklanmadığını öğrendiğimde çocuklarını kabul eden öteki 
arkadaşlarım gibi ben de çocuğumu kabul ettim. Buna mecburdum. 
Çocuğunuzu düşünüyorsunuz, ameliyatlardan korkuyorsunuz, el 
alemi düşünüyorsunuz, ailenizi düşünüyorsunuz, dışlanmaktan 
çekiniyorsunuz... CETAD ve LİSTAG sayesinde bilgilendikten 
sonra önce aileme, sonra komşularıma kızımın aslında erkek 
olduğunu, beden olarak kadın ama beyin olarak erkek olduğunu 
anlattım. Tüm bu bildiklerimi psikiyatristlerden öğrendiğimi, 
bunun doğuştan gelen bir durum olduğunu söyledim. “Artık kızım 
yok, oğlum var” dediğimde “Bunu tavırlarından zaten anlamıştık” 
dediler. Ama tabii onlar da bu konuda bilgisizdi. 

Sadece ailenin ve çevrenin bilgilenmesi yeterli olmuyor 
elbette. Bunun yanı sıra toplum ve kurumların kabulü de çok 
önemli. Sonradan çocukların işe alınmayarak mağdur edildiğini, 
seks işçiliğine mecbur bırakıldığını, aşağılandığını, ev ve iş 
bulamadıklarını, depresyona ve intihara, kimi zaman da ölüme 
sürüklendiğini öğrendiğimde canım çok yanmıştı. 

Artık ben de LGBTİ+ çocukları olduğunu öğrenen başka 
anne ve babalara durumumu anlatarak yalnız olmadıklarını, 
çocuklarını koşulsuz sevmelerini, bütün insanların eşit haklara 
sahip olduğunu, durumlarının tercih ya da özenti sonucu ortaya 
çıkan bir şey olmadığını anlatıyorum. 

LİSTAG Danışma Hattı’ndan sorumlu olduğum bir gün hattı 40 
yaşında eşcinsel bir oğulları olduğunu söyleyen bir aile aramıştı. 
Çok üzüldüklerini, şaşırdıklarını, çevreden gelecek tepkilerden 
korktuklarını söylemişlerdi. Onlara “Benim bir trans oğlum var, 
biz artık korkmuyoruz. Beyni başka, bedeni başka çocuklar 
olduğunu öğrendik, bu hayatta başka bir ailenin mümkün olduğunu 
öğrendik. Siz de bir sürü iyi özelliğini anlattığınız çocuğunuzu 
olduğu gibi kabul edip koşulsuz sevin. Ben çocuğumu koşulsuz 
sevmeyi öğrendim. Cinsel yönelimi sadece onu ilgilendirir” 
dediğimde müthiş rahatlamışlardı. Başka ailelere iyi geldiğimi 
gördükçe daha da mutlu oluyorum. Bizler LİSTAG ve danışma 
hattı sayesinde yalnız olmadığımızı öğreniyoruz ve birbirimize 
gerçekten iyi geliyoruz. Yine üzerine basarak söylüyorum. “Biz 
uzaydan gelmedik, başka bir aile mümkün ve çocuklarımızın 
cinsel yönelimleri onları ilgilendirir”.
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Yaklaşık 50 yıllık evliyim, iki çocuk annesiyim. İki damadım 
ve iki harika torunum var. Çok genç yaşta evlendim, ideallerim 
vardı, çocuklarım olacaktı ve onları mükemmel yetiştirecektim. 
Öyleydi düşüncem, buna inanıyordum. Eğitimini de almıştım, 
öğretmendim. O zaman her şey kalıbına uygun olmalıydı, oldu 
da… Yani ben öyle zannediyordum. Çocuklarım güzel okullarda 
okudular, iyi eğitim aldılar, hayata atıldılar. Her şey yolundaydı, 
iyi bir anne olmuştum.

Zaman çok çabuk geçiyor. Oğlum bir gün geldi ve “Anne 
ben eşcinselim” dedi. İşte o anda kaldım. Ne yapacağım, ne 
diyeceğim? Çocuk üniversiteyi bitirmiş, akıllı, yetişkin, koskoca 
adam, çalışıyor. Gelip bana bir şey söylüyorsa o zaman onun 
dediğini kabul etmem lazım. Ben bu durumla karşı karşıya kalan 
birçok ebeveyn gibi doktora, psikologa gidelim; acaba bunun bir 
tedavisi var mıdır diye düşünmedim çünkü yetişkin, kaç yaşına 
gelmiş çocuğum bunu bana beyan etmişti. Benim kabul etmekten 
başka bir çarem yoktu ama o kadar kolay olmadı tabii ki. “Ben 
bunu görmezden geleyim dedim, konuyu uyutayım” dedim kendi 
kendime. O hayatını yaşayacak, ben hayatımı yaşayacağım. Sadece 
onu çok sevdiğimi hissediyorum, ben ona yine sevgimi vereceğim. 
O benim çocuğum. 

Ancak benim oğlum aktivist ve baktım ki ben ikiyüzlü 
davranıyorum. O çıkıp televizyonlarda kendini anlatır, davasını 
savunurken ben hala çocuğumun neden evlenmediğini soran 
arkadaşlarıma “Aman bu zamanda evlenip de ne yapacak, 
evlenmemesi daha iyi, evlilik çok gereksiz bir şey zaten evlenenler 
hep ayrılıyor” diye yalan söylüyorum. Böylece kendimle 
hesaplaşmaya başlamışken bir gün bir arkadaşım yine “Ne zaman 
evlenecek?” diye sordu. “Valla evlenmeyecek” dedim. Çok şaşırdı, 
nedenini sordu. “Evlenmesine Türkiye’de yasalar izin vermiyor” 

Baka Bir Aile Mümkün,
‹te O Aile Biziz

ule
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diye cevapladım. “O ne demek?” diye sordu. “Çünkü o bir eşcinsel” 
diye cevapladım ve sonunda bir “oh” dedim. Söyledim, bir başkasına 
ilk kez “Benim oğlum eşcinsel” dedim ve rahatladım. 

Bir süre de öyle geçti, yine böyle bir oyalanma dönemleri 
derken eşimle birlikte iki harika anneyle tanıştık. “Bizim de 
oğullarımız eşcinsel” dediler bize. Aman Allah’ım, benim 
dilimden konuşan birileri var karşımda, ben yalnız değilmişim. 
Onlar da var. Aslında o sırada bilmiyorduk tabii ama LİSTAG’ın 
temelleri o gün atılmıştı. Sonra eğitimler aldık, paylaştık, birçok 
şey öğrendik. Çocuklarımızdan öğrendik. Konuya ve jargona 
hakim olduk. En önemlisi duygularımızı anlatmayı öğrendik ve 
yavaş yavaş başka anne babalara dokunmaya başladık. Onlara 
elimizi uzattık. Ben 10 yıl boyunca bu konuda yalnız olmanın 
acısını yaşamıştım, gerçekten acı çekmiştim. “Ben yalnızım, bir 
ben varım, bir oğlum var. Bu nasıl adalet, başka hiç kimsenin oğlu 
eşcinsel değil” diyordum çünkü en yakınımda olan arkadaşlarıma 
bakıyordum. Sonra başka eşcinsellerin de olduğunu, onların da 
annelerinin olduğunu gördüm ve benim yaşadıklarımı başka 
anneler yaşamasın istedim. Bu bizim kafamızda oluşan bir şey, bu 
korkular, “El alem ne der” düşüncesi hep bizden kaynaklanıyor. Bir 
kere cesaret edip ortaya çıktığınızda, tabii ki bilgilenip ayağınızı 
yere sağlam bastığınız zaman, korkacak hiçbir şey olmadığını 
görüyorsunuz. Ben bunu öğrendim. 

Çocuklarımızı anladıktan sonra kendimizi de sorgulamaya 
başladık. Anneliğimiz, babalığımız, kendi hayatımız ve cinselliğimiz 
üzerine kafa yormaya başladık. Düşündük, sorguladık, anlamaya 
çalıştık ve bir noktaya geldik: Başka bir aile mümkün! İşte o aile 
biziz.

Benim hikayem 20 yaşındaki trans erkek evladım hakkında. 
Doğumuyla bana çok büyük mutluluk veren, varlığıyla mutluluk 
vermeye devam eden çocuğum, kız olarak dünyaya geldi. Kendimi 
bildim bileli en çok arzu ettiğim şey anne olmaktı. Benim için 
en kıymetli şey buydu. İlk kızım dünyaya geldi, dileğim gerçek 
oldu. Bir kızım daha olsun, benim yokluğumda birbirlerine can 
yoldaşı olsunlar istedim. O dileğim de oldu. 

Büyük kızım sürekli karşı cinsin oyuncaklarıyla oynadığı için 
üç buçuk yaşına geldiğinde onu bir uzmana götürmüştüm. Bana 
“Çocuğunuzun bir şeyi yok, gayet sağlıklı, siz kendinize bakın” 
demişti. Sonra ortaokulda giyim tarzıyla ilgili sorunlar yaşadım. 
Elbise giydiremiyordum. Hep pantolon giyiyordu. Hatta ilkokul 
mezuniyet gecesinin en güzel kızı seçildiğinde hüngür hüngür 
ağlamıştı. Neyse, ortaokulda yeniden bir uzmana götürdüm 
“Çocuğunuz son derece sağlıklı, ‘siz’ bir uzmana görünün” dedi. 
“Eyvallah” dedim. Lisede tekrar götürdüm, yine böyle söyledi. 
Anne olarak, çocuğumda bir kusur olacağına, varsın bende olsun 
diye düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki “Çocuğum sağlıklı olsun da, 
ben bir şekilde hallederim”

Çocuğum internet üzerinden bilinçlenip, trans birey olduğunu 
anladığında ve bunun da bir çözümü olduğunu fark ettiğinde lise 
son sınıftaydı. Bize de konuyu o zaman duyurdu. O zamanlar onsuz 
danıştığım uzmanlar “Dinlemeyin, henüz çok erken. Hevestir, 
ergenlik kaynaklıdır, geçer” dediler. Bu da benim işime geldi, 
“Tamam” dedim. Oysa çocuğum daha önce de ipuçları vermişti. 
Şöyle ki, bilgisayarı bozulmuştu, format atıldığında bilgi işlemci 
arkadaşımdan öğrendim ki, çocuğum sosyal medyada kendini 
erkek olarak tanıtıyormuş. O zaman da çok kaygı duymuştum 
ama bu bilgiye onun kontrolü dışında ulaştığım için haklarına 
tecavüz olacağını düşünüp ona sormamıştım. 

Çocuklarım Mutluysa 
Ben De Mutluyum

Hidayet
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Lise sonda bu konuyu bize açtığında ilk hissettiğimiz şey 
suçluluk duygusu oldu. “Nerede hata yaptık, yetiştirirken bir yerde 
hata yapmış olmalıyız” diye düşündük. 15 aylıkken babasından 
ayrılmıştım, ayrılmamam mı gerekirdi? Çalışırken onunla yeterince 
ilgilenememiş olabilir miydim? Ben babamı beş buçuk yaşımdayken 
kaybetmiştim. En büyük travmamdır; her yıl okul açıldığında ilk 
hafta derse giren tüm öğretmenler, onları neden ilgilendiriyorsa, 
ilkokul, ortaokul, hatta lisede bile, “Babanızın mesleği ne?” diye 
sorardı. Kime ne? Benim eğitim hayatımla babamın mesleğinin 
ne ilgisi var? Benim için “Babam yok” demek korkunç bir olaydı. 
Okul açılış dönemlerinden bu yüzden nefret ederdim. Bu soru bana 
kendimi hayata yenik başlamışım gibi hissettiriyordu. 

Bu nedenle “Ben babasız büyüdüm, çocuğumun babasından 
da o 15 aylıkken ayrıldım, kesin bu yüzden böyle oldu” diye 
düşündüm. Onu babasız bırakmamak için yeniden evlenmiştim. 
Baba şefkati aradığım için kendimden büyük biriydi ama yine 
olmamıştı. Neyse, çocuğumun bana açıldığı dönem hakikaten 
çok korkunç geçti. Kendimi kimseyi yargılamayan, ayrımcılık 
yapmayan, empati kurabilen biri olarak görüyordum ama ben öyle 
zannediyormuşum. Çocuğum bana böyle bir konuyla geldiğinde 
çok yadırgadım, “Nasıl olur” dedim “Saçmalık bu” dedim, 
onunla mücadele ettim. Bir sürü saçma sapan davranışlarda 
bulundum. Tabii bunları şu an baktığım yerden görüyorum ama 
o gün bulunduğum noktada paçalarım tutuşmuştu, dünya başıma 
yıkılmıştı. Uykusuz, gözyaşları içinde çok geceler geçirdim. 
Ağlamaktan şişen gözlerimi makyajla kapatarak işe gittim fakat 
gördüm ki çocuğumun olmazsa olmazıydı bu. O duruşundan hiç 
taviz vermedi. Başka türlü olamayacağını bu süreçte bana öğretti. 

Üniversite hayatına başlamadan hemen önce onun desteğe 
ihtiyacı olduğunu gördüm ve bu konunun uzmanı olduğunu 
öğrenebildiğim kişilere ulaştım. Önce bir psikologla görüştüm, 
bana “Böyle bir şey için çok erken, 25 yaşına kadar takip edeceğiz” 
dedi. Bu çok uzun bir süreydi. Çocuğum şimdi 20 yaşında ve ben 
2 yıl öncesinden söz ediyorum. Bu yılları bekleyerek geçirmek 

*Doç. Dr. Koray Başar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı

gibi bir lüksümüz yoktu. Psikolog hanımefendinin söylediğini 
yapsaydık ben çocuğumu kaybederdim. Zaten bana açılmadan 
önceki süreçte, çocuğum beni üzmemek için o bedende erkek 
hislerini hapsetmişti. 

Psikologdan bir çözüm alamayacağımızı fark ettikten sonra 
çok değer verdiğimiz ve pek çok ailenin hayatına dokunmuş, 
hepimize büyük fayda sağlamış olan Koray Hoca’yla* tanıştık. 
Kendisi çocuğumu adeta uçurumun kıyısından kurtardı. Bilincimin 
yükselmesinde en önemli kişi o olmuştur. Oğlum onun ismini 
duymuştu. İki yıl önce onunla görüşmeye başladık. Bize zaman 
ayırdı, emek verdi. Ben de bu süreçte bunun çocuğumun varoluşu 
olduğunu, başka türlüsünün olamayacağını görebildim. O zamana 
kadar çevremde bana çok yakın olan insanlar buna “Şımarıklık”, 
“Ergenlik dönemi hevesi, geçecek” dedi. “Sapkınlık” diyenler bile 
oldu. Tabii insan evladına böyle şeyler konduramıyor. Artık bu 
söylenenlerin hiçbirinin doğru olmadığını biliyorum. 

Zor günler atlatıldı ve sürecimiz geçen yaz başladı. İlişkimiz 
şimdi çok daha iyi. Çocuğum kendini bastırdığı için, onunla 
güzel geçmesi gereken yıllarımızı harp içinde geçirmişim. Neden 
odasına kapanıyor, neden benimle paylaşmıyor, neden iyi bir anne 
olamıyorum, neden sıcak bir ilişkimiz yok diye çok düşünüyordum 
ama şimdi anlıyorum ki çocuğum bana fark ettirmeden içinde 
bunun mücadelesini veriyormuş. Şimdi ilişkimiz her geçen gün 
iyiye gidiyor ve kız kardeşi ona fevkalade destek oluyor. Benim 
gösteremediğim olgunluğu, konuyu ilk duyduğu andan itibaren 
o gösterdi. Çocuklarım mutluysa, ben de mutluyum. 

Toplumun bu durumdaki bireylere acımasızlığı başlarda beni çok 
korkutmuştu. “Çocuğum nelerle karşılaşacak, ona nasıl bakılacak” 
diyordum. Sonra düşündüm, ben de bu toplumun bir parçasıyım, 
kendim değişmeden hiçbir şey başaramam. Başı seccadeden 
kalkmayan çok sevdiğim bir teyzem vardı. Bizim durumumuzu 
bilmiyordu, trans bireylerle ilgili olarak “Bana verecekler, hepsini 
idam ederim, asarım” demişti. Toplumda çok farklı noktalardan 
bakan böyle pek çok insan var, onları suçlamıyorum. Görüyorum 
ki bu konu tecrübe etmeden anlaşılamıyormuş. Umarım sizler de 
bu konulara kafa yorar ve başka türlü olamayacağını görürsünüz.
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Tahmin edebileceğiniz gibi bir zamanlar ben de trans bireyler 
konusunda çok bilgili değildim. Ben artık biliyorum ve bu bilgimi 
paylaşabileceğim herkesle paylaşmak istiyorum. Bu serüvene 
yeni başlamış ailelere destek olmak istiyorum. Bu yolda elimden 
gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Hikayemizi de bu nedenle 
anlatıyorum. Bu çocuklar hepimizin. Artık kesinlikle ve net olarak 
görüyorum ki bu bireyler çok cesurlar. Kendilerini oldukları gibi 
kabul ettirmek için büyük çaba veriyorlar. Dürüstler, -mış gibi 
yapmıyorlar. Bu toplumda kendini bastıran, yargılardan korkup 
kendilerini ifade etmeyen çok insan var çünkü biz hoşgörülü bir 
toplum değiliz.

Ben artık kendimi koşulsuz sevgiyi daha evrensel kılabilmek 
için çaba sarf eden bir birey olarak görüyorum. Bu konudan yola 
çıkarak bütün farklılıklara güzel gözlerle, hoşgörüyle bakabilmek, 
empati kurabilmek ve empati duygusunu kuramayanlara da 
bunu hatırlatmak gayesini taşıyorum. Gökkuşağı Aile Grubu’na 
katılmadan önce bana bu, sadece benim başıma gelmiş bir olay 
gibi geliyordu. Koray Hocamız beni bir anneye yönlendirmişti, 
onunla yaptığım telefon konuşmalarında ne çok ağlamıştım. İlk 
toplantıda pek çok aile gibi ben de ağlamaktan konuşamamış, 
durumumu anlatamamıştım. Bugün geldiğim noktada artık konuyu 
ve bunun değiştirilemez bir durum olduğunu biliyorum. Bir şeyin 
değiştirilemez olduğunu bildiğiniz zaman teslimiyet duygunuz 
ön plana çıkıyor. Teslimiyette mucizeler olduğuna inanılır ya... O 
zaman kolaylaşıyor çünkü bakıyorsunuz ki çocuğunuzla benzer 
davranışları sergileyen başka çocuklarımız da var. Sadece benim 
çocuğum değilmiş, sadece ben değilmişim. Bu nedenle aile 
grubunun içinde olmak kesinlikle çok güzel, çok faydalı. Yeni 
gelen ailelere sevgiyle, şefkatle bakıyoruz ve ilk geldiğimizde 
yaşadıklarımızı onlarda izliyoruz, “Geçecek” diyoruz. Geçiyor. 
Her şeye alışılıyor.

Dört çocuklu bir ailenin ilk kızı olarak dünyaya geldim. 
Canım kadar sevdiğim babam rahmetli olduğunda dört kardeş bir 
araya gelip anılarımızı yad ettik. Babamızın olumsuz bir yönü, 
eleştirilecek bir davranışı var mıydı diye sorduk birbirimize, bir 
cevap bulamadık. Çok mutlu bir ailede büyümüştüm. Hayallerim 
vardı, evlenecek, mutlu olacaktım; çok güzel bir yuvam ve 
çocuklarım olacaktı.

Ailemin ilk kızıydım. Büyük ailede de, annemle babamın 
çevresinde de çok değerliydim. Özellikle de oğlu olanlar için ama 
ben tercihimi şimdi ayrı olduğum eşimden yana yapmıştım. Evet, 
onunla evlenmiştim ama mutlu değildim. Çocuklarım olduktan 
sonra da mutsuzluğum devam etti. Bir çember içindeydim, istediği 
zaman mutlu eden, balayı yaşatan, istediği zaman her türlü şiddeti 
uygulamayı kendine hak gören zalim bir adam ile evliydim.

İki kızımdan büyüğünün anaokulunda üçüncü doğumgünü 
kutlanacaktı. Kutlamada elbise, kutlama sonrasında ise pantolon 
giydirecektim. “Elbiseyi giymem” diye ortalığı yıktı. Kısa 
kutlama boyunca ağlayan mutsuz kızımın yüzünde pantolonu 
giyince çiçekler açtı, kelebekler uçuşmaya başladı. Birden mutlu 
bir çocuğa dönüşmüştü. Neler oluyor dediğim, adlandıramadığım 
bir durumdu.

Süreç benim için o günden sonra başladı. Güzel gözleriyle 
bakan kızımla yolculuğumuzda bize dünyalar güzeli küçük 
kızım da eşlik ediyordu. Kızımın davranışları o büyürken beni 
birçok kez çelişkilere düşürdü. İlkokul birinci sınıftayken sevimli 
sevimli “Anne, ‘Yalçın bana aşık’ ne demek?” diye diye sormuştu. 
Bütün düşüncelerimi altüst eden akıllı bir çocuktu o. Bir farklılık 
olduğunu seziyordum ancak götürdüğüm doktorlardan istediğim 
cevabı alamıyordum. Ortaokul ve lisedeyken erkek sevgilisi vardı 
ama kızlarla arkadaşlıklarında, şakalaşmalarında da bir başkalık 
hissediyordum. Hatta bir kız arkadaşının evine gül gönderdiğine 
şahit olmuştum. Küçük kızım ablası ile ilgili daha netti ve bana 
mesajlar veriyordu. “Anne ablamla erkek arkadaşı nasıl sevgililer? 
El ele bile tutuşmuyorlar. Ablam ona kötü davranıyor.” demişti. 

Gözlerinizi Kapatın Mutlu,
Gülen Çocu¤unuzu Hayal Edin 
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Ben onun bana açılmasını bekler haldeydim, dualar ediyordum. Bir 
taraftan da “Kızım sevgilin var, sana cici kıyafetler alalım” diye 
onu kız reyonlarına götürüp kız kıyafetleri almaya zorluyordum. 
Evde karşıma oturtup makyaj yapıyordum.

Kızımın bana açılması, babasının hastanede yattığı döneme, onu 
zayıf bir halde gördüğü günlere denk geliyor. Kızlarımı hastaneden 
çıktıktan sonra yemeğe götürmüş, içki de ısmarlamıştım. Kızım 
işte o gün birden masadakileri kırıp paramparça ederek bana 
açıldı. “Babamdan nefret ediyorum, ben geyim, lezbiyenim” 
diye avaz avaz bağırıyor, ağlıyordu; diğer taraftan tabakları, 
bardakları kırıyordu. Her tarafa saldırıyordu. İçim acıdı, kalbim 
yandı, vücudum yangın yeriydi. Benim evladım, benim yavrum ne 
büyük bir ızdırapla açılıyordu bana. Başka hiçbir şey düşünemiyor, 
etraftaki insanları göremiyordum. Kırılan tabaklar umurumda 
bile değildi. Kızıma sarıldım, onu sardım sarmaladım, okşadım, 
kokladım. “Sen benim canımsın, kalbimsin; sen birçok özelliği 
olan evladımsın. Senin var olman benim için önemli” diyerek onu 
sakinleştirdim. Durumu daha sonra babasına açıkladım. Kızına 
destek olmadı, hiç yakınlık göstermedi. “Her şeyleri var, bunlar 
şımarıklık, doktora da boşuna götürüyorsun. İyi bir dayak yese aklı 
başına gelir” diyordu. Her durumu kendi lehine çevirmeyi çok iyi 
bilen eski eşim bu durumu da kendi lehine çevirmeye çalışıyordu. 

Benim kızım önemliydi, benim çocuklarım önemliydi. Ben 
kızımı doktora onu değiştirsin diye değil, kızım zarar görmeden 
yoluna devam edebilsin diye götürüyordum. Kızım istediği gibi, 
istediği kimlikle yaşayacaktı. Önemli olan onun mutluluğuydu.

Benimle benzer durumda olan anneler, unutmayın, 
çocuklarımızın pek çok özelliğinden biri de onların LGBTİ+ 
kimlikleri. Şimdi gözlerinizi kapatın, gülen çocuğunuzu hayal 
edin, sadece mutlu, gülen çocuğunuzu.

Karaman’da doğdum. İlk ve ortaokulu orada okuduktan sonra 
lisede İstanbul’a geldim. Üniversiteyi de İstanbul’da okudum ve 
sonrasında hep İstanbul’da yaşadım. Çocukluğumda ve gençliğimde 
herkesin çabuk sinirlenen ve asi olarak tanımladığı birisiydim. 
Geriye dönüp baktığım zaman bunun kendi özgürlük ve birey 
olma mücadelem ile ilgili olduğunu görüyorum. Belki farkında 
değildim ama ben o günlerde bile sözünü esirgemeyen bir kişi 
olarak kendim olmaya çalışıyormuşum.

Daha sonra evlendim, çocuklarım oldu. Çocuklarımın hiçbir 
şeyine müdahale etmedim; ne okul, ne meslek, ne de arkadaş 
seçimlerine. Kendi bireysel özgürlüğüme verdiğim önemi, 
onların özgürlüğüne de veriyordum, o nedenle böyle davranmayı 
seçmiştim. Her ferdin kendi bireysel hayatını yaşaması gerektiği 
düşüncesini içselleştirmiştim.

Günün birinde oğlum gelip “Ben eşcinselim” dediğinde ona 
hiç düşünmeden “Oğlum bu senin hayatın, nasıl mutlu olacaksan 
öyle yaşa. Zor bir hayatın olacak ama biz daima senin yanında 
olacağız” diye cevap verdim.

Bundan sonraki süreçte oğlum benimle konuşmak istediyse 
de ben konuşmaktan hep kaçındım çünkü konu hakkında bir şey 
bilmiyordum ve oğlumu hassas olduğunu fark ettiğim bir konuda 
yanlış şeyler söyleyerek incitmek istemiyordum. Bu sebeplerle 
suskun kalmayı seçtim. O dönemde oğlum LGBTİ+ konusunda 
bilgilenmem için bana çok yardımcı oldu. Okumam için değişik 
makaleler ve dergiler bırakıp gidiyordu. Okuyordum, sonra oturup 
konuşuyorduk. Zamanla derneklerine gidip gelerek arkadaşlarıyla 
da tanıştım. Buna rağmen eşimle çevremize açılmamız on yılımızı 
aldı. 

Sonra bir gün oğlum bizi eşcinsel oğulları olan iki anneyle ve 
aktivist LGBTİ+ gençlerle tanıştırmak istediğini söyledi. Açık 
konuşayım, o gün o toplantıya oğlumun hatırı için gitmiştim ancak 
o annelerle tanışmak bize çok iyi geldi ve bizi çok rahatlattı. Daha 
önce hiç eşcinsel çocuğu olan bir anne ya da baba ile tanışmamıştık. 
O zaman düşünmeye başladık, farklı anneleri görmek bize bu kadar 

Bu Senin Hayatın,
Nasıl Mutlu Olacaksan Öyle Yaa

Ömer
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iyi geldiyse, başka anne babaların da bizleri görmesi iyi olacaktı. 
LİSTAG fikri orada doğdu işte. Aslında LİSTAG ismi falan da 
yoktu. Bir dayanışma ağı kurmamız gerektiğini o buluşmada 
anladık ve düzenli toplantılar yapmaya başladık. 

Daha sonra süreç çok hızlı ilerledi. İki arkadaşımız İtalya’daki 
LGBTİ+ Aile Örgütü’nün belgeselini izlemek için davet edildiler. 
O filmde ebeveynlerin psikiyatristlerle toplantı yaptığı bir sahne 
vardı, ondan esinlenerek biz de bilgilenmek için psikiyatristlerden 
yardım alsak mı diye düşündük. Araştırırken CETAD’ı bulduk. 
Oradaki psikiyatristler bizi hemen kabul ettiler. 2008 Ekim 
ayında başladığımız aylık CETAD toplantıları ile bilgilenme 
sürecimiz başlamış oldu. Bilgilendikçe güçlendik çünkü insanlar 
bilmediği şeylerden korkuyor. Biz de eşcinsellik hakkında hiçbir 
şey bilmediğimiz için bu konu bize başlarda korkutucu geliyordu. 
Sonra örgütlendik ve başka ailelerin de bilgilenmesini sağlamaya 
başladık.

Eşimle ben o dönemde hala biraz gizliydik, çevremizdeki 
herkese açılmamıştık. Radyo programlarında konuşuyorduk ama 
farklı isimlerle. Ana akım medyaya değilse de, bazı gazetelere 
fotoğraf çektirmeden röportaj veriyorduk, yine farklı isimler 
kullanıyorduk. Bu böyle 2,5 sene kadar sürdü. Daha sonra biz 
3 arkadaş, Hürriyet Gazetesi’nin Pazar ilavesine ismimizle, 
cismimizle, resmimizle ilk defa açık olarak bir röportaj verdik. 
O röportajla tamamen açılmış olduk ve ben kabul ettiğimi asıl o 
zaman anladım.

Röportaj sonrası yaşadığım bir olay beni çok etkiledi. Bu 
röportajın yayımlanmasından 15 gün sonra yapılan ilk CETAD 
toplantısında beni resmimden tanıyan bir anne yanıma geldi 
ve “Oğlum bana sizin röportajınızı okutup, eşcinsel olduğunu 
söyledi, 15 gündür uyumuyorum” dedi. İçerdeki psikiyatristlere 
aklına takılan her şeyi çekinmeden sormasını söyledim. “Burada 
çocuklar yok, bu gizli bir toplantı. Burada konuştuklarımız burada 
kalır.” diye ona güvence verdim. Toplantıda birçok soru sordu; 
çıkarken ona kendisini nasıl hissettiğini sordum “Bu gece rahat 
bir uyku uyuyacağım” dedi. Bir annenin rahat bir uyku uyumasına 
birazcık katkım olduysa bundan çok büyük bir mutluluk duyarım. 
Başka anne babaların uykusuz kalmamaları için de çalışmaya 
devam ediyorum. 

O günlerde farkına vardığım en önemli şeylerden biri de, 
bizim durumumuzdaki anne babaların kabullenme ve açılma 
süreçlerinin bizimki gibi 10 yıl sürmemesi gerektiği oldu. Şu anda 

CETAD’ın da desteğiyle, aramıza yeni katılan anne babaların kabul 
süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmak ve çocuklarıyla barışık bir 
hayat sürmelerini sağlamak için çalışıyoruz.

Yönetmenliğini Can Candan’ın yaptığı Benim Çocuğum adında 
bir belgeselimiz var. Farklı festivallerde, üniversitelerde ve daha 
pek çok farklı mecrada yaptığımız çeşitli gösterimlerle film sonrası 
söyleşilerin ardından izleyicilerin LGBTİ+ bireylere karşı eskisi 
gibi önyargılı ve homofobik olmadıklarını gözlemliyoruz çünkü 
bu, insanları bilgilendirmeye yönelik bir film. Bodrum’daki bir 
gösterimde, filmi izledikten sonra barışan bir baba-kız, başka bir 
gösterime de anneyle birlikte gelmişlerdi. Bize gelip “hayatımızı 
değiştirdiniz” dediler. Bu karşılaşmalar bize yeni ailelere destek 
olabildiğimizi gösteriyor. İzleyenlerin bilgisi arttıkça bakış açısı 
da değişiyor; filmi yaygınlaştırmak bu nedenle çok önemli. 
Söyleşilerine katıldığım gösterimlerin yanı sıra tanıştığım herkese 
filmi izlemelerini öneriyorum. Bu bizim homofobiyle ve transfobiyle 
mücadelemizin önemli bir parçası. İsteyenler filmimizi internet 
üzerinden izleyebilirler. (https://listag.org/belgeselimiz-benim-
cocugum/)

Bu süreç bana ötekileştirilen başka grupları da anlama ve 
tanıma olanağı verdi. Daha önce çok fazla bilgi sahibi olmadığım 
engellilerin, Çingenelerin, Alevilerin, Kürtlerin ve kadınların 
yaşadıklarını daha iyi anlamam konusunda bana yardımcı oldu. 

Şimdi görüyorum ki, önümüzdeki asıl engel dünyanın en 
büyük terör örgütüymüş. Bu örgüt, bildiğimiz silahlı terör 
örgütleri gibi değil. Bu örgüt ‘el alem’. Hepimiz el aleme göre 
yaşamaya çalışıyoruz, el alem ne düşünür diye. Oysa “Ben ne 
düşünüyorum” diye kendimizi sorgulamamız gerekir. Başkalarının 
ne düşündüğü değil, bizim kendimiz için seçtiğimiz yaşam tarzı 
ve birey olabilmemiz önemli. Bütün insanlığın acilen bu el alem 
terör örgütünden kurtulması gerekiyor.
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Devlet memuruyum. 18 yaşında trans kızım var. Hamileliğim 
sırasında hep kızım olmasını istemiştim, muayenede oğlum 
olacağını söylediler. Önce üzüldüm ama eşim oğlum olacak 
diye sevinince ben de sevindim. Doğum gerçekleşti, çocuğumuz 
erkek olarak dünyaya geldi ve biz de onu erkek olarak kabul ettik. 
Çocukluğu boyunca herhangi bir şey hissetmedim ama çevremde 
gördüğüm örneklerden dolayı ister istemez “Acaba benim çocuğum 
da böyle olur mu?” endişesi yaşadım. Bir feminenlik var mı diye onu 
hep kontrol altında tutuyordum. Hal ve hareketlerinde bir farklılık 
var mı diye gözlemliyordum, oynadığı oyuncaklara bakıyordum. 

O dönemde beni şüphelendirecek hiçbir şey olmadı. Ta ki 
ergenliğine kadar. 14 yaşındaydı, bilgisayarının internet geçmişinde 
eşcinsel ilişkiye dair bir arama bulunduğunu gördüm. Linki 
tıkladığımda karşıma çıkan görüntüler karşısında beynimde bir 
şeyler çaktı. Korktum, panikledim ve çocuğuma doğrudan “Bunu 
sen mi izledin?” diye sordum. İnkar etti. “Onlar gibi olursan ben 
seni evlatlıktan reddederim, bu evde yaşayamazsın. Benim senin 
gibi bir çocuğum olamaz” dedim. “Hayır anne, ben öyle değilim. 
Merak etme ben normalim, gey değilim.” dedi. Öyle deyince içime 
su serpildi ama yine de o korku kalbimin bir köşesinde kaldı. 

Daha sonra onu takip etmeye devam ettim ve bazı haplar buldum. 
Ona fark ettirmeden hapların içeriklerini internetten araştırdım ve 
hormonlarla ilgili ilaçlar olduğunu anladım. Kadınlık hormonuyla 
ilgili haplardı. “Bu haplar ne böyle?” diye sorduğumda beni “Sen 
bilmezsin, anlamazsın” diyerek terslemişti. Ben haplarla ilgili bilgi 
topladıktan sonra inkar etmeyi bıraktı ve “Ben kullanıyorum” 
dedi ama farklı gerekçelerle kullandığını söyledi. Şüphelerim 
devam ediyordu. 

Sonra birlikte bir yurtdışı seyahatine gittik. Bana bu seyahat 
sırasında açılmayı planlıyormuş. Yola çıktığımızda görüntüsünde 

Sen Beni Kabul Ettikten Sonra
Gerisi Hiç Önemli De¤il

Zehra
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herhangi bir değişiklik yoktu ve erkeksi davranmaya devam 
ediyordu. Birkaç gün sonra “Anne ben sana bir şey söyleyeceğim. 
Ben homoseksüelim” dedi. Öyle deyince beynimden vurulmuşa 
döndüm, “Korktuğum başıma geldi” dedim. “Nasıl olur, sen inkar 
etmiştin, yok öyle bir şey demiştin” dediğimde “Seni üzmemek için 
sakladım” dedi. “Sanki şimdi üzülmedim mi?” diye sordum. “Olsun 
en azından bu süre zarfında üzülmemiş oldun” diye teselli etmeye 
çalıştı. Ben tabii biraz saldırgan davrandım. “Öyle mi olacaksın, 
nasıl yaşayacaksın, böyle bir hayat mı yaşayacaksın” gibi şeyler 
söyleyerek, sözlü tacizlerde bulundum. Sonraki günlerde ona 
epey sert davrandım. Ama o hep alttan alıp, sevgimi elde etmek 
için uğraştı. “Anneciğim, canım benim, seni çok seviyorum, seni 
kaybetmek istemiyorum, böyle yapma, beni incitiyorsun. Önemli 
olan senin fikrin. Sen beni kabul ettikten sonra gerisi hiç önemli 
değil” gibi şeyler söylüyordu.

Oldukça zor günler geçirdim. Sabahlara kadar uykusuz 
kalıp, tabiri caizse; saçımı başımı yolmak istedim. Tabii tatil de 
burnumuzdan gelmiş oldu. Yanına gittiğimiz yakınım, sağolsun, 
hem onun açılması, hem de benim kabullenmem konusunda bize 
destek oldu. Bana “Teyzeciğim, o senin çocuğun, onu öyle kabul 
etmen gerekiyor. Öyle davranma, öyle konuşma” diye telkinlerde 
bulundu ve beni biraz frenledi. 

Eve döndüğümüzde bana bir şey izlettirmek istediğini söyledi. 
“Benim Çocuğum” diye bir belgesel var, beni daha iyi anlamanı 
sağlar” dedi. Ben “İzlemek istemiyorum, görmek istemiyorum, 
bilmek istemiyorum ve seni de anlamak istemiyorum” dedim. Epey 
ısrar etti, ısrarlarına dayanamadım. Bu arada ona çaktırmadan 
internetten biraz bakmıştım. Bir akşam eve döndüğümde filmi 
zorla sonuna kadar izlettirdi. Filmi izlerken “Demek ki yalnız 
değilmişim, aynı durumda olan başka aileler de varmış” dedim. 
Hem onlar için üzüldüm, hem de “Neden ben, neden benim 
başıma geldi, neden herkes gibi olmadı? Ben ne hayal ediyordum 
nelerle karşılaştım?” diye düşündüm. Tabii bu arada, karşınızdaki 
kişi çocuğunuz olduğu için ister istemez kabullenme sürecine 
giriyorsunuz. 

Daha sonra doktora gittiğimizde, bunun bu şekilde kabullenilmesi 

gereken bir durum olduğunu, kendi elinde olmadığını, ailesi olarak 
yanında durursak onun bu süreci daha kolay atlatabileceğini söyledi. 
“Siz yanında olmazsanız ağır şeyler yaşar ve onu kaybedersiniz” 
dedi ve daha önce bilmediğim kavramlar konusunda beni 
bilgilendirdi. Kimi çocuğun kadın bedeninde doğup, erkek gibi 
hissettiğini; kimisinin erkek doğup kadın gibi hissettiğini anlattı. 
Cinsel yönelimi hemcinslerine karşı olanlara gey veya lezbiyen; 
hem hemcinsine hem de karşı cinse karşı olanlara ise biseksüel 
dendiğini öğrendim. Trans erkek ve trans kadın ayrımını da 
bilmiyordum önceden, hepsini gey olarak biliyordum.

Toplantılara katıldıkça rahatlamaya başladım ve kendimi 
rahatça ifade etmeyi öğrendim. Yalnız olmadığımı gördüm. Benim 
durumumda olan diğer ailelerle bir araya gelip güzel paylaşımlarda 
bulunduk, çocuklarımıza destek olup onlarla daha çok şey paylaştık. 

Demek ki eskiden dünyaya at gözlüğüyle bakıyormuşuz. Daha 
sonra şunları öğrendim: çocuğun ne olursa olsun senin çocuğun. 
Yanında durup ona destek olmalısın, çocuğunu bağrına basmalı, 
onu kurtlar sofrasına atmamalısın. Artık ilişkilerimiz daha iyi ve 
daha da iyiye gideceğine inanıyorum. Bu şekilde olması belki de 
iyi oldu. Önceki yanlış bilgilerimden, kalıplaşmış düşüncelerimden 
kurtuldum. İnsanlara, cinsiyetlere bakış açım değişti. Üniversite 
mezunu olmama rağmen önceden edinemediğim pek çok bilgiyi 
edindim. 

Çocuğuma, “İyi ki varsın, sen ne olursan ol her şekilde 
kabulümsün, senin arkandayım, seni çok seviyorum” diyorum, 
çocuğum da bana “Canım anneciğim, seni çok seviyorum 
iyi ki benim annemsin, seninle çok mutluyum ve hep seninle 
yaşamak istiyorum” diyor. Her iki çocuğum da benim için aynı. 
Çocuklarımın transseksüel veya heteroseksüel olması benim için 
bir şey değiştirmiyor. Aralarında bir fark görmüyorum. Sonuçta 
benim canımdan bir parça.

Şu anda, ergenlik çağında olduğu için bir depresyon döneminden 
geçiyoruz. Bu yüzden eğitimini dışarıdan tamamlıyor. Ama 
çok zeki bir çocuk. Matematik ve fen derslerinde çok başarılı. 
Bu nedenle eğer bu sıkıntıları atlatırsak ve bu depresyondan 
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kurtulursa başarılı olacağına inanıyorum. Annesi olarak her 
ihtimali göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Şu anda geçiş 
sürecindeyiz. Ameliyatlarını ve mahkemeleri atlatıp kimliğini 
değiştirebildiğinde ve kadın kimliğini aldığında, benim haklarımdan 
o da faydalanabilecek. 

Çocuğum beni çok sevdiği için akşam işten yorgun döndüğümde 
çayımı hazırlar. Birlikte televizyon izleriz, bakım kremlerimi 
sürer, masaj yapar, bunlar ikimizin de hoşuna gidiyor. Kendi 
kendime “Elim ayağım tutmadığında bana bakacak bir çocuğum 
var” diyorum. 

Çevremdeki pek çok kişi durumumuzu biliyor. Zaten ben 
söylemesem de görüntü olarak her şey ortada. Sorduklarında 
“Bu doğuştan gelen bir durum, hastalık değil, kendini kadın 
hissediyor, biz bu süreci birlikte tamamlayacağız. Ben onun 
yanındayım. Gerekli ameliyatlardan sonra kadın olacak. Benim 
artık bir oğlum, bir de kızım var” diyorum. Ben karşılarında 
güçlü durunca hiç kimse bir şey söyleyemiyor ve herkes destek 
oluyor. Destek olmasalar da başkasının ne dediği önemli değil. 
Önemli olan benim düşüncem. Tabii çevremdeki insanların ön 
yargılardan kurtulması bu durumdaki çocuklar ve gençler için 
önemli. Böylelikle onlara karşı yanlış tutumların bir nebze önüne 
geçilebilir. Bunu toplum adına bir gelişme olarak görüyorum. 
Herkes kendi çevresini etkilerse toplum böyle böyle bilinçlenir 
ve hiç kimse doğuştan gelen özellikleri yüzünden hor görülmez, 
öldürülmez, zarar görmez. Herkes mutlu olduğu şekilde yaşar. 
Kimsenin kimseyi yargılamaya, öldürmeye, zarar vermeye 
hakkı yok. Yaşamak, dünyaya gelmiş her canlı gibi LGBTİ+ 
çocuklarımızın da en doğal hakkı.

Ben dört kişilik bir ailede büyüdüm. Ailenin büyük kızıyım. 
Küçükken erkek çocuğu gibiydim. Altımda pantolon, başımda 
kasket, elimde de bir zincir, ıslık çalarak dolaşırdım. Erkeklerle 
oynamayı daha çok tercih ederdim, yüksek ağaçlara tırmanmayı 
severdim, oldukça yaramazdım. Ailede başka erkek çocuğu yoktu 
ve böyle davranmam aslında babamın da hoşuna giderdi ama 
akrabalar çok yadırgar, “Böyle kız çocuğu mu olur” derlerdi. Bir 
gün, bir adamın asmasını kopardım. Adam bana, “Ne koparıyorsun 
ulan” dedi. Ben de “Ben ulan değilim, senin baban ulan” dedim. 
Sonra gitmiş babama söylemiş bunu. Tabii babam çok utanmış. 
Bana “Kızım, sen neden böyle erkek çocuğu gibi saçma sapan 
hareketler yapıyorsun, ne zaman kız çocuğu gibi davranacaksın?” 
diye sordu. Ben bundan bir şey anlamamıştım ve misketlerimle 
oynamaya devam etmiştim. Anneannem “Islık çalma, şeytanları 
çağırıyorsun” derdi, “Bir gelseler de görsem” derdim. Bana 
çok kızarlardı. Akrabalar “Bunun sonu ne olacak, bu ne zaman 
uslanacak?” diye sordukça annem, “Karışmayın canım, o daha 
çocuk, zamanı gelince düzelir” derdi. 

Tabii hep öyle çocuk kalmadım ve buluğ çağına geldim, karşı 
cinse ilgi duymaya ve süslenmeye başladım. Misketlerimin yerini 
şık tokalar, ojeler, kemerler, küpeler ve iskarpinler aldı. Birdenbire 
kabuğumu değiştirince herkes şaşırdı; zaman içinde cici bir genç kız 
olmuştum. Biraz fazla feminen oldum diye frenlemeye çalışsa da, 
ailem artık benimle gurur duyuyordu. Yine de daha önce yapılan 
baskıları ömür boyu unutmadım. Demek ki çocukları büyütürken 
“sen kızsın”, “sen erkeksin” gibi kalıpları dayatmanın bir faydası 
olmuyor. Ben bunun çok güzel bir örneğiyim. 

İki çocuk annesiyim ve şu hayatta ben en çok anne olmayı sevdim. 
Oğlum eşcinsel. Onunla her zaman gurur duydum. Bunu bana ilk 
söylediğinde tabii ki kabullenemedim, çok acı çektim. Bunun 

Lütfen Çocuklarınıza
Zorla Bir ey Yaptırmayın

Sevim
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cehaletten olduğunu LİSTAG’a katılınca öğrendim. Oğlumdan 
önce pek çok eşcinsel tanıdım ve onları hiç yadırgamadım ama 
benim oğlum eşcinsel olursa ne yaparım diye hiç düşünmemiştim. 
Eşcinselleri her zaman çok sevmişimdir. Onlarda hep bir gizem 
olduğunu düşünürdüm ama bunu hiç çözememiştim. Onları tanımak 
için dünyalarına girmek lazım. Ben o dünyayı oğlumla gördüm. 
Bundan ötesi var mı? Şimdi çok iyi anlıyorum ve görüyorum ki 
hayat onlar için hiç kolay değil. Oğlum için de zor. Türkiye’de 
zorlandığı için Londra’da yaşamayı tercih etti, ona hak veriyorum 
çünkü yaşının ötesinde yaşayan bir kadın olarak oraya gittiğimde 
ben de kendimi daha mutlu, daha huzurlu hissediyorum. 

Bu süreçte ben çok değiştim. Bu konuda benim de önyargılarım 
vardı, yoktu diyemeyeceğim. Ben zannederdim ki aileleri onları 
ihmal etmiştir ya da bölünmüş ailelerin çocukları böyle olur… 
Böyle saçma sapan fikirlerim vardı. Çocuğumun eşcinsel olduğunu 
öğrendiğimde ilk önce kendimi suçladım. “Ben nerede hata yaptım 
da bu çocuk böyle oldu, acaba nasıl düzeltebilirim” diye düşündüm. 
Bunun düzeltilebilecek bir şey olmadığını, kendimi ve çocuğumu 
boş yere üzdüğümü sonradan öğrendim. 

Şimdi kulaktan dolma bilgilerle insanların hiçbir şey 
öğrenemeyeceğini ve hep cahil kalacağını biliyorum. Böyle ciddi 
bir konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma lüksüne sahip 
değilsiniz. Kimsenin kimseyi yargılamaya hakkı yok. 

Bu ülkede yirmi yaşında dul kalmış bir kadın olarak, ben de 
zamanında çeşitli yargılara maruz kaldım ve kırıldım. Neyse ki el 
alemin ne diyeceğini pek de umursamamam gerektiğini 12 yaşımda 
öğrenmiştim. Bu bana ve çocuklarıma çok şey kazandırdı. Ben 
yoluma başkalarının ne diyeceğini önemseyerek devam etmiş 
olsaydım, ne çocuklarım böyle olurdu, ne de ben. Şöyle bir felsefem 
oldu benim: Bana faydası varsa, kimseye de zararı yoksa ben 
istediğimi yaparım. Hep böyle düşündüm hayatta, buradan çıktım 
yola. Başarmak istiyorsanız bazı şeyleri tabii ki göze alacaksınız. 
Evet, kırıldığım da oldu, kırdığım da ama inanıyorum ki doğruyu 
yaptım. Bugün başarılı bir anne sayıyorum kendimi çünkü gayet 
iyi eğitim almış iki mutlu çocuğum var. Hayattan keyif almayı, 
başkalarına da keyif vermeyi biliyorlar. Kendi ayaklarının üzerinde 

duruyorlar, ben de öyleyim. El alemin ne diyeceğini umursasaydım 
tüm bunları yapamazdım. 

Son olarak oğlumun ortaokul yıllarına ait bir anıyı anlatmak 
istiyorum. Bir gün oğlum beni okuldan çağırdıklarını söyledi. 
Başarılı bir öğrenciydi, çağırmaları tuhafıma gitmişti. Ne 
söyleyeceklerdi acaba? Oğlum “Ben sana söyleyim anne, saçımı 
kestirmemi isteyecekler, kestirmezsem disiplin cezası vereceklermiş 
ama ben kestirmek istemiyorum” dedi. Ben böyle şeylere açık 
bir anneydim, çocuklar buluğ çağında saçlarını uzatmak, küpe 
takmak isteyebilirlerdi. Okula gittiğimde saçını kestirmezse 
oğluma okuldan uzaklaştırma cezası vermek zorunda kalacaklarını 
söylediler. Başka bir şikayetleri olup olmadığını sordum, yoktu. 
“Kusura bakmayın ama ben oğlumu saçını kestirmesi için ikna 
etmeye çalışmak istemiyorum. Buluğ çağındaki bir çocuğun 
saçını zorla kestirirsem gereksiz bir aşırılık yapmasına sebep 
olabilirim. Ayrıca ben şimdiye kadar çocuklarıma hiçbir şeyi zorla 
yaptırmadım, şimdi yaptırırsam beni ömür boyu sevimsiz bir anne 
olarak hatırlayacak. Böyle bir iz bırakmak istemiyorum, gerekirse 
okulunu değiştireceğim” dedim. Bunu söylerken öğretmene, “Sizi 
de sevimsiz biri olarak hatırlar” diye bir göndermede bulunmayı 
da istemiştim. Neyse ki anlayışlı biriydi, “O zaman söyleyin saçını 
yüzüne düşürmesin” dedi ve konu kapandı. Eve döndüğümde 
oğlum beni “Anne ben saçımı kestirmeyeceğim” diye isyan ederek 
karşıladı. “Kestirmeyeceksin, biz kazandık” dedim. Bu olayı ve 
yaklaşımımı yıllar boyunca arkadaşlarına anlattı. Bunu bir anne, 
bir anneanne olarak herkese tavsiye ediyorum: Çocuklarınıza 
zorla bir şey yaptırmayın lütfen.
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Düz bir yolda giderken birdenbire keskin bir viraja girdik. 
Beklentiler, umutlar, hayaller birer birer yola dökülmeye başladı. 
Ne olmuştu da böyle her şey birdenbire değişmişti? Hayatımıza 
hiç beklemediğimiz ve bizi alt üst eden bir bomba düşmüştü. 22 
yıldır gururla kızımız dediğimiz çocuğumuz aslında bir erkek 
olduğunu söylüyordu. Nasıl olurdu? Haydi canım, bunda bir 
yanlışlık vardı. Böyle bir şey olabilir miydi? Hormonları ona oyun 
oynuyor olmalıydı. 

Şimdiye kadar çocuklarımın eğitim hayatlarına öyle bir 
odaklanmıştım ki kim bilir neleri gözden kaçırmıştım… Sorun 
bilmediğim yerden gelmişti. Hemen bu konuda uzman bir doktor 
bulmalıydık. Bu yanlış düşünceyi çocuğumuzun zihninden 
derhal silmeliydik. İstediğim doktora gidebileceğini ancak fazla 
umutlanmamam gerektiğini söyleyen çocuğum, kendinden emindi, 
işte bu beni çok korkutmuştu. 

Evet, çocuğumun dediği doğruydu ve korktuğumuz başımıza 
gelmişti. Çocuğumuz trans erkekti. Konu ile ilgili ulaşabildiğim 
bütün kaynakları okudum, araştırdım, izledim. Bu bilgilerden yola 
çıkarak, çocuğumuzla da konuşarak içinde bulunduğu durumu 
anlamaya çalıştım. Çalıştım çalışmasına da, bunu çevreye nasıl 
söyleyecektik? Evet, çocuğumuzu anlıyorduk, mutlu olmasını da 
istiyorduk ama çevre bizi nasıl anlayacaktı? Nasıl derdik “Bizim 
artık bir oğlumuz var” diye? Çocuğumuzun içinde bulunduğu 
bedenden çıkmaya, bunca zaman boyunca katlanmak zorunda 
olduğu bu durumdan kurtulmaya, özgür olmaya, bir de yanında 
dimdik duracak, onu sevecek, koruyacak güçlü bir anne ve babaya 
ihtiyacı vardı. 

Tam bir kabullenme sonucunda çocuğumuzun yanında kararlı, 
dik ve güçlü idik. Çevreye anlatmak hiç de zor olmamıştı, anlayan 
anlamıştı, anlamayan da susmuştu. Anne baba çocuğunun yanında 

Nasıl Derdik Bizim Artık 
Bir O¤lumuz Var Diye?

Nermin
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Kızım 3,5 yaşındayken bir oğlum oldu. Çocuklarımın doğumunu 
beklerken kız erkek ayrımı yapmadan, kendime “Acaba onu iyi 
bir insan olarak yetiştirmeyi başarabilecek miyim” gibi sorularım, 
“Sağlıklı doğacak mı” gibi endişelerim olmuştu da, “LGBTİ+ birey 
olabilirler mi” gibi bir düşünce hiç aklıma gelmemişti çünkü bazı 
çocukların böyle doğduklarını o zamanlar bilmiyordum. 

Oğlum doğumundan birkaç saat sonra, fıldır fıldır bakışlarıyla 
duyduğu sesi takip ederek beni epey şaşırtmış ve bana daha o 
zamandan “Bu nasıl bebek” dedirtmişti. Hayatının ilerleyen 
dönemlerinde de yaptıkları ile üretken, yaratıcı ve pratik zekasıyla, 
başarılarıyla beni bazen sevindiren, bazen şaşırtan bir çocuk oldu.

Çocukluk döneminde, onda ne olduğunu anlayamadığım bir 
şey vardı. Bir farklılık... Cinsel kimliği ile ilgili bir şey asla değildi 
ve ben, ne olduğunu anlayamıyordum. Sadece her şeyi öğrenmeye 
çok hevesli olduğunu, her davranışıyla ve yaptığı birçok şeyle beni, 
hatta çevremdekileri şaşırttığını ve onunla hep gurur duyduğumu 
hatırlıyorum. Buna karşın erkek çocuklarının keyif aldığı birçok 
oyunu oynamıyor ve kızlarla daha iyi anlaşıyordu. 

İlkokula başladığında da öğrenme açlığı, okuldaki başarıları, 
araştırmacı ve yaratıcı ruhu beni çok mutlu etti. Hayat böyle sürüp 
giderken bir gün bir defter sayfasında rastladığım birkaç cümle, 
oğlumla ilgili yaşadığım ilk çaresizliğim oldu. En yakın arkadaşının 
yazdığı “Senin için top diyorlar, ben çok üzülüyorum” gibi bir 
şeylerdi. Arkadaşına bunu yazdıran sebep neydi? Onun eşcinsel 
olabileceği hiç aklıma gelmedi çünkü cinsel kimliğiyle ilgili gözle 
görülür bir farklılığı yoktu. Ama diğer erkek çocukları gibi vurdulu 
kırdılı oyunlar ya da futbol oynamadığını, onlara göre biraz daha 
naif olduğunu ve kız arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi daha çok tercih 
ettiğini biliyordum. Bu yüzden böyle söylediklerini düşündüm 
ancak arkadaşları onu hırpalıyorlar mı, ötelenip dışlanıyor mu diye 

Benim Bir Sevgilim Var Ama Erkek

Bahar Can

olduğunu, hem çocuğa hem de çevreye hissettirdiğinde bu 
durumun aşılabileceğini görmüştük. Evet, şu an biz çocuğumuzdan 
güç alıyoruz; çocuğumuz da bizden güç alıyor. El ele verirsek 
aşamayacağımız zorluk yok. Yeter ki anlamak için çaba gösterelim. 
Çocuklarımızı bu zorlu yolda yalnız bırakmayalım. Hayat 
zaten onlar için yeterince zor. Hayatlarını zorlaştırmayalım, 
kolaylaştıralım.
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endişelerim başladı. Ona “Sen onlarla oynamıyorsun diye tuhaf 
davranıyorlar mı, seni üzüyorlar mı” dedim. “Bazen oluyor ama 
önemsemiyorum” dedi ve hemen kapattı konuyu. 

Bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyordum. Bazı çocukların, 
farklı çocuklara karşı ne kadar acımasız olduklarını biliyordum. 
Bir eğitimci olarak bana ne yapmam gerektiğini söyleyip yol 
gösterebileceğini düşündüğüm için kızımın da öğretmeni olan bir 
arkadaşımla konuştum. Ailemi ve oğlumu yakından tanıyordu. 
Yazıyı ona gösterdim. Okudu ve “Bu çocuk çok akıllı ama diğer 
erkek çocukları gibi değil. Futbol oynamıyor, küfretmiyor çünkü 
ailede örnek alacağı kimse yok” benzeri şeyler söyledi. Onun 
haklı olduğunu düşündüm. Sahiden de ailemde böyle kimse yoktu. 

“Eyvah, ne yapmalıyım? Babası çok yoğun çalıştığı için 
oğlumla fazla zaman geçiremiyor. Zamanı olduğunda ise kültürel 
etkinliklere götürüyor, çocukların sosyalleşmeleri için ne gerekirse 
yapıyor ama çevredeki diğer babaların yaptığı gibi oğluna erkeksi 
oyunlar, davranışlar öğretmiyor” diye düşündüm. Kızımızı ve 
oğlumuzu yetiştirirken cinsiyetlerini öne çıkarmadan ikisine de 
aynı şekilde davranıyorduk.Yanlış burada mıydı? Yanlış olan biz 
miydik? Doğrusunu oğluma top diyen ve o çocukları yetiştiren 
aileler mi, o öğretmen mi, bu toplum mu biliyordu? . Evet, babası ve 
ben...Bir an babasına, dayısına, amcasına bile o maço erkeklerden 
olmadıkları için öfke duydum. Hatta kendime de öfke duydum. 
Sonra “Çevremde oğluma ‘erkek rol modeli’ olacak, beraber zaman 
geçirebileceği kim var” diye düşünmeye başladım. Elbette böyle 
bir girişimde bulunmadım. Korkularım, bilgisizliğim böyle şeyler 
düşünmeme sebep oluyordu. Evet, öğretmen dostumun sözlerinin 
de etkisiyle aptalca olduğunu bile bile o zamanlar böyle şeyler 
düşündüm. 

Aslında biliyordum, eşim iyi bir babaydı, çocuklarımızı iyi 
yetiştiriyorduk, tüm bu düşüncelerim çok saçmaydı. Bir yandan 
bu saçma, sancılı düşüncelerden kurtulmaya da çalışıyordum. 
Nedenini bugün bile bilmiyorum ama tüm bunları eşimle hiç 
konuşmadım. Konunun üstünü bir süreliğine örttüm fakat zaman 
zaman oğlumla ilgili tuhaf bir duyguya kapılarak çaresizce 
ağladığımı hatırlıyorum. Halbuki o deftere yazılanlar dışında 
hiçbir şey yoktu ama sanırım görmezden gelip bastırdığım bir 
şey vardı. Oğlumun hayatta yara almasından çok korkuyordum. 

Ortaokula başladığında öğretmen arkadaşım oğlumun da 
öğretmeni olmuştu. Bir gün bana öğretmenlerden birinin oğlumla 
ilgili bir şeyler söylediğinden bahsetti. Ne dediğini sormadım, 
duymak istemiyordum. Konuşmanın devamında “Bu çocuk çok 
yetenekli, ileride güzel sanatlara gitmek isterse sakın göndermeyin. 
Orada okuyan çocuklar çok farklı, birçoğunun eşcinsel eğilimleri 
var. Onlardan etkilenir” gibi bir şeyler söyledi. “Nasıl yan, oğlum 
güzel sanatlarda ya da başka bir yerde okumak isterse ona nasıl 
engel olurum” dedim ve bir daha da onunla oğlumla ilgili hiç 
bir şey konuşmadım ve aramıza mesafe koydum. Gözümde 
büyüttüğüm bu eğitimci artık benim dostum, danışmanım olamazdı. 
Söyledikleri çok saçmaydı. Tüm bu konuşulanları, kafamdaki 
karmaşayı, herşeyi unutmak istedim. Aklıma geldiğinde de “Yok 
öyle bir şey, erkek olmanın kuralını kim koymuş”, “Babası ve 
ben, ikimiz de çevremizdeki birçok anne babanın yapmadığını 
yapıyor, çocuklarımızı kendi doğrularımızla, özgürlüklerini 
kısıtlamadan, sosyal ve kültürel aktivitelerin içinde besleyerek 
büyütüyoruz” “Çevremizdeki birçok çocuktan farklı yetiştirdiğimiz 
için diğerlerinden farklı” deyip kendimi rahatlatıyordum.

Liseye başladığı yıl, açık unutulan bir bilgisayar sayfası 
beni daha önceki yıllarda olmasından korktuğum gerçekle ilk 
kez yüzleştirdi. Daha sonraki yıllarda da karşıma bazı izler 
çıkmaya devam etti. Ama hala eşcinsel olduğunu düşünmüyor, 
sadece izlediği, okuduğu yayınlardan kötü etkilenip denemeye 
kalkmasından endişeleniyordum. 

O zamanlar oğlumun kendisindeki farklılığı fark edip, neden 
böyle olduğunu, bu duyguyla nasıl baş edebileceğini internette 
araştırıp öğrenmeye çalıştığını ne yazık ki anlayamadım. Sanırım 
hem alacağım cevap karşısında ne yapacağımı bilemediğim için 
hem de onu utandırmaktan ve üzmekten korktuğum için oğluma 
hiçbir şey sormuyordum.

Bundan sonra uzun yıllar kimi zaman “Ya öyleyse” deyip 
üzülüp ağlayarak, kimi zaman da “Yok canım niye öyle olsun ki” 
diye kendimi rahatlatarak geçti. 

Oğlum yirmili yaşlarının başında bir gün “Anne sana bir şey 
söyleyeceğim” diyerek ablasıyla birlikte karşıma oturduğunda 
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aklıma gelen tek şey ‘o anın’ artık geldiğiydi. “Anne benim bir 
sevgilim var ama erkek” diye konuşurken ben sanırım bir süre taş 
oldum. Evet o an bu andı. “Ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım” 
diye düşünürken öylece kalakalmıştım. Oğlum gelip bana sarılarak 
“Anne ben erkek olmaktan memnunum, ben aynı oğlunum, sadece 
bir erkeği seviyorum” dedi. Konuşamadım, ağlayamadım, sımsıkı 
sarıldık birbirimize. Sımsıkı... İçimde fırtınalar kopuyordu. Oğlum 
ise o sırada bana “Annem” diyordu “Biliyordum bana başka türlü 
davranmayacağını, bana böyle sarılacağını”. 

Aynı gün benden önce ablasına söylemiş ve sonra birlikte 
babasına söylemişler. Babası olumsuz bir tepki vermemiş. Sadece 
“Annenize nasıl söyleyeceğiz çok üzülecek” demiş ve gitmiş. 
Oysa eşim tüm zor zamanlarımın sonunda, herşeyin üstesinden 
gelebileceğimi ve nasıl güçlendiğimi iyi bilirdi. Oğluma baktım 
dimdik duruyordu karşımda. Sağlıklıydı ve aklı yerindeydi.

Eşimle uzun zaman oğlumuzla ilgili hiçbir şey konuşmadım. 
Zaten o da birşey yokmuş gibi hayatına devam ediyordu. Bu 
rahatlığı beni çok sinirlendiriyordu. Sanırım yeniden onu 
suçlayıp öfke duymaya başlamıştım. Oğlum benimle konuşarak 
rahatlamıştı. Heyecanla sevgilisinden söz etti. Farklı kültürden 
yabancı biriymiş. Beni onunla tanıştırmayı çok istedi fakat ben 
dört beş ay boyunca bunu reddettim. Önce oğlumun eşcinsel 
olduğu gerçeğini kabullenmem gerekiyordu. Aylar sonra onunla 
tanıştım. Oğluma bize açılma cesaretini veren oymuş. Kendi 
ailesinden, deneyimlerinden söz ederek, olabileceklere, tepkilere, 
birçok şeye hazırlamış oğlumu. Onun annesi ile hissettiklerimiz 
aynıydı; anladım ki dünyanın neresinde olursa olsun, anne aynı 
anne, evlat aynı evlat, duygular hep aynı duygular... 

Birkaç gün sonra kızım okuduğu şehre, oğlum işine döndü ve 
bize açılmanın rahatlığıyla sevgilisiyle kalmaya gitti.

 Ne yapacağımı bilmez durumda bir başıma kalmıştım. 
Endişelerim yeniden başlamıştı. O kadar deneyimsiz ve bilgisizdim 
ki, bunun oğlumun seçtiği bir yaşam şekli olduğunu düşünüyordum. 
“Her zamanki gibi yine yanında olmalıyım, o nasıl mutlu olacaksa” 
derken, “neden, ne yapabilirim” soruları bir yandan içimi acıtmaya 
devam ediyordu.

O günden sonra ablası benim yol göstericim oldu. Her gün 
beni arayarak bilgiler vermeye başladı, “Anne bak sen yalnız 
değilsin, şu siteye gir, şunu oku, bunu izle” diyordu Ağlaya ağlaya 
yolladığı siteyi, her şeyi didik didik ediyor, her şeyi okuyor, her 
videoyu izliyordum.

 Hala çok yalnızdım. Yine bir gün kızım arayarak “Anne 
bir film yapılıyormuş, yapımı için destek konseri veriliyormuş. 
Oraya gitsene hem biraz filme katkın olur, hem de belki birileriyle 
tanışırsın” dedi. Bir şeyler yapmalıydım kendim için. O gün 
o konsere gitmeye karar verdim ve eşime hiçbir şey demeden 
gittim. Yol boyunca kızım “Anne nasılsın, sakın vazgeçme” 
diye aradı. Ürkek adımlarla sokağa girdim ve o gün o sokakta 
“Benim çocuğum eşcinsel” cümlesi ilk kez çıkıverdi ağzımdan. 
Öyle aniden, titreyerek, biraz utanarak, ama cesurca ve özgürce.

O güne kadar kimselere, kendime bile diyemediğim bir 
şeyi orada tanımadığım birisine söylerken bir gün bu kadar yol 
alacağımı bilmiyordum. Oğlumdaki farklılığı hissettiğim zaman 
ve uzun yıllar, sanırım on yıl kadar kendime yaşattığım üzüntüler, 
hesaplaşmalar, korkular ve sorgulamaların sonucunda bir konser 
salonunun kapısında karşılaştığım, gülen gözleriyle bakan bir 
LİSTAG annesiydi bana bunu söyleten. Ve gittiğim yer “Benim 
Çocuğum Belgeseli”nin çekim aşamasında düzenlenen bir destek 
konseriydi.

O gün o salona girebilmek aslında acısıyla, tatlısıyla ama huzur 
dolu yepyeni bir dünyaya girmenin ilk adımıydı benim için. O 
günden sonra LİSTAG ailesine katılarak ve CETAD toplantılarını 
izleyerek, yoğruldum. Bir kez daha anladım ki bilgisizlik gereğinde 
fazla acı veriyor ve yoruyormuş insanı. 

Her zaman, oğluma her konuda destek olup, yanında olduğumu 
hissettirdim. Sanıyorum bu onun daha özgüvenli ve yere daha 
sağlam basmasında etkili oldu. Bugün oğlum ve kızım okullarını 
bitirip kendilerine güzel hayatlar kurdular. İkisi için de “Evlensinler, 
çocukları olsun” diye bir düşüncem, beklentim yok. Kendi ayakları 
üzerinde durmalarını, istedikleri gibi yaşamalarını, sağlıklı ve 
mutlu olmalarını diliyorum.
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Huzurlarınızda yaşamımda en çok sevdiğim iki insandan 
hayallerini gerçekleştiremediğim için özür diliyorum. Büyük 
kızım bir gün geldi ve “Anne, neye özeniyordum biliyor musun? 
Okuldan eve geliyorum, zili çalıyorum, kapıyı sen açıyorsun ve 
evimiz sıcacık” dedi. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için geç 
kalmıştım, üzgünüm. 

Küçük yavrum da anneleriyle ve babalarıyla birlikte Onur 
Yürüyüşü’nü tamamlayan LGBTİ+ arkadaşlarına çok özenmiş. 
Onlardan birinin yerinde olmayı dünyada her şeyden çok istermiş. 
Nasıl olabilirdi ki? Sadece ayrılmak istedi diye sevgilisi tarafından 
öldürülen binlerce kadının olduğu bir coğrafyada, sapkın ya 
da hastalıklı olarak tanımlanan insanların gerçekleştirdiği bir 
yürüyüşün içinde yer almak benim için akıl alır gibi değildi.

Yavrum bir gün bana “Anne sana bir şey söyleyeceğim ama 
bana çok kızacaksın, biliyorum” dedi. “Hayır kızmam, her koşulda 
sen benim canımsın” dedim. “Çok büyük konuşuyorsun anne, bu 
başka bir konu. Sadece kızmakla yetinmeyip benden nefret bile 
edebilirsin ki çoğu insan öyle yapıyor.” diye cevap verdi. “Etmem, 
en değerli varlığımdan nasıl nefret edebilirim ki” dedim. “Çünkü 
anlamayacaksın” dedi. Anlamaya çalışacağımı belirterek devam 
etmesini istedim. “Ben bir trans erkeğim” dedi. O an ölmek istedim. 
Evet, erkek reyonundan giyinmeyi seviyordu. Rahat ediyor diye 
düşünüyordum. Erkek arkadaşları, kız arkadaşlarından sayıca 
fazlaydı. Gençken benim de öyleydi. Arkadaşlarımın “Kızın 
saçını niye kazıttı?” türü sorularını “Günümüzün modası, şimdiki 
gençlerin işlerine hiç akıl sır eriyor mu ki?” diye yanıtlıyordum. 
Ama kendisine nedenini hiç sormamıştım. Yetiştirirken yanlış 
bir şeyler yapmıştım herhalde ya da birilerinden etkilenmişti. 
Korkuyordum, gerçekten de anlayamamıştım. 

Evladım “Anne, bu gerçekle tek başına baş edemezsin. Ben de 

Sana Söz Veriyorum
Hayalin Gerçek Olacak

Filiz

Oğlumun cinsel kimliğini ve bunun doğuştan bir varoluş biçimi 
olduğunu öğrendikten sonra, herkese, her şeye hatta hayata bakışım 
çok değişti. Daha önceleri ayrımcılığa ve ötekileştirilmelere 
karşıydım ama fazla da kafa yormuyor, bu konuda hiçbir şey 
yapmıyordum. LGBTİ+ bireylerin varlığını biliyordum ama 
nasıl yaşarlar, aileleri var mıdır, ne hissederler... Bunları hiç 
düşünmemiştim.

Altı yıldır düzenli olarak CETAD ve LİSTAG toplantılarına 
katılıyorum ve gönüllü olarak çalışıyorum. Bugün çok şey öğrenip, 
çok yol aldığımı biliyorum. O gün o konser salonunda, bana elini 
uzatarak, iyi olmamın yolunu açan LİSTAG annesi gibi, bugün 
ben de başka annelere, babalara ve kardeşlere el vermeye, onlara 
güzel şeyler hissettirmeye çalışıyorum.



7170

sana söylemeden önce geceler boyunca niye böyle hissediyorum 
diye ağladım, çok üzüldüm ama elimden başka türlüsü gelmiyor” 
dedi. Bu gerçeği kabul edebilmek için yardıma ihtiyacım olduğunu 
söyledi. Kendisi gibi hisseden gençlerin ailelerinin kurduğu bir aile 
grubu olduğunu, bu gruptaki ailelerle iletişime geçmemi önerdi. 
Araştırdım, LİSTAG’ı buldum. Bu grubun üyeleri, Can Candan’ın 
çektiği “Benim Çocuğum” isimli belgeselde kendi deneyimlerini 
paylaşmışlardı. Belgeseli izledim. Onlar da öğrendiklerinde benim 
gibi hissetmişlerdi. Şimdi ben de bu grubun bir üyesiyim. LİSTAG 
ile işbirliği yapan Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’ndeki 
psikiyatristlerden LGBTİ+ olmanın bir varoluş biçimi olduğunu 
öğrendim. Bu bireyler sapık oldukları için böyle yaşamıyorlardı. 
Bizden farklıydılar evet ama bu durumları kendi seçimleri sonucu 
değildi. “Seçim hakları olsaydı niye zor olanı seçmek istesinler?” 
diye sorulduğunda utanmış, işte o zaman kendi seçimleri olmayan 
bir var oluş şekli yüzünden insanlık dışı davranışlara, dışlanmaya 
maruz kaldıklarını anlamıştım. Ayrıca her ne olursa olsun, hiç ama 
hiç kimse insanlık dışı davranışları hak etmez. Biliyor musunuz, 
bu ülkede, ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gözetmeden 
herkese yardım etmeye yemin etmiş doktorlardan bazıları sosyal 
medyadaki kişisel hesaplarında LGBTİ+lere yönelik nefret dolu, 
aşağılayıcı paylaşımlarda bulunabiliyor. Eğitimcilerin bazıları 
LGBTİ+ bireylere dayak atıyor, hakaret ediyor hatta onları toplum 
dışına itmeye çalışıyorlar. LGBTİ+ oldukları için aile baskısı 
ve tehditlerine maruz kalanlardan bazıları yaşamlarına son 
veriyor. Bu bireylere tecavüz ediliyor, bazıları işkence edilerek 
öldürülüyorlar. Bir örnek vermek gerekirse, “Koskoca dünyaya 
bir benim çocuğumu sığdıramadınız” diye feryat eden annenin 
transeksüel kızı 57 bıçak darbesi ile bu ülkede öldürüldü. 

Senden özür diliyorum yavrum. Yaşadıkların ne senin suçun, 
ne de benim suçum. Sadece çoğunluktan farklısın ama doğada 
tek tip yaşam yok ki. Sen yanlış bedende doğan oğlumsun benim. 
Değerlimsin, öyle de kalacaksın; merak etme. Mutlu olman için 
elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sakın üzülüp ağlama artık. 
Sana söz veriyorum, hayalin gerçek olacak.

“Benim çocuğum eşcinsel mi” korkusu ve şüphesi bende yedi 
yıl önce başladı. Bu konuda fazla bilgi sahibi değildim. Sadece bir 
kadının bir kadına duyduğu ilgi ve bir erkeğin bir erkeğe duyduğu 
ilgiyi biliyordum. Bu konuda herhangi bir araştırma yapma isteğim 
yoktu. Aslında yüzleşmek istemiyordum. Dört yıl boyunca arafta 
yaşadım. Bilgi sahibi olmak çok kolaydı ama ben hep kaçtım. O 
araf dönemini ve korkuyu hep şöyle anlatırım: Çok mutlusunuz, 
çok güzel bir ortamdasınız, sevdiğiniz insanlarla birliktesiniz ama 
“Acaba oğlum eşcinsel mi” sorusuyla birden her şey uçup gidiyor 
ve buz kesiliyorsunuz. Bu duyguyu dört yıl boyunca yaşamak 
cidden korkunç. Ama üç yıl önce kızımla tartışırken oğlumun bana 
parmağını sallayarak “Anne benim de sana söyleyeceklerim var” 
demesiyle o korkumla yüzleştim. Ona “Söyleme, ben biliyorum” 
dedim. O şekilde başladı ve sonrasında o süreç ve korkular sürdü. 

Evlendikten iki yıl sonra oğlum dünyaya geldi. Çok istediğimiz 
bir bebekti. Onun doğumuyla her şey değişti. Anneliği ilk defa 
onunla tattım, her şeyi onunla öğrendim. Zaten doğar doğmaz 
annelik giysisini doğrudan üzerinize giyip, iyi bir anne olmayı 
isteyerek bebeğinize bakıyorsunuz. Çok mutlu olduğumuz bir 
zamandı. Çok akıllı, uslu bir çocuktu. Biraz daha büyüyünce 
sürekli tencere, tava ve demlikle oynayan bir çocuk oldu. Bunlar 
o zamanlar çok yadırgadığımız, zaman zaman kızdığımız şeylerdi. 

Daha sonra ilkokul ve ortaokul döneminde dikkatimi çeken 
herhangi bir şey olmadı. Lise 1’den sonra şüphe ve korkularım 
başladı ancak bunların nasıl başladığını sorarsanız cevap veremem. 
Bir anne neden böyle bir hisse kapılsın ki? Bir şey oldu da ona 
mı konduramadık? Ya da gerçeklerle yüzleşmek mi istemedik? 
İş ortamımda, çalışma arkadaşlarımdan biri eşcinseldi. Birlikte 
çalışınca bunu çok fazla yadırgamıyorsunuz. “Güzel insanlar, komik 
insanlar” diye düşünüyorsunuz. Kendi çocuğunuz olduğunda, 
kendiniz yaşadığınızda taşıması çok zor bir duygu haline geliyor. 
Aslında o kadar anlayışlı, hayata geniş bakan insanlar değilmişiz onu 

Normal Diye Bir ey Yok

Elif 
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anladım. Bir nevi homofobikmişiz. Baskıladığımız, gizlediğimiz 
bu yönümüz de böylece ortaya çıkıyor tabii. 

Çocuğum açıldıktan sonra aklıma gelen ilk şey babaanne 
olamayacağımdı. Daha yoğun olarak da bir suçluluk duygusu 
bastırmıştı. Çevreden duyduğunuz “Bir erkek çocuğu tecavüze 
uğrarsa gey olur” inancı var. Bu suçluluk duygusu insanı bitiriyor. O 
kadar kötü bir duygu ki. İyi bir anne olmadığınızı düşünüyorsunuz. 
“Bunlar olurken ben neredeydim, ben nasıl bir anneyim?” diye 
kendimi çok suçladım. Daha sonra “El alem ne diyecek?” diye 
düşünüyorsunuz. “Nasıl bir anne bu, çocuğunu nasıl yetiştirmiş?”, 
“Çocuğu tacize uğrarken bu neredeydi, gezmesinde, eğlencesinde 
miydi?”, “Çocuğunu ihmal mi etti?” diye düşünmelerinden 
korktum. Toplumun çocuğuma karşı uygulayacağı baskıdan ziyade 
beni suçlamasından korktum. Bu haksızlık mı bilmiyorum ama 
suçlanma korkum oldu. Bu yüzden kendimi çok fazla yıpratıp, 
yordum. Günlerce ağladım. İnsanlar bana nasıl olduğumu sorunca 
gözlerimden yaşlar boşalıyordu. Neden ağladığımı anladılar mı 
diye düşünüyordum. 

Zaman içerisinde korkular azalıyor, suçluluk duygusundan 
yavaş yavaş kurtuluyorsunuz çünkü çocuğunuzla taciz konusunu 
konuşup, tacize uğramadığını anlayınca rahatlıyorsunuz. Diğer 
konularda da aile grubundan aldığım her bilgi ve dayanışma yolumu 
çok aydınlattı. Başlangıçta oğlum dışında hiçbir yerden destek 
almamıştım çünkü oğlum çok donanımlı bir şekilde açılmıştı. 
Ailemden ya da çevremden kimse destek olmadı çünkü bilgileri 
yoktu ve zaten ben de onlara söylemek istemedim. Babası hâlâ 
bilmiyor, benim ailem ve eşimin ailesi hâlâ bilmiyor. Sadece 27 
yaşındaki erkek kardeşim, çok yakın birkaç dostum ve kız kardeşim 
biliyor. Bilip bilmemeleri bu aşamada benim için çok önemli 
değil çünkü ben korkularımla yüzleştim ve bunları yüzleşmeden 
aşamayacaktım. Daha sonra aşama aşama bu korkuları yendim. 

Oğlum annelikten önce kadın olduğumu hatırlattı. Bence 
en önemli şey bu. Daha fazla söz hakkım olduğunu, kimsenin 
etkisi altında kalmadan bir şeyler yapabileceğimi, kendi karar 
mekanizmamın bende olduğunu hatırlattı, hatta uygulamamı 
sağladı. 

Oğluma zaman zaman “İyi ki eşcinsel olmuşsun” diyorum 

ve bunu yürekten söylüyorum. Tüm o süreç ve yüzleşmeyi dolu 
dolu yaşayıp bitirdikten sonra aramızda şöyle bir espri olmuştu. 
“Düğününe gelebilirim ama bilezik değil saat takabilirim” 
demiştim. Çok gülmüştük. Artık bu konuda espri yapabiliyoruz. 
Hayata başka bir pencereden bakıyorum. Oğlum önce perdelerimi 
sonra penceremi açtı ve haykırmamı sağladı. Bundan daha güzel 
bir şey olamaz. 

Diğer ailelere söylemek istediğim şey şu: Korkulardan kaçmakla 
hiçbir şey elde edemeyiz. Yüzleşmek gerekir. Bunu da sadece 
çocuklarımızla birlikte yapabiliriz. Ayrıca bizim dışımızda başka 
yaşamlar da var, onların içine girebiliriz ve girmeliyiz. Bunun 
farkına varmalıyız ki, çevremizdeki insanların farkındalığını 
arttırabilelim. Normal diye bir şey yok. Belki biz de normal 
değiliz. Bu nitelendirmeyi de sevmiyorum. Başka hayatlara, 
başka kalplere dokunabilmeliyiz ve bunu kimseyi incitmeden ve 
yormadan yapmalıyız.
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Çocukluk anılarımız önemlidir, özellikle sonraki hayatımızı 
şekillendirmesi bakımından. Bunu fark ettiğimden beri belki 
de beni etkileyen anılarımı yazmayı denemişimdir. Aklımda 
kalmasını istediğim anıları küçük kâğıtlara yazıp koymuşumdur 
bir yerlere. Bazen eski kitaplarımın arasından çıkar bu notlar, 
heyecanla tekrar okurum.

Çocukluğumdan beri hayata olumlu bakmayı severim. O yüzden 
belki çocukluğumla ilgili güzel anıları daha çok hatırlıyorum. 
Ortaokuldayken artist resimlerini biriktirirdim. Onlara mektup 
yazarak imzalı fotoğraflarını isterdim. Gelen fotoğraflardan bir 
albüm yapmıştım. Sonradan çok arabesk buldum ve utandım bu 
eylemimden. O albümü nasıl yok ettiğimi bilmiyorum. Geçen 
sene Murathan Mungan’ın bir kitabını okurken onun da benimle 
aynı şeyi yaptığını gördüm ve çok rahatladım, hatta kaygılarımız 
bile aynıydı. İkimiz de “Herkese farklı mektup yazayım ki bir 
araya gelip de mektupları okurlarsa hepimize de aynı şeyi yazmış 
demesinler” diye düşünmüşüz. Üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına 
rağmen böyle ortak bir duyguyu paylaşmış olmak beni o kadar 
çok rahatlattı ki şimdi o anılarıma sahip çıkabiliyorum ve artık 
keyifle anlatabiliyorum.

İyi anılar biriktirmeyi hepimiz istiyoruz ama hayat maalesef 
bunu bize her zaman sunmuyor. Mesela ben bu albümleri gizli 
gizli yapardım. Annem gördüğünde “Bunlarla mı uğraşıyorsun, 
onlara mı özeniyorsun, bunun yerine ev işi öğren, el işi öğren” 
diye müdahale ederdi. Sanırım bu yüzden yaptığımı gizleme 
ihtiyacı duyardım. 

İyi anılar biriktirmek üzerine düşünürken annemi de 
hatırlayıp ileride çocuğumla nasıl bir ilişki kuracağım üzerine 
kendi kendime sözler veriyordum. Çocuğum benimle her şeyi 
rahatlıkla konuşabilmeli, isteklerini rahatlıkla ifade edebilmeli 

Gerçekten Hiç Aklıma Gelmeyecek 
Bir Yerden Dumura U¤radım
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diye düşünüyordum. Aklıma gelen, bilgi sahibi olduğum her 
konuda ona yardımcı olmaya çalışacağımı düşünüyordum yani. 

Bazen aklımıza gelmeyen durumlar karşımıza çıkabiliyor. 
Bilinçli olarak yapmasak da bazı konularda konuşmak ya da 
bilgilenmek zamanında aklımıza hiç gelmemiş olabiliyor. 
Ben bu durumu çocuğum bana biseksüel olduğunu söyleyerek 
açıldığı zaman yaşadım. Gerçekten hiç aklıma gelmeyecek bir 
yerden dumura uğradım. Bu konuda bilgilenmek ihtiyacı bile 
hissetmemiştim. 

 Çocuğum da zorlanmıştı benimle konuşmakta. Beni en çok bu 
durum üzdü. Hatırlıyorum da çocukken duyguların şiddeti daha 
farklı yaşanıyordu. Sanki sevinçten çıldırmak, üzüntüden ölmek 
mümkündü o zamanlar. Bu yüzden çocuğumun açılmadan önce 
ve açılırken neler yaşadığını, neler hissettiğini çok düşündüm. 

O anı eşimle birlikte yaşadık ve yarattığı şaşkınlığı atlatmamız 
uzun sürmedi, ardından hemen ne yapabileceğimizi araştırmaya 
başladık. İlk adım olarak bilgilenmemiz gerektiğini düşündük. 
Hemen ertesi gün bana yardımı olacağını düşündüğüm bir 
arkadaşıma danıştım. LİSTAG ile tanıştırdı arkadaşım beni. O ilk 
telefon görüşmesini hiç unutmuyorum. Beni gerçekten anlayan, 
bütün sorularıma sabırla cevap veren birileri vardı. Aynı hafta 
içinde CETAD toplantısına katıldık. Çok şanslıydım çünkü zaman 
kaybetmeden doğru adresleri ve doğru arkadaşları bulmuştum. 
Kafamdaki bir dolu soruya hemen cevap bulmam benim kabullenme 
sürecimi çok hızlandırdı. 

 Bilgilendikçe biz de anne baba olarak rahatladık, çocuğumuz 
da rahatladı. İlişkimiz farklı bir boyuta geçti. Ben çocuğumun 
endişelerle yaşamasını istemiyorum, mutlu olmasını istiyorum. 
Her zaman onun yanında olacağımı söylüyorum kendisine. 
Bilgilenmenin sonu yok, öğrenmeye devam ediyoruz. Başkalarının 
sözlerine ve düşüncelerine gösterdiğim tepkinin bilgilenmekle ve 
hayattaki duruşumla ilgili olduğunu biliyorum. 

LİSTAG’da birlikte çalıştığım arkadaşlarımla beraber benzer 
durumda olan başka ailelere nasıl dokunabileceğimizi de 
düşünüyoruz ve artık bu alanda çalışıyoruz.

Benim çocuğum eşcinsel, bugün bunu bu rahatlıkla 
söyleyebiliyorum ama 10 sene önce böyle bir şey mümkün 
değildi çünkü ben de o zamanlar “el alem ne der, kendime 
saklamalıyım” diye düşünüyordum. Peki şimdi bunu neden 
yapıyorum? Benim çocuğum gibi çocukları olan ailelerin onları 
büyütürken yaşayacakları zorluklara engel olmak için.

Ben biyoloji eğitimi aldım. Doğada canlıların bir arada ve 
birlikte yaşadıklarını gördüm. Doğadaki neden sonuç ilişkisi 
içinde gelişen canlı yaşamı bana içinde yaşadığımız toplumu 
düşündürdü. Hayatım boyunca hep bu neden sonuç ilişkilerine 
bağlı yaşamaya çalıştım. Toplumda doğru bildiğimiz yanlışların 
da eğitimle düzeleceğine inandım.

Çocuk yetiştirme konusunda okumaya çocuğum doğmadan 
önce başladım ve sonrasında da okuyup bilgilenmeye devam ettim. 
Büyürken onu sanatla, sporla tanıştırdık ve iyi bir eğitim almasını 
sağladık. 12-13 yaşlarındayken bir gün bazı feminen tavırları 
dikkatimi çekti, dikkatli bir anneydim, gözlemciydim ve “Bu 
normal mi, yoksa yapmam gereken bir şey var mı?” diye sormak 
için bir uzmana danışmaya karar verdim. Ona ‘’Benim çocuğum 
eşcinsel olabilir mi? Onu büyütürken nelere dikkat etmeliyim?” 
diye sordum. O da bana ‘’Eşcinsellik bir hastalık değil, çocuğunu 
herhangi bir çocuk gibi büyütebilirsin” dedi. Eşimle rahatladık ve 
“Tamam, öyleyse öyle” diye düşündük ama bu konu hep içimizde 
kaldı. Hayatımıza soru işaretleriyle devam ettik.

Derken bir gün oğlumun sınıf arkadaşının annesi bana sokak 
ortasında “Sizin oğlunuza okulda ‘top’ diyorlar, biliyor musunuz” 
diye sorduğunda kendimi çok kötü hissettim. Ayrıca bana oğlumu 
bu yaşta bir psikiyatriste götürmezsem ileride daha büyük sorunlar 
yaşayacağımızı ve bir tanıdığının böyle bir şey yaşadığını söyledi. 
Ben de ona “Benim çocuğumun ruh sağlığı bozuk değil ve zaten 

Bunları Neden Daha Çok Anne 
Babaya Anlatmayalım?
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bir psikiyatristle konuştum. Onu götürmem gerekmiyormuş” 
dedim ve teşekkür ettim. Neyse ki çok kısa bir süre önce bu 
konuda bilgilenmiştim. 

Ertesi gün okula gittim. İdarecilerden biriyle ve rehberlik 
öğretmeniyle bir görüşme yaptım. Onlara okulda çocuğumla “top” 
diye alay ettiklerini öğrendiğimi ve bir daha kimsenin onu rahatsız 
ettiğini duymak istemediğimi söyledim. Nasıl gözlüklü, fazla 
kilolu, lehçesi farklı arkadaşlarıyla alay etmemeleri gerektiğini 
öğretiyorlarsa, bu konuyu da öğretmelerini, ‘’Bazı arkadaşlarınız 
böyle olabilir, alay etmemelisiniz’’ diye uyarmaları gerektiğini 
söyledim. O gün şunu anladım: çocuğumuzun eşcinsel olduğunu 
kabul etmemiz onu dışarıdan gelecek bazı şeylerden korumuyordu. 
Onu yine de üzeceklerdi. O günden sonra daha fazla tedirgin 
oldum. Ya birileri onun eşcinsel olduğunu hissedip ona istemediği 
şeyler yaşatırsa? Bu düşünce beni çok tedirgin etti ve çocuğumu 
hafiye gibi takip etmeye, ona daha çok soru sormaya, yani onu 
rahatsız etmeye başladım. Bu konuda kendime engel olamıyordum. 
Eşcinsellik konusunda ne bulursam okumaya çalışıyordum ama o 
dönemler bu konuda kitap olmadığı için sadece dergi ve gazetelerde 
bir şeyler okuyorduk. Karşıma hep “travesti terörü”, “travesti 
cinayeti” gibi haberler çıkıyordu. Bunlar da hiç bilgilendirici değildi. 
Ben çocuğumun kendine güvenen bir çocuk olarak yetişmesine 
özen göstermiştim. O da kendini ve hayatı seven, sanatla ilgilenen, 
özgüvenli bir genç olmuştu. Bir gün ailecek gittiğimiz bir yemekte, 
iyi bir restoranda tacize uğradığında gerekli tepkiyi kendisi vererek 
benim artık onu korumam gerekmediğini de gösterdi zaten. 

Günler bu şekilde geçerken bir gün oğlum bir arkadaşının 
annesinin benimle tanışmak istediğini söyledi. Zaten o süreçte 
çocuğumun arkadaşlarını ve ailelerini çok merak ediyordum. 
Buluşmaya sabırsızlıkla gittim. O gün o anneyle aramızda çok 
güzel bir sohbet geçti. Çocuğuyla birbirlerine açık olduklarını 
öğrendim. İlk defa çocuğu eşcinsel olan bir anneyle konuşuyordum. 
Çok etkilendim ve hemen o gün ben de oğlumla konuşmaya karar 
verdim. Bunu aynı gün babasına da söyledim. O gün çocuğumun 
eşcinsel olduğunu kabul ettim. Gerçi daha sonra öğrendim ki 
“Kabul ettim” demekle kabul etmiş olmuyormuşsunuz. Bu süreçte 
çocuğumun eşcinsel olan başka arkadaşlarının aileleriyle de 

tanıştım. Üç, beş, 10 derken çoğaldık. Giderek daha çok bilgilendik 
ve kendimize güvenimiz arttı. “Bunları neden daha çok anne 
babaya anlatmayalım?” diye düşündük. 

Yaşadıklarımız aileler olarak çocuklarımızı kabul etmenin 
yetmediğini bize gösteriyordu. Toplumun da kabul etmesi gerekiyor 
ancak ilk kabul ailede başlıyor. Önce aile, sonra okul, iş hayatı 
ve toplum. Hepsi çocuklarımız için birer kabul edilme yeri. 
Bunun zor olduğunu biliyoruz ama imkansız da değil. Biz 
bunu hallettik diyemem. Homofobi ve transfobi bütün dünyada 
var, biliyoruz. Biz bir sihirli değnek gibi topluma dokunup her 
şeyi değiştiremiyoruz ama 2008 yılından beri LİSTAG olarak 
yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi paylaşıyor ve çocukları yeni 
açılmış ailelere, çocuklarını kabul sürecinde destek oluyoruz. 

Evet biz başka bir aileyiz. Çocuklarını anlamaya çalışan ve 
onları koşulsuz seven bir grubuz, bunu öğrendik ve paylaşıyoruz. 
Her çocuğun farklı özelliklerle doğduğuna ve her birini olduğu 
gibi kabul etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda katkıda 
bulunmak ve benzer durumdaki ailelere destek olmak isteyenler 
bize danışma hattımızdan* ulaşabilirler.

*LİSTAG Danışma Hattı: 0546 484 82 85
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İş odaklı bir insanım. Hayatım iş, ev ve çocuklarımla geçen 
bir süreç bana göre. Çocuklarım başarılı, her şey yolunda. Küçük 
kızım üniversiteyi kazandı. 

Sınav dönemi biraz sıkıntılı geçmiş, hazırlık yılı bir yıl uzamıştı. 
Bu süreçte kızımla birlikte evdeydik ancak ona bir haller olmuştu. 
Benden uzaklaşmıştı, eriyip bittiğini görüyordum. Yemek yemiyor, 
konuşmak istemiyor, odasına kendini kapatıyordu. Şen şakrak, 
mutlu bir çocukken şimdi neden böyle olmuştu? Sanki sırtında 
bir yük var da bu yükün altında eziliyor gibiydi. Ben bunu geç 
ergenliğe verdim. “Bir başımızayız, artık babadan uzağız, belki 
sıkıntılarını bu şekilde dile getiriyordur” diye düşünüyordum. 
“Neyin var” diye sorduğumda “Bir şeyim yok, ben burada mutlu 
değilim. İstanbul’da okula başlayınca orada daha mutlu olurum. 
Burada sıkılıyorum.” diyordu. 

Bu durum uzun süre devam etti, ta ki ablası bir gün beni arayıp 
“Anne tansiyon hapını iç, kardeşim sana bir şeyler anlatacak, sakın 
telaşa kapılma.” diyene kadar. Siz bunları duysanız ne yaparsınız? 
İşten eve “ Acaba kızıma bir şey mi oldu, başına bir şey mi geldi, 
ben evde yokken biri mi saldırdı, bir şey mi yaptılar gibi olmadık 
düşüncelerle geldim ama nasıl geldim ben de bilmiyorum. 

Kapıyı kızım açtı, baktım her şey yerli yerinde, hiçbir şeyi yok, 
“Önemli bir şey değil, herhalde bir sıkıntısı var” diye düşündüm. 
Sarıldık. “Anne gel, çay demledim. Sana anlatacaklarım var” dedi. 
İçindeki neyse artık patlatmak istediğinin farkındaydım. “Sakin 
ol, anlatacaklarım benimle ilgili. Sana açılmak istiyorum.” dedi. 
Ben hala halledemediği bir sorunu olduğunu düşünüyordum. 
“Anneciğim, ben seninle cinsel yönelimimi paylaşmak istiyorum.” 
dedi. İçime bir korku düştü. O benim evladım, sarıldım sonra 
yüzüne baktım. O yüzündeki mutsuz, yorgun ifade gitmiş, 
üstünden yük kalkmıştı. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. “Sen benim 
evladımsın” dedim. Çocuğuma tekrar can geldi. Onun yeniden 
hayata tutunduğunu gördüm ve kendime çok kızdım. Çocuğum ne 
kadar çok acı çekmiş, kendi içinde hesaplaşmış, onu sevmeyeceğimi 
ve üzüleceğimi düşünmüş. Ona sarıldım tekrar, ağladım. “Sen 

Hayat Adını Koyamadı¤ım Anlamsız 
Kaçılara Duyarsız Kalmak De¤ilmi

Selma
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benim kıymetlimsin, ben seni çok seviyorum. Sen nasıl yaşamak 
istersen yaşa, ben hep senin yanındayım” dedim. 

Bu kez kavgam kendimle başladı. Hayat iş değil, yemek yapmak 
değil, bulaşık yıkamak değil, adını koyamadığım kaçışlara duyarsız 
kalmak değil. Bunları yaptığım için diğer “ben”e çok kızıyorum. 
Çocuğuma ise bana hayatın renkleri olduğunu hatırlattığı ve bu 
farkındalığı yaşattığı için teşekkür ediyorum. Mutluluk elimizde. Mutluluğu yakalamak hem çok kolay, 

hem de bir o kadar zor. Anaerkil bir ailede geçmiş, yaşanmamış 
bir çocukluk ve gençliğin ardından eşimle tanıştım. Birbirimizi 
sevmiştik. Mutluluk başlıyordu.

İki çocuk annesiyim. Uzun bir tedaviden sonra kızım, 6,5 yıl 
sonra da oğlum dünyaya geldi. Benden daha mutlu kim olabilirdi 
ki? Çocuklarımın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için 25 
yıl çalıştım. Artık büyümüşlerdi; kızım üniversiteyi bitirmiş, 
evlenmişti. Oğlum da liseyi bitirmek üzereydi. Eşimin işi nedeniyle 
her ikisi de öğrenimlerini değişik illerde tamamlamışlardı. Oğlumun 
üniversiteyi kazandığı sene çok mutluydum. Artık yavaş yavaş 
ayakları üzerinde durmaya başlıyorlardı. Üniversite bitti, yüksek 
lisans başladı, onu da bitirdi. Doktora sınavına girdi ve kazandı. 
Aman Allah’ım, ne kadar mutluydum! Bu arada paralı askerlik 
çıkmıştı. Askerlik de bitti, her şey ne kadar güzel gidiyordu. 

Yaz tatillerinde yanımıza geldiği zaman yanında bir erkek 
arkadaşı oluyordu. Çok samimiler, ne güzel anlaşıyorlar diyordum. 
Tatilin geri kalan bölümünde, erkek arkadaşı ve çok sevdiği yakın 
kız arkadaşı ile yurtdışına gidiyorlardı. Kızım eşinden boşanmış, 
oğlumun yanına taşınmıştı. Biz anne baba olarak onlar daha rahat, 
huzurlu olsunlar, karışmayalım diye yazlığımızda daha uzun süre 
kalıyorduk. 

2016 yılına girerken yeni yılı çocuklarımla birlikte kutlamak 
istedim. Geldiğimizde kız arkadaşı her zamanki gibi bizdeydi 
ama bu sefer erkek arkadaşı yoktu. Gönlümden geçen bu kızla 
evlenmesiydi, çok istiyordum bunu. Sürekli “Kızım, seni artık gelip 
ailenden isteyeceğiz. Oğlumun güzel bir kariyeri var, askerlik bitti. 
Sen de çalışıyorsun.” diye takılıyordum. Bana gülüyorlardı, ben 
neler olduğunu anlayamıyordum. Akşam oğlum beni kahve içmeye 
çağırdı. O kadar mutluyum ki, çok güzel bir yılbaşı geçireceğiz, 

Dünyamız Rengarenk,
Hepimiz Ayrı Bir Rengiz

Suzan 
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çocuklarımla beraberim. Oğlum “Anne seninle bir şey konuşmam 
lazım” dedi. “Ben çok mutluyum; ne olur benim mutluluğumu, 
huzurumu bozacak bir şey söyleme.” dedim. Aklımdan geçen 
“Acaba ablasıyla kavga etti de başka eve mi çıkmak istiyor, artık 
aynı evde oturmayacaklar mı?” oldu ama o “Anne ben kızlardan 
hoşlanmıyorum.” dedi. Sadece ellerini tuttum, buz gibi olan 
ellerini. “Sen gey misin?” dedim. “Evet anne” diye cevapladı. 
Kahve mi beni içti, ben mi kahveyi içtim bilmiyorum. Çıktık, 
bir sürü sorular, her anne babanın sorduğu gibi. En son “Babana 
söyleyecek misin?” diye sordum, “Evet” dedi. Eve geldiğimizde 
babasına anlattı. Babası ‘Ne olursa olsun, sen benim bir tanemsin, 
canımsın’ dedi ve ona sıkı sıkıya sarıldı. İşte o an yıkıldım çünkü 
ben bu hareketi yapamamış sadece ellerini tutabilmiştim.

Kısa bir süre sonra sevgilisinden ayrıldığını öğrendim. Oğlum 
“Ailelerimize açılalım, gey olduğumuzu bilmeleri lazım” diyormuş 
fakat sevgilisi “Bizi kabul etmezler, reddederler” diye istemiyormuş. 
3-4 senesi böyle bir bocalama içinde geçtikten sonra “Ben bunu 
artık aileme anlatacağım.” demiş, ikisi böylece yollarını ayırmışlar.

Oğlum artık sevgilisi ile birlikte yurtdışında yaşıyor. İçimde çok 
büyük bir özlem var, onu çok özledim. Ancak konuştuğumuz zaman 
gözlerinin içinin gülmesi, sevgiyle bakması bütün üzüntülerimin 
kaybolup gitmesini sağlıyor. Ne olursa olsun, o benim çocuğum, 
o benim bir taneciğim. Onun mutlu ve huzurlu olması beni de 
mutlu ediyor. Dünyamız rengarenk, hepimiz ayrı renkleriz. Sadece 
siyahlar ve beyazlar yok.

Şu anda CETAD’a devam ediyorum. Çok bilgilendim ve yeni 
gelen ailelerimize daha fazla yardımcı olabilmek amacıyla hiçbir 
toplantıyı kaçırmıyorum.

Ben trans erkek annesiyim. 4 yıl önce öğrendim. Bana kendisi 
açıldı. İlk tepkim nasıldı? Tabii ki inanamadım, şoka girdim. O 
güne kadar hep kız diye bildiğimiz çocuğumuz bana erkeklerden 
değil kadınlardan hoşlandığını söylüyordu.

Tabii ben doktor araştırmaya başladım, işte “Kesin psikiyatristlik 
bir iştir bu. Yoktur yani, mümkün değil, böyle bir şey olmaz” diye 
düşünüyordum. Daha sonra gittiğimiz psikiyatristlerden hiçbir 
şekilde doğru düzgün bir şey, daha doğrusu beklediğimiz cevapları 
alamadık. İşte “Bu bir tercih değil” diyorlar. Seanslara giriyoruz 
çıkıyoruz, hiçbir şey olduğu yok. Çocuk hala aynı; durumunda 
bir değişiklik olmuyor. Konuşuyorum, bana “Ben düzeleceğim, 
böyle kalmayacağım” diyor. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. 
Etek alıyoruz, onu giymeye, makyaj yapmaya çalışıyor. Saçlarını 
uzatıyor, acaba kız olabilir miyim diye deniyor.

İki yıl önce beraber tatildeyken yabancı lezbiyen bir çift ile 
tanıştı. Onları gördüğünde lezbiyen olduklarını iddia etmişti ama 
ben inanmamıştım. Sonra gidip konuştu ve lezbiyen olduklarını 
öğrendi. Bunun üzerine “Ben biliyorum işte, sen beni fark 
etmiyorsun ama ben insanları fark edebiliyorum.” dedi. Ardından 
“Ben seni kaybetmemek için, bana tepki göstermemen için çok 
uğraştım anne ama yapamıyorum. Ben erkeğim, kadınlardan 
hoşlanıyorum” dedi. Tabii ben bunu babayla paylaştım. “Ben tam 
bilmiyorum, nedir, buna nasıl bir isim takıldığını da bilmiyorum. 
Bana sadece kızlardan hoşlandığını söyledi ve kendisinin erkek 
olduğunu iddia etti.” diye anlattım. Sonra babayla ikisi birlikte 
vakit geçirdiler. Baba tabii onaylıyor ama ben hiçbir şekilde 
onaylamıyorum çünkü o benim kızım, hayattaki tek şeyim. Onunla 
vakit geçirmeyi ve kızım olarak kalmasını istiyorum.

 Lise ikinci sınıftayken kendisinden bir sınıf hatta iki sınıf 
büyük bir kız ile arkadaş oldu. Kız benim sevdiğim gibi bir tip; 

Bizim Zaten 
‹ki O¤lumuz Varmı
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ince, zarif bir kız. Onunla telefonda görüşüyoruz, çocuğuma 
yardımcı olacağını, bana onu kendisi gibi yetiştireceğini söylüyor 
ama meğerse aralarında küçük bir ilişki varmış. Tabii ben bunu 
sonradan öğreniyorum. Bize çok çirkin bir mesaj attığı zaman 
ayrıldıklarını öğreniyorum. Kızım intihara teşebbüs ediyor, 
kollarını kesiyor. Böyle olaylarla kendisini hayatına son verecek 
noktaya getiriyor. 

Sonunda kızsan kız gibi, erkeksen erkek gibi davranacaksın 
diye düşünerek Hacettepe’ye gitmeye karar verdik. Orada Koray 
Hocamız “sizin zaten iki tane oğlunuz varmış, bir oğlunuz bir 
kızınız yokmuş.” dedi ve ardından tetkiklere başladı. Gidip erkek 
reyonundan ayakkabı aldık, yalnız bunların hepsini benimle 
yapıyor. Yüzünü jiletle temizlemek istediği için jilet almaya da 
gittik. Her şeyini, tüm erkek kıyafetlerini, boxerına kadar ne varsa 
hepsini beraber aldık. Şu anda hayatından çok çok memnun, çok 
mutlu.

Bir dönem benim bir rahatsızlığımdan dolayı çok korktu, 
acaba annem benim yüzümden mi hastalandı diye endişelendi. 
Aile ben hastalandığım dönemde ona çok büyük tepkiler verdi. 
“Sen böyle yaptığın için, dikkat çekmeye çalıştığın için oldu. 
Düzelmiyorsun, kendince bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bak 
annen ne hale geldi” gibi sözler işitti.

 Artık aile de biliyor, biz herkese normal bir şekilde anlattık. 
Kabullenmesi o kadar zor bir şey değilmiş çünkü o benim çocuğum, 
onun hayatta kalmasını istiyorum. Çocuğum kız da olabilir, erkek 
de. Benim iki tane erkek çocuğum var.

Şu an lise 3’te. Görüntüsü erkek, saçları kısacık. Arkadaşlarının 
çoğu erkek, onlarla “Koçum, oğlum, kanka” tarzında konuşuyor. 
Ben ona sadece kız sevgilisi olduğu zaman müdahale ettim. O 
çok çirkin mesajı atan insandan ona değil sevgili ya da arkadaş; 
hiçbir şey olamayacağını anlatmaya çalıştım. “Çok çirkin şeyler 
yazmış senin hakkında, seni yargılamak ona düşmez” demiştim 
ona. Onun dışında okul hayatında karıştığım pek bir şey olmadı. 

Gelecekte pilot olmayı düşlüyordu, miyop olduğu için kabul 
edilmedi. Şimdi kabin görevlisi olmak istediğini söylüyor yalnız 

bu durumdan sonra nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yurt dışında 
yaşamayı çok istiyor, Kanada’ya başvurdu. Kabul edildiğine dair 
bir kağıt geldi oradan. Oradaki üniversiteleri bir araştıralım diye 
düşünüyoruz. Liseyi bitirsin, her şey netleşsin, ameliyatlarını 
olsun. 18 yaşından sonra daha düzgün kararlar verebileceğini 
söylüyorum. İlerde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum, yaşayıp 
göreceğiz. Benim tek korkum eğitiminin aksaması çünkü artık 
hormon almaya başlayacak, okula ara verecek, beni sadece o 
süreç endişelendiriyor.

Bizim desteğimiz onu mutlu ediyor. Ona kendisine seçtiği 
isim ile hitap edilmesinden hoşlanıyor; ben buyum ailem beni 
ne güzel kendi halimle kabul edebiliyor, diye seviniyor. Kabul 
görmediği zamanlarda çok tepkisel davranışlar sergiliyor. “Ben 
buyum, beni bu şekilde kabul edeceksiniz” diyor. Bazen baba 
şaşırıyor, ona kız ismiyle sesleniyor, o zaman babasına “O kim?” 
diye çıkışıyor. Çevresindekilerden kabul görmediği zamanlarda 
ona “Sadece bizim çevremizde değil, Türkiye’de translara normal 
gözle bakılmıyor. Biz de içine girene kadar bilmiyorduk ki, bir çok 
şeyi araştırdıktan sonra öğrendik. Durumu herkese açıkladık, buna 
rağmen arada sana hala eski isminle hitap ederlerse görmezden 
gelmeye çalış, önemli olan ailenin seni anlayıp kabullenmesi ve biz 
öyle yaşıyoruz. Dışardaki insanlar senin için çok önemli olmasın 
çünkü toplum bilmiyor, transın ne olduğunu bilmiyor, geyi farklı 
eşcinseli farklı biliyor.” diyorum.

Kardeşiyle aralarında kavgalar olabiliyor. Kardeşi istediği 
olmadığı zamanlarda onu “arkadaşlarının yanında sana abla 
diyeceğim” diye tehdit ediyor. O çok seviyor kardeşini “Onun için 
dünyayı yıkarım, onu çok seviyorum, o benim her şeyim” diyor. 
Kardeşi onun için bambaşka.

 Gökkuşağı Aile Grubu’nun bir üyesiyim, onlarla tanışmadan 
önce pek bir şey bilmiyordum, sürekli araştırıyordum. Oğlum 
koluna gökkuşağı dövmesi yaptırmak istiyordu fakat benim 
LGBTİ+ hakkında fazla bilgim yoktu. Bir arkadaşım var, bu 
konuda bildiklerini bana anlatıyordu, dernekleri olduğunu falan 
söylüyordu ama ben korkuyordum “İnşallah benim çocuğum 
gitmiyordur oraya” diye düşünüyordum çünkü o dönemde bende 
bir kabullenme yoktu daha. Ailelerle tanışınca bu durumda sadece 
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kendimin olmadığını, arkamda bir sürü insanın olduğunu, bir 
şeyleri başaracaksak hep beraber başarabileceğimizi anladım, 
bundan emin oldum. Sonra eşimi çağırdım. “Bu gruba sen de 
katıl, gel, dinle, hayatta nelerin olduğunu gör. Sadece bizim 
çocuğumuz yok.” dedim.

Aile grubuyla çalışmak çok güzel çünkü bir tane ortak noktamız 
var ve birçok insan bunun için çalışıyor. Bir şey olduğunda herkese 
anlatamazsınız ama gruptan birileri ile paylaştığınızda sizi anlar. 
Dışardan birine “Benim çocuğum gey, benim çocuğum trans” 
deseniz hemen “Ne! Götürün, tedavi ettirin” derler ama bunu 
söylediğiniz insanın da çocuğu trans veya eşcinselse birlikte 
ortak bir şeyler yapmayı düşünmeye başlıyorsunuz. Beraber şu 
filmi izleyelim, bu kitabı okuyalım, anılarımızdan veya gelecek 
hayallerimizden bahsedelim diyoruz. Böyle bir grubun parçası 
olmak çok iyi oldu. Çocuğum da şimdi bu grup sayesinde yeni 
arkadaşlar edinecek.

Onun mutluluğu benim için çok önemli, mutsuz olmasını 
istemiyorum. Çocuğumu yalnız bırakmadım, bundan sonra da 
bırakmayacağıma inanıyorum. Hayatta her şey onun için. Bugün 
4 yıl önce ilk öğrendiğim zamanki durumumda olan bir anne ile 
karşılaşacak olsaydım, ona ne olursa olsun çocuğunun elini hiçbir 
zaman bırakmamasını söylerdim. Sonuçta erkek de olsa bizim 
çocuğumuz, kız da olsa bizim çocuğumuz. Bir anne her zaman 
için çocuğunun en büyük destekçisi olmalı diye düşünüyorum.

Çocuğunuz bir gün karşınıza geçip size “Okul hayatım boyunca 
bana ‘top’ diye takıldılar ve okul değiştirdiğim halde bu durum 
devam ediyor, bir psikiyatriste gidelim” dedi mi? Ondan birkaç 
gün sonra, hem de doğum gününde, altıncı kattaki evinizin 
balkonunda otururken “Şuradan kendimi atsam ne güzel olur, 
değil mi? Bütün sorunlarım biter” diye sordu mu? Benim çocuğum 
bana bunları söyledi. Ben henüz birkaç gün önce istediği doktoru 
bulmaya çalışırken o ikinci soruyla gelmişti. O soru bana çocuğum 
balkondan gerçekten atlamış gibi hissettirmişti. 

Bulduğumuz doktor çocuğumuzun eşcinsel olmadığını, 
babayla daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini, gençlik problemleri 
olduğunu, onu terapi ve ilaçla tedavi edebileceğini söyledi. “Güzel” 
diye düşündüm. Benim çocuğum eşcinsel değildi, ilaç ve terapiyle 
sorunlarını aşabilecekti. İlaç ve terapiye başlandı ve bu süreç on 
yıl devam etti. Koskoca on yıl... O on yıla neler sığdırabilirdik, 
neler. Bilgilenebilirdik, birlikte pek çok şeyi aşabilirdik. Keşke 
o gün o doktor bize çocuğumuzun eşcinsel olduğunu söyleseydi. 
Öyle olsa kabule geçerdik ve o kadar zaman kaybetmezdik. Hep 
bunu düşünüyorum. Ben çocuğuma değil, o bu süreci tek başına 
yaşamak zorunda kaldığı için, sonradan o doktora ve kendime 
çok kızdım. Sanırım doktor da bu konuda bilgisizdi.

Nasreddin Hoca ağaçtan düşer ve etrafına toplanan kalabalık 
“Seni hemen doktora götürelim” der. O da “Hayır, beni doktora 
götürmeyin, ağaçtan düşen birinin yanına götürün” der. Çocuğum 
bana eşcinsel olduğunu söylediğinde ben de ağaçtan düştüm ve 
kendim gibi ağaçtan düşen kişileri buldum. LİSTAG, çocukları 
LGBTİ+ olan ailelerin destek grubuyla çocuğum sayesinde 
tanıştım. Ardından CETAD’a gitmeye başladım. Güvenilir, konuda 
uzman psikiyatristler ayda bir yapılan toplantılarda bize pek çok 
şey anlatıyorlardı. Onlardan LGBTİ+ olmak üzerine çok şey 
öğrendim. Eşcinselliğin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık 

Kendinize Ve Çocu¤unuza
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Ümühan



9190

kategorisinden çıkarıldığı, doğuştan gelen bir yönelim olduğu gibi 
hayati öneme sahip pek çok bilgi... Orada öğrendiklerimden sonra 
kaybettiğim on yıl için daha fazla üzüldüm. 

LİSTAG’a katıldıktan sonra, Benim Çocuğum filmi için beş 
şehri kapsayan bir Almanya turnesine gittik. Her gösterimde 
gözlerim fal taşı gibi açılıyordu. Benim için her şey çok yeniydi. 
Almanya gösterimleri, bu camiayı tanımak, anlamak, neyi neden 
yaptıklarını sorgulamak adına benim için bir dönüm noktası 
oldu. Hayatım değişti. Hayatım şu anlamda değişti: Ben kendimi 
tanıdım, farkındalığım arttı. LİSTAG ve CETAD’a gelene kadar 
“Heteroseksüellik nedir, eşcinsellik nedir, transseksüellik nedir” 
hiçbirinden haberim yoktu. Buradaki arkadaşlarımla çok şey 
paylaştım, onları sorgusuz sualsiz dinledim. Bizim aramızda farklı 
bir dostluk var. Galiba ben şimdiye kadar ne zaman birileriyle bir 
şeyler paylaşsam, “Ben şimdi doğru mu yaptım?” diye kendimi 
sorgulamışım. LİSTAG’da duygularımı paylaşırken hiçbir çekincem 
yok, kendimi çok rahat hissediyorum. İnsanın hayatta çok az dostu 
vardır ama LİSTAG’daki arkadaşlarımın hepsi benim dostlarım, biz 
çok güzel bir aileyiz. Bilgilendikten sonra çocuklarını yadırgamayı 
bırakan, insanları oldukları gibi, insan oldukları için kabul eden, 
kimsenin yatak odasına karışmayan, onlara insani değerlerin 
gerektirdiği çerçevede davranan aileler olarak görüyorum LİSTAG’ı. 

Ben bütün çocukları çok severim, bir gün yeğenimin çocuklarını 
severken oğlum benimle dalga geçerek “Yazık, senin torunun 
olmayacak, ablam evlenmiyor” dedi. O dönemde henüz bize 
açılmadığı için eşcinsel olduğunu bilmiyordum. “Ben ablandan 
vazgeçtim, senden bekliyorum artık” dedim. “Senin düşündüğün 
anlamda çocuğum olmayacak benim” dedi. Neden öyle bir şey 
söylediğini anlayamamıştım, kendi kendime “Herhalde evlenmeyi 
düşünmüyor” demiştim. Çocuklarımla ilgili öyle büyük hayaller 
kuran bir anne değilim ama tabii ki hayatlarında kendilerine çok 
değer veren birisi olsun, birbirlerine baktıkları zaman gözlerinin içi 
gülsün istiyorum. Sanırım hayalim bu. Mutlu olsunlar istiyorum. 

Eskiden beri azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı olmuşumdur. 
Çocuğumdan önce hiç eşcinsel tanıdığım olmamıştı. Eşcinselleri 
LİSTAG’a girince tanıdım ve oğlumu o zaman daha iyi anladım. 
Televizyonda gördüklerim vardı ama bu beni fazla ilgilendirmiyordu. 

Çocuğumun eşcinsel olduğunu öğrendiğimde gördüm ki, diğer 
azınlıkların yaşadığı dışlanmayı LGBTİ+ bireyler de yaşıyor. 

Şu anda çocuğunun LGBTİ+ olduğunu öğrenip LİSTAG danışma 
hattını arayan ya da yüz yüze görüştüğüm ebeveynlere söylediğim 
bir şey var: Çocuğunuz hasta değil, bu doğuştan gelen bir yönelim. 
Kabullenmek için kendinize ve çocuğunuza zaman tanıyın.

Son olarak şunu eklemek istiyorum, bizim çocuklarımız sapkın 
değil, hepimiz gibi insanlar onlar. Ben yatak odamı nasıl kimseye 
anlatmıyorsam, çocuğumunki de kimseyi ilgilendirmiyor. Benim, 
çocuğumun kimliğiyle ilgili başından beri bir sorunum olmadı. 
Sadece dışlanacağını düşünerek onun için çok üzüldüm. Bizim 
çocuklarımız varlar, kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar ve 
dünya var olduğu sürece de var olacaklar.
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42 yaşındaydım ve bir kız çocuğu babasıydım. Babasıydım 
diyorum çünkü sonradan bir tane de manevi kızım oldu. Hayatımı 
ikiye ayırıyorum: Çağla’dan önceki ben ve Çağla’dan sonraki 
ben. Tanışmamız annesi sayesinde oldu; önce annesi hayatıma 
girdi ve bana kızıyla olan hikayesini okuttu. Okuyunca şok 
oldum. Çağla trans kadındı. Ağlayarak okudum, hiç böyle bir 
hikaye beklemiyordum. O zamana kadar trans kadın kelimesini 
hiç duymamıştım. LGBTİ+ bireylere karşı önyargılıydım ama o 
mektup bende bir tokat etkisi yarattı. Hiçbir şey bilmediğimi ve 
ne kadar çok önyargım olduğunu fark ederek utandım. Karşımda 
çok güçlü ve evladını koşulsuz seven bir anne vardı. Ben bir baba 
olarak onun kadar güçlü olabilir miydim diye düşündüm açıkçası. 

Bu hikayeyi okumadan önce dediğim gibi LGBTİ+ bireylere 
karşı önyargılıydım. Utanarak söylüyorum ki onları görmek bile 
istemiyordum. Hikayeden sonra bir an önce Çağla’yla tanışmak 
istedim. Sadece bir fotoğrafını gördüğüm halde buluşma akşamı 
kalabalıkta onu ilk ben fark ettim. Annesinden önce biz sarıldık. O 
kadar içten, o kadar samimi bir sarılmaydı ki anlatmaya kelimeler 
yetmez. O akşam çok güzel geçti, bir kızım varken iki kızım 
olmuştu. Daha sonra LİSTAG ailesiyle tanıştım ve bilgilendim. 
En önemlisi LGBTİ+ birey olmanın doğuştan olduğunu, bunun bir 
hastalık, bir heves olmadığını, o çocukların hiç de farklı olmadığını 
öğrendim. LİSTAG ailem (ailem diyorum çünkü kendimi artık 
o aileden hissediyorum) ve çocuklarımızla bir tiyatro oyununa 
(Küründen Kabare) gittik. Bu oyun beni inanılmaz derecede 
etkiledi. Son sahnede Çağla’m o kadar ağladı ki... O zaman onun 
elini tuttum ve içimden bir ses “Bu eli hiç ama hiç bırakmaman 
gerek” dedi çünkü biyolojik olmasa da, o artık benim de kızımdı. 
Bunun en güzel örneği Çağla’mın doğum gününde, ki oldukça 
kalabalıktı, tüm arkadaşlarına beni “Babam” diye tanıştırması oldu.

Ben, daha doğrusu yeni ben, önyargıları yıkılmış artık çevresine 

Sadece Sevin,
Hem De Koulsuz Sevin
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daha yargısız bakabilen biri haline geldim. LİSTAG’a evladıyla 
problem yaşadığı için başvuran bir babayla görüşmem neticesinde 
babanın bana ‘’ İyi ki varsınız, iyi ki sohbet ettik ve çocuklarımızı 
anlamaya çalıştık. Ben 3 aydır uyumuyordum. Sayenizde bu gece 
rahat uyuyacağım” demesi, önümüzde uzun bir yol olduğunu, 
bu konuda daha çok bilgilenmemiz, daha çok aileye ulaşmamız 
gerektiğini bir kez daha kanıtladı.

Şimdi LİSTAG ailemle vakit geçiriyor, toplantılarına katılıyor 
ve daha fazla bilgi sahibi oluyorum. Öğrendiklerimle çevremi 
bilgilendirmeye ve önyargıları yıkmaya çalışıyorum. Benim 
gibi önyargısı olan herkese şunu söylemek istiyorum: Bir çocuğu 
sevmek için kan bağınız olmasına gerek yok, sadece sevin, hem 
de koşulsuz sevin.

Toplumsal cinsiyet kalıplarını mantıksız bulan biri olarak, 
çocuğum olunca kız da olsa, erkek de ona aynı ismi koymaya 
karar vermiştim. Odasını ve kıyafetlerini de cinsiyet belirtmeyen 
renklerden seçmiştim. 

Kızım doğunca rahat etsin, üşümesin diye hep pantolon, 
şort giydirdim. Etek, elbise, külotlu çorap beni rahatsız ettiği 
için kızıma da kendi tarzımda kıyafetler aldım. Zaten doktor 
kimliğim dolayısıyla hastalarımın beni cinsiyetsiz görmelerini 
tercih ediyordum. 

Henüz çok küçüktü, ona bayram için elbise almıştım, üstüne 
giydirmemle çıkarması bir oldu. Rahat edemediğini, bisikletine 
binerken külotunun görüneceğini söyledi ve o elbiseyi hiç giymedi. 
Bebekken bile taktığım tokaları, bilezikleri çıkartana kadar 
uğraşırdı.

Ablamın kendisinden bir yaş büyük oğluyla birlikte hep 
arabalarla oynarlardı. En yakın arkadaşı o olduğu için normal 
karşılardım. Zaten belirttiğim gibi bende oyuncakların cinsiyeti 
diye bir kavram yoktu. Ablamın oğlunu plajda tuvaleti geldiğinde 
onu yolun kenarında işettiğimiz zaman, kızım da aynısını 
yapmaya çalışmıştı. O zaman bir tuhaf olmuştum. “Acaba benim 
çocuğum trans mı” diye korkmuş sonra da “Sen küçücük çocuğa 
transseksüel diyecek kadar evhamlı birisin, bakalım bu çocuğu 
nasıl büyüteceksin” diye kendime kızmıştım.

Anaokuluna başladığında gidip erkeklerle oynaması, erkeklerin 
“Git sen kızsın”, kızların “Sen erkeksin” diye çocuğumu oyunlarına 
almaması okulun psikologunun dikkatini çekmiş. Bana durumu 
anlatıp ona elbise giydirmemi, kolye bilezik gibi aksesuarlar 
takmamı önerdi. Ben de o panikle hemen çocuğumu alıp, ilk 
bulduğum butiğe gittim. En pahalı elbiseyi alıp eve geldim ve 
durumu kocama anlattım. O da bana gülüp “Sen doktorsun, 

Kendisini Kefetti¤i ‹çin ükrettim
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bunun kıyafetle değişmeyeceğini bilmiyor musun? Eğer transsa 
yapacağımız bir şey yok. Çocuğumuza zorla istemediği kıyafetleri 
giydirirsen asıl o zaman sorun yaratırsın. Onu strese sokarsın” 
dedi. Ben de kendimi toparladım ve onu bir daha kıyafet konusunda 
hiç zorlamadım.

İlkokula başlayınca önlüğün altına pantolonunu giyerdi. 
Kıyafetlerini erkek reyonundan seçmeye başlamıştı. Ben de ona gey, 
lezbiyen, transseksüel gibi kavramları anlatıyor, kendinde farklılık 
hissederse kötü hissetmesin, bu durumların normal olduğunu bilsin 
istiyordum. Benim bütün çabalarıma karşın ergenlikte kendisini 
tanımlamada çok zorlandı. Ben de ona “Sana küçük yaştan beri 
anlatıyorum, lezbiyen misin, trans mısın neden anlamıyorsun” 
diye kızardım. En sonunda kendisini anlaması için LAMBDA 
LGBTİ+ Derneği’ne götürdüm. Kendi gibi insanları görünce çok 
rahatladı, anormal olmadığını orada anladı. Okuldan çıkıp her gün 
derneğe uğruyordu. Erkek olduğunu 15 yaşındayken LAMBDA 
sayesinde keşfetti ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde Şahika Hoca’ya 
gitmek istediğini bize söyledi. Karı koca o kadar rahatladık ki 
anlatmama imkan yok. Teşhis konulmuştu. 

Anestezi uzmanı olarak çalıştığım süre boyunca, çocukların 
ameliyatına çok üzülürdüm. Hele kanser ameliyatlarında 
kahrolurdum. Küçücük bebeklerin ölümcül bir hastalık yüzünden 
acı çekmelerine, anne babaların yaşadıkları acıya dayanamazdım. 
Allah’ıma “Ne olur bana bu üzüntüleri yaşatma” diye yalvarırdım. 
Ama insanız, bütün hastalıklar bizim için. 

Çocuğum bana erkek olduğunu söylediğinde sonunda kendisini 
keşfettiği ve anladığı için şükrettim. Önemli olan onun ruh ve 
beden sağlığıydı, biz bunu çözebilirdik.

İlk, orta ve liseyi Anadolu’da, devlet okullarında okudum. 
Büyük şehirler sadece filmlerde gördüğüm yerlerdi. Ankara’da 
üniversiteyi bitirip mühendis olduktan hemen sonra, henüz 
diplomamı elime almadan babamı kaybettim. Ardından İstanbul’a 
yerleştim. Bir daha da kısa süreler dışında doğduğum yerlere 
dönmedim, dönemedim. Halen de düşünür, tam cevabını bulamam; 
dönmemekle iyi mi yaptım?

 İstanbul’daki yaşantım zorluklar içinde geçti. Her şeyi neredeyse 
sıfırdan kendim yaptım. Tüm çalışma hayatımı mühendislik yaparak 
geçirdim. İşim gereği yurt içinde ve yurt dışında, kimileri küçük, 
kimileri dev onlarca projenin içinde yer aldım. Üniversitelerde 
dersler verdim, seminerlere katıldım, konferanslar düzenledim. İki 
kız çocuğumuz oldu. Eşimin hamilelikleri sırasında çocuklarımın 
kız mı erkek mi olacaklarını hiç ama hiç önemsemedim, sadece 
çocuğum olacağını bilmek bana yetiyordu. Bir isteğim vardı, o 
da eğer oğlum olursa ona babamın adını koymaktı çünkü babamı 
çok seviyordum. Usta şair Can Yücel’in

“Ben hayatta en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk çarpık bacaklarıyla
ha düştü ha düşecek,
Nasıl koşarsa ardından bir devin”

dizelerinde olduğu gibi. Fakat oğlum olmadı, ben de babamın 
adını koyamadım. Çocuklarımı da aynı babamı sevdiğim gibi 
çok sevdim.

Küçük çocuğumuzun trans erkek olduğunu, o üniversite son 
sınıfta okurken eşimden öğrendiğimde herhangi bir şok yaşamadım 
çünkü o benim evladımdı. Bunun benim onun babası olma 
durumuma en küçük bir etkisi olmaz, olamazdı. Ailede ise çok 
kısa bir şaşkınlık olduğunu söyleyebilirim. Durumu öğrendikten 
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sonra konuyu bir proje gibi düşündüm. Ailece önceliği konuyu 
nasıl değerlendirebileceğimize, nasıl en iyiyi bulabileceğimize 
verdik. Kız öğrenci olarak başlanmış ve bitmek üzere olan 
üniversite eğitiminde mevcut durumun, okul bitene kadar aynı 
şekilde sürdürülmesine birlikte karar verdik. Bu süreçte, birlikte 
verilen kararlardan daha iyi sonuçlar alındığını gördük.

 Sadece bu konuda değil, birçok konuda sorunları çözmede 
üç şeye ihtiyaç vardır: Zaman, para ve bilgi. Zaman konusunda 
yapılabilecek bir şey yoktu, geçmişe dönemezsin, akış hızını 
değiştiremezsin, ya da zamanı ileri götüremezsin. Bizim 
durumumuzda en önemli bileşen bilgiydi. Eksiğimizin doğru 
bilgi olduğunu gördükten sonra mümkün olan en kısa sürede 
bilgi sahibi olmaya ve öğrendiklerimi hem bir baba, hem de bir 
eğitimci olarak aileme aktarmaya çalıştım.

İşte bu süreçte LİSTAG ve CETAD’ı bulduk ve yeni insanlarla 
tanışıp onlarla iletişim kurduk. Öğrendiklerimin önemli bir 
kısmını bu dostlarımdan ve uzmanlardan öğrendim. Birlikte 
hem kendimiz, hem de toplum için yararından emin olduğum 
çalışmalar yapıyoruz. En önemlisi de hem kendi aramızda, hem 
de yeni katılan ailelerle yaptığımız bilgi paylaşımları. Her gün 
yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu da hem bize, hem çocuklarımızla 
iletişimimize olumlu katkıda bulunuyor.
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Sevgi Anlamayı ve Sorumluluk Almayı Gerektirir - Nedime 

Karanlık Günlerde LİSTAG ve CETAD Işığımız Oldu - Neval Zen

İyi ki Trans Kızım Var - Semiha
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Sen Mutluysan Ben de Mutluyum - Züleyha
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Çocuklarım Mutluysa Ben de Mutluyum - Hidayet
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Lütfen Çocuklarınıza Zorla Bir Şey Yaptırmayın - Sevim
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Hayat Adını Koyamadığım Anlamsız Kaçışlara Duyarsız Kalmak Değilmiş - Selma
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Bizim Zaten İki Oğlumuz Varmış - Nurcan

Kendinize ve Çocuğunuza Zaman Tanıyın - Ümmühan

Sadece Sevin Hem de Koşulsuz Sevin - Fahri 
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