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Önsöz

14 yaşındaki oğlu için ağlamaklı bir şekilde bizi arayan baba, 
“Oğlum daha 14 yaşında, nasıl eşcinsel olabilir?” diye haykırıyordu.

Aile, İstanbul’da bir hekime başvurmuş ve hekim yaptığı 15 
dakikalık görüşme sonrasında babaya, “Bu, oğlunuzun cinsel kim
liği; onu bu şekilde kabul edeceksiniz, eşcinsellik doğuştan gelen 
ve en az heteroseksüellik kadar normal bir durumdur” derken 
çocuğa ise, “Bu durumu kabullenmekten başka çaren yok” demiş. 
Bunun üzerine baba, “Oğlumun hiçbir erkekle bir ilişkisi olma
mış. Bu, ben onu internette gay pornolarını seyrederken yakaladı
ğım için bana açıklamak zorunda kaldığı bir hissi. Ayrıca oğlum 
bana kadınlardan da hoşlandığını söyledi, sadece kafası karışmış. 
Ben uzun yol şoförü olduğum için evde çok bulunamadım; oğlum 
daha çok annesi ve ablası ile vakit geçirdi, onlardan etkilenmiş 
olabilir mi?” diye sormuş. Hekim, “Yapacak hiçbir şey yok, bu du
rumu kabulleneceksiniz” diyerek aileyi göndermiş.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, çocuklarının eşcinsel eğilimle
rini fark ettiklerinde kendilerini bütünüyle çaresiz hisseden, ki
mi zaman başvurdukları bazı hekimlerin tuhaf yorumlarıyla ka
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faları iyiden iyiye karışan anne babaları, böylesine hassas bir ko
nu hakkında donanımlı kılmak amacıyla yazılmış, rehber bir ki
taptır. “Eşcinsellik gerçekten doğuştan gelen bir durum mu
dur?”, “Eşcinsellik kader midir?” gibi soruların yanıtlarını bula
bileceğiniz en kapsamlı ve en doyurucu çalışma, şu anda oku
makta olduğunuz Anne Babalar İçin Gençlerde Homoseksüelliği 
Önleme Rehberi (A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality) 
adlı kaynak kitaptır.

Bu rehber, okurunu başta homoseksüel öncesi evredeki 
çocukların psikolojik durumlan, eğilimleri ve cinsiyet kimliğini 
pekiştirmenin yollarını, danışan vakalarından örneklerle detaylı 
olarak ele alarak sorunu yaşayan kişilerin cinsiyet bozukluğu 
problemiyle başa çıkma becerilerini arttırmak ve anne babaların 
sorunu anlama kapasitelerine katkı sağlamak üzere hazırlanmış
tır. Cinsiyet kimliği bozukluğu ile ilgili en kalıcı ve etkili bilgi 
kaynağı ise kitabın bu konu hakkında içerdiği yaşam öyküleri
dir. Anne Babalar İçin Gençlerde Homoseksüelliği Önleme Rehberi 
(A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality) adlı kitapta etik 
kurallar içerisinde vaka deşifrelerine yer verilmiş, daha önce ya
şanılan hayat tecrübelerinin ve bu tecrübelerden edinilen bilgi
nin kalıcı olarak yerleşmesi hedeflenmiştir.

Eşcinselliğin doğuştan gelen genetik bir durum olduğu savı uzun 
zamandır birçok hekim ve eşcinsel lobisi tarafından hem topluma 
hem de eşcinsellere dayatılmaya çalışılmaktadır. Oysa eşcinselliğin 
biyolojik ya da genetik kökenli olduğuna dair kabul görmüş, bilimsel 
bir veri mevcut değildir. Anne Babalar İçin Gençlerde Homoseksüelli
ği Önleme Rehberi (A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality) 
adlı kitaptaki olgular, bu savın ne kadar asılsız olduğunu gösterme
si açısından önemlidir. Çünkü eşcinsellik birçok hekim tarafından 
farklı farklı tanımlanmaktadır. Günümüzde hekimler arasında, eş
cinselliğin üçüncü bir cins olduğu ve ortada tedavi gerektiren bir 
durumun olmadığı düşüncesinin yanında, eşcinselliğin tamamen
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bir hastalık olduğu ve neredeyse zorunlu bir şekilde tedavi edilme
si gerektiği düşünceleri, konu ile ilgili kutuplaşmayı ve kaçınılmaz 
olarak da tartışmayı beraberinde getirmektedir.

DSM-IV-TR ve 1CD-10 gibi uluslararası hastalık tanı sistem
lerinde eşcinselliğin ele alınışı, yukarıda konu edindiğimiz ku
tuplaşmayı göstermesi açısından önemlidir. Eşcinsellik, DSM- 
IV tanı sistemine göre, 1970’li yıllara kadar bir bozukluk olarak 
değerlendirildi. Bu tanı, 1970’li yıllara kadar eşcinsel insanlara 
kendi istekleri dışında tedavi adı altında medikal, psikolojik ya 
da tamamen insanlık dışı uygulamaların yapılmasına bir gerek
çe oldu. DSM-IV tanı sisteminde eşcinselliğin bir hastalık olma
dığı kabul edilince eşcinsel insanlar ya da eşcinsel lobi büyük 
bir huzura kavuştu. Ancak sorun bu şekilde tamamen çözülme
di. “Eşcinsel olma veya olmama”, “eşcinselim ya da değilim” de
me sorunu; hem toplum bazında hem de eşcinsellerin azımsan
mayacak bir kısmı için hâlen devam etmektedir. ICD-lO’un eş
cinsellikle ilgili yaklaşımı kanımızca daha doğrudur; cinsel tera
pistler ve bu sorunu yaşayan insanlar için daha yol göstericidir. 
ICD-lO’da eşcinsellik; F66 kodu ile cinsel gelişme ve yönelimle il
gili ruhsal ve davranışsal bozukluklar adı altında ele alınmıştır ve 
burada “sadece cinsel yönelim bir bozukluk olarak kabul edil
memelidir” ibaresi vardır. Homoseksüellik (eşcinsellik), hetero- 
seksüellik ya da biseksüellik, cinsel gelişme ve yönelimdeki ki
şi için sorunlu olabilecek farklılıkları belirtmek için kullanıl
mıştır. Ancak cinsel olgunlaşma bozukluğu, benliğe yabancı cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği bozukluğu gibi durumların eşcinselli
ğe eşlik etmesi için, kişinin eşcinselliği ya  da eşcinsel ilişkiyi y a 
şamayı bir sorun hâline getirmesi gerekmektedir. Yani ICD-lO’un 
bu yorumuna bakıldığında, eşcinselliğin bazı türlerinin ruhsal bir 
sorun olarak kabul edildiği görülecektir.

İnsana dair her durum tartışılabilir, eşcinsellik de tartışılmaz 
bir tabu veya dogma değildir. Bir grup ruh sağlığı profesyoneli,
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eşcinselliği değişemez, tek bir yapı olarak ele alma eğilimindey- 
ken; bir grup ruh sağlığı profesyoneli de eşcinselliği hastalık 
olarak görmektedir. Türkiye’de ruh sağlığı profesyonelleri -Ameri
ka ve Avrupa’daki örneklerine benzer şekilde- eşcinsellik konusun
da bilimsel bir zeminde kendilerine ait bir görüş geliştirmeye 
çalışmalıdırlar. Bu görüş, “Eşcinsellik hastalıktır ya da değildir” 
gibi keskin saptamalarla tanımlanmamalıdır. Bu tür kutuplaş
mış bir değerlendirme yapmak, bütün diğer ruhsal bozukluklar
da olduğu gibi “normal” ile “psikopatoloji” ve “eşcinsel fantezi” 
ile “eşcinsel eylem” arasında geniş bir yelpazede bulunan insan
lara büyük bir haksızlık olacaktır.

Eşcinsellik tek ve sabit bir durum değildir, birçok alt tipi vardır ve 
tek bir yapı olarak ele alınmaması gerekir. Bazı alt tiplere giren eş
cinseller, tedavi arayışındadırlar ve isterlerse tedavi edilebilirler. Ko
ruyucu ruh sağlığı sınırlarında sosyal bir problem olarak değerlendi
rilmesi gereken eşcinsellik, bir tercih değildir ama eşcinsel ilişki yaşa
mak bir tercihtir. Çünkü eşcinsellik, insanda doğal olarak var olan 
bir yönelim değildir. Çocukluk çağında yaşanan travmalara, işgalle
re ve ihmallere bağlı olarak sosyal öğrenme veya yanlış eğitimle ge
lişmiş bir durumdur. Eşcinsellerin ortak noktası, hatalı anne baba 
tutumları, ihmaller, işgaller, duygusal ve bedensel travmalar içeren 
erken çocukluk yaşantılarıdır. Yani eşcinsellik, çoğunlukla zor ve 
acı dolu bir sürecin sonunda oluşan bir durumdur. Bu nedenle eş
cinselliğin nedenlerini anlamak ve yaygınlaşmasını önlenmek çok 
önemlidir. Yapılan çalışmalarda ve literatür bilgilerinde, sağlıklı ve 
mutlu bir aile ortamında yetişmiş ve herhangi bir travmaya maruz 
kalmamış ama eşcinsel bir yaşantı süren bir kişiye hiç rastlanmamış
tır. Ancak travmalar, işgaller ve ihmaller içeren erken çocukluk ya
şantılarına sahip olan herkes eşcinsel olmaz. Çünkü mesele, trav
maya maruz kalmak değil, o travmanın nasıl içselleştirildiğidir. Öte 
yandan, her eşcinselin travmalar, işgaller ve ihmaller içeren erken 
çocukluk yaşantısına sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu ne
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denle sağlıklı ve mutlu bir aile kuruntuna, anne baba ve eş eğitim
lerine, evlilik öncesi cinsel danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine 
ve Anne Babalar İçin Gençlerde Homoseksüelliği Önleme Rehberi (Â 
Parent’s Guide to Preventing Homosexuality) gibi kitaplara her geçen 
gün daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

Eşcinsel eğilimlerinin üstesinden gelmeye çalışan kişiler dün
yada hızla yayılan eşcinsel haklan hareketleri tarafından görmez
den gelinmektedir. Tedavi olmak isteyen ve sayıları hiç de azımsa- 
namayacak rakamlara ulaşan eşcinseller, destek alma veya terapi 
görme imkânlarından mahrum bırakılmaktadırlar. Hatta bazı he
kimler ve cinsel terapistler, önsözümüzün başında değindiğimiz 
vakada olduğu gibi, yaşadıklanndan rahatsızlık duyan ve tedavi 
arayışına giren eşcinsel hastalan, “Bu sizin cinsel tercihiniz, değiş
tirenleyiz veya eşcinselliğin tedavisi yok” diyerek geri çevirmekte
dir. Böylelikle, en temel insan hakları meselelerinden biri olan 
sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanma hakkı da çiğnenmektedir. 
Ancak bunlara rağmen, eşcinsel eğilim, dürtü, duygu ve davranış
larından acı çeken, bunaltı duyan ve tedavi olmak isteyen kişile
rin, her geçen gün daha fazla artan bir oranla, tedavi olma arayışı
na girdiğini görüyoruz. Ruhen ve bedenen sağlıklı olmak doğal bir 
insan hakkıdır. Herkes, bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bazı dav
ranışlar da dâhil, birçok etken yüzünden ruh sağlığını ve sağlıklı
lık hâlini yitirebilir, hastalanabilir ve tedavi olmak isteyebilir.

“Tedavi olma hakkı”, evrensel bir insan haklan meselesidir.
Bu hak, tedaviye gönüllü olan kişilere, “yepyeni bir hayata 

başlayın” anlayışıyla sunulabilir. Eşcinselliğin nedenlerini anlama, 
ailenin desteğini alma, aynı cinsle cinsel olmayan, sağlıklı ilişkiler 
kurma ihtiyacının karşılanması ve eşcinselliğe yol açan çocukluk 
yaralarını iyileştirme, değişime giden yolda atılması gereken en 
uygun adımlar gibi görünmektedir.

ABD’de yapılan araştırmalar, erkeklerin %20’sinde, kadınla
rın ise %18’inde eşcinsel eğilim olduğunu göstermektedir. Cin
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sel Sağlık Enstitüsü Derneği (ClSED)’in yaptığı Eşcinsellik An- 
keti’ne göre; ülkemizde eşcinsellik oranı %12 civarlarında gö
zükmektedir. Ancak konunun hassasiyeti ve gizli eşcinsellerin 
sayısı göz önüne alındığında bu oranın daha fazla olması muh
temeldir. Bu yaygınlaşma, özgürlüklerin artmasının bir göster
gesi olarak değerlendirilebileceği gibi, Türk aile yapısının bo
zulmasının bir işareti olarak da görülebilir. Bu bir uyarı işareti
dir, göz ardı edilmemelidir.

Başta üniversitelerimiz, Diyanet işleri Başkanlığı, Sağlık Ba
kanlığı ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı olmak üzere, med
ya ve sivil toplum kuruluşları eşcinsellik gerçeğini kabul etmeli
dirler. Çünkü eşcinsellik, sadece zekilerin görebildiği iddia edi
len bir elbise diktirip giyen çıplak kral hikâyesine benzetildi ve 
âdeta tabulaştırıldı. Joseph Nicolosi’nin Erkek Homoseksüeller 
için Onarım Terapisi (Reparative Therapy ofM ale Homosexuality) 
adlı kitabı, “Kral çıplak” diye haykıran çocuğun sesi gibiydi. Son 
yıllarda başta ruh sağlığı profesyonelleri, entelektüeller ve med
ya olmak üzere herkes, söz birliği etmişçesine, eşcinselliğe gö
rünmez kumaştan, alımlı bir elbise dikmeye çalıştı. Aslında med
ya mensupları, din adamları, ruh sağlığı profesyonelleri ve halk 
da eşcinselliğin üzerinde öyle büyülü bir elbise bulunmadığının 
farkındaydı. Yani kralın çıplak olduğunu herkes görüyor, kulak
tan kulağa söylüyordu; ancak tarif edilen elbise dikilebilse kralın 
üzerinde öyle güzel duracaktı ki herkes bu ortak yalana inanmış 
gibi yapmayı seçti: “Eşcinsellik üçüncü bir cinsiyettir”, “Eşcin
sellik bir tercihtir”, “Eşcinsellik doğuştan gelen, genetik bir ya
pıdır”, “Eşcinsellik hastalık değildir” gibi farklı türden hayranlık 
cümleleri ağızlardan döküldü. Böylesi işine gelenler, yani bilim
sel bir meseleye ideolojik yaklaşanlar, kralın, yani eşcinselliğin 
gerçek fotoğrafını çekmeye hiç yanaşmadılar. Kralın üstünde el
bise filan olmadığını görenler de “yobaz, aptal, çağ dışı, homofo- 
bik”, hatta “gizli eşcinsel” yerine konmamak için susmayı tercih

16



GENÇLERDE HOMOSEKSÜELLİĞİ ÖNLEME REHBERİ

ettiler. Ancak gerçekte “kral çıplak”tı... Bu nedenle kimsenin tar
tışmaya cesaret bile edemediği ve fikirlerini kapalı kapılar ardın
da sessizce paylaşabildiği eşcinsellik hakkında kitap yazmak ce
saret ister, yürek ister.

İşte Joseph Nicolosi ve Linda Ames Nicolosi, birlikte yazdıkla
rı Anne Babalar İçin Gençlerde Homoseksüelliği Önleme Rehberi (A 
Parent’s Guide to Preventing Homosexuality) adlı kitapla bu yü
rekliliği ortaya koymuşlardır. Kaknüs Yayınları da bu eseri Türk 
halkına sunarak aynı yürekliliği göstermiştir.

Onların sergilediği bu yüreklilik, sorunun getirdiği sıkıntıları 
yakından yaşayan anne babaların yüreklerine su serpecektir.

Peki, ülkemizde yaklaşık her on kişiden birinde eşcinsellik so
runu varsa bu insanlar isteyerek mi eşcinsel oldu? Şimdi bu soru
yu kendimize sorup vicdanlarımızla hesaplaşma zamanıdır.

Dr. A. Cem KEÇE 
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)

Genel Başkanı
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Teşekkür

Lela Gilbert’a, bu metnin ilk hâlinin ortaya çıkmasında gös
terdiği beceri ve sabırdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Don 
Schmierer’e, anne babalar için yapılmış böyle bir çalışmanın öne
mine olan inancından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisi 
bizi cesaretlendirip bize destek olmakla kalmadı, aynı zamanda 
bu çalışmayı tamamlayabileceğimize sonuna kadar inandı. Aynca 
Richard Wyler’a, web sitesine koyduğu kişisel hikâyelerinden 
uzun alıntılamalar yapmamıza izin verdiği için müteşekkiriz.

J. &  L.A. Nicolosi
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Giriş

Sağduyulu Anne Babalar için Tavsiyeler
25 yaşındaki danışanım Jacob uzun zamandır, istenmeyen ho

moseksüel davranışlarının yol açtığı depresyonun tedavisiyle uğraşı
yordu. Bir gün, hayal kırıklığı ve öfkeyle annesinin karşısına dikildi:

Ona dedim ki, “Anne, benim Barbie bebeklerle oynadığımı görüyor
dun. Makyaj malzemeleriyle oynayıp aynanın karşısında saaderce saçı
mı yapardım. Erkek kardeşlerimin hiçbiri benim bu yapüklarımı yap
mıyordu. Niçin bana engel olmadın? Ne düşünüyordun Tann aşkına?” 

Annemin benim için en iyi olanı istediğinden eminim. Ama söy
leyecek hiçbir şeyi yoktu. Oturduğu yerde gözü yaşlı bir hâlde 
bana bakakaldı.

Aynı cinse duydukları ilgiden rahatsız olan homoseksüel er
keklerle yıllardır çalışıyorum.1 Gey hayatı, onlar için bir çözüm 
değildir. Hepsi, hayatlarının erken dönemlerinde yaşadıkları 
olayların bir şekilde homoseksüelliklerinin temelini attığından 
şüpheleniyordur. Bu kitap, 20 yıllık meslek yaşamım boyunca bu

1 Metinde geçen “ben” zamiri, aksi belirtilmedikçe Joseph Nicolosi için 
kullanılmıştır.
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adamlardan öğrendiklerimden besleniyor. Bu adamlar, aynı cinse 
duydukları ilginin sebeplerini araştırırken aynı zamanda ilerleme 
kaydederek özgürlüklerine kavuşmayı hedefliyorlardı. Danışanla
rım, bana dönüp dolaşıp hep küçük bir erkek çocukken hayatla
rında nelerin eksik olduğunu anlatıyorlardı.

Jacob gibi homoseksüelliğinin üstesinden gelmeye çalışan er
keklerden her gün dinlediğim hikâyeler, genellikle acı dolu cinsi
yet karmaşası deneyimlerini içeriyor. Gerçekten de erkek çocuk
larda görülen cinsiyet karmaşası ile yetişkinlikte ortaya çıkan ho
moseksüellik arasında yüksek bir korelasyon vardır. Danışmanlık 
yaptığım erkeklerin birçoğu, çocukluklarında Jacob kadar kadın
sı değillerdi, yani bebeklerle oynamamış veya kız kıyafetleri giy
memişlerdi. Ama tıpkı Jacob gibi onlarda da başka bazı çelişki 
işaretleri gözlemlenebiliyordu. Cinsiyetlerini sahiplenmede te
reddüt yaşamışlardı. Özellikle diğer erkek çocuklara denk olma
dıkları korkusu yakalarını bırakmamıştı.

Ama anne babaları, ki bunların çoğu, çocuklarını çok seven ve 
çocukları için en iyisini isteyen insanlardı, erken dönemde ortaya çı
kan uyarıcı işarederi kaçırmış ve çocukları için yardım aramakta 
çok geç kalmışlardı. Bu geç kalmışlığın bir sebebi, ruh sağlığı uz
manlarının anne babalan, çocuklannın cinsiyet karmaşası hakkında 
doğru bilgilendirmeyişidir. Anne babalann, böyle bir durumla kar- 
şılaştıklannda ne yapmalan gerektiği konusunda hiçbir fikri yoktur.

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

onu oluruz” diyen insanlarla aynı fikirde olamayız. Bu bakış açı
sına sahip birçok ruh sağlığı uzmanı vardır. Böyle düşünen insan
lar, gey veya lezbiyen olmanın bireylerde, kültürümüzde ve daha 
genel manada insanlık üzerinde herhangi bir sonuç doğurmadığı
nı ima ediyorlar. Anatomimiz sanki bizim alın yazımız değilmiş 
gibi düşünüyorlar. Çocuklarımızı, tam anlamıyla erkekliğe veya
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kadınlığa hazırlamamızı, modası geçmiş cinsiyet stereotiplerini 
yaşatmak olarak ele alıyorlar.

Ama insan ırkı, erkek veya kadın olarak tasarlanmıştır; üçüncü 
bir cinsiyet yoktur. Dahası, medeniyet tarihi gösteriyor ki bütün 
kusurlarına rağmen insanın doğal ailesi (yani anne, baba ve çocuk
lardan oluşan aile), gelecek nesillerin yetişmesi için en uygun orta
mı sunuyor. Yüzlerce asır boyunca her şeyi yanlış mı yapıyorduk? 
Cinsiyetin eğilip bükülmesinden zafer devşiren yeni TV program
larının hatırına bütün tarihin üzerine sünger mi çekeceğiz?

Ünlü psikanalist Dr. Charles Socarides’in de dediği gibi, “Dün
yanın hiçbir yerinde anne babalar, ‘çocuğumun heteroseksüel ya da 

homoseksüel olması bizim için fark etmez demezler’”2 Eğer anne ba
balara tercih hakkı tanınsa anne babaların büyük çoğunluğu, çocuk
larının homoseksüel davranışlara bulaşmamasını tercih edecektir.

Entelektüel çevrelerde, insanoğlunun yaradılış itibarıyla hiç
bir biçimde “insansı bir doğası” olmadığı inancı modadır. Buna 
göre, insan olmanın özünde kendimizi, kendi arzularımız doğrul
tusunda yeniden tanımlayabilme özgürlüğü vardır. Ama özgür
lük, kim olduğumuzla çelişir bir biçimde kullanıldığında, bize ne 
fayda sağlayabilir ki!

Bizce, bazı şeyler yeniden tanımlanamaz. Normalliğin “bir şe
yin tasarımına uygun fonksiyonlar göstermesi” olduğuna inanı
yoruz. Öyleyse doğa, bizden alın yazımız olan erkekliği veya ka
dınlığı yerine getirmemizi bekliyor.

Bu kitapta; homoseksüel öncesi evre (prehomosexual), cinsiyet 
çelişkisi (gender conflict), cinsiyet karmaşası (gender corıfused) ve 
cinsiyet bozukluğu (gender disturbed) terimlerini birbiri yerine kul
lanacağız. Çünkü bütün bu durumlar, homoseksüellikle sonuçlan
ma potansiyeline sahip. Cinsiyet kimliği bozukluğu (CKB) terimi 
ise (Gender Identity Disorder-GID), içsel cinsiyet çelişkisinin uç bir

2 Charles W. Socarides, Homosacuality: A Freedom Too Far, (Phoenix: 
Adam Margrave, 1995).
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örneği olarak psikiyatrik bir durumu tarif etmek için kullanılmış
tır. CKB’de çocuk, biyolojik cinsiyetinden memnun değildir. Ho
moseksüelliğe giden gelişim evrelerini tarif edeceğimiz birçok ço
cuğa, CKB’nin bütün kriterlerine sahip olmadıkları için CKB tanısı 
konmaz. Yine de bu çocuklarda, dikkat edilmesi gereken cinsiyet 
çelişkisi ve homoseksüellik işaretleri vardır.

Ruh Sağlığını Meslek Edinenlerle Ters Düşmek
Günümüzde kitle iletişim araçları, erkekleri homoseksüel ve

ya biseksüel kimliklerinin farkına varmaya teşvik ediyor. “Cinsel 
çeşitlilik harika bir şey, değil mi?” deniyor. Birçok televizyon ve 
film yapımcısı (bunlann bazılarının kendileri de geydir), kamu
oyuna geyliğin ilan edilmesini (coming out o f the closet), pek ma
tah bir şeymiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Onların bu yöndeki ça
balan, birçok genç insanın içine düştüğü talihsiz durumun yok 
yere reklam malzemesi yapılarak teşvik edilmesini sağlıyor.

Böyle bir bakış açısına sahip olduğum için, ben (Joseph) 
kendi meslektaşlarımla ters düşmüş oluyorum. Bana karşı çı
kanlar, “Amerikan Psikiyatri Derneği’nin (American Psychiat- 
ric Association-APA) 1973’te, homoseksüelliği Tam  ve İstatistik 
El Kitabı’ndan (Diagnostic and Statical Manual-DSM) çıkartmış 
olması, tartışmaları sonlandırmıştır; yani homoseksüellik nor
maldir” diyor. Ama bazı gey aktivistlerin bile söylediği gibi, bu 
karar, gey aktivistlerden gelen yoğun politik baskılar altında 

alınmıştır.3
Homoseksüelliğin DSM’den kaldınlması, tedavi ve araştırma

ların önünü kesti. Homoseksüelliğin “bir sorun olmadığı” dünya 
âleme ilan edilince, klinisyenlerin bu konuda karşıt görüşler öne 
sürmesi veya profesyonel toplantılarda makaleler sunması çok 
zorlaşmış, hatta zaman zaman engellenmiştir. Sonrasında, bilim-

3 Simon LeVay, Queer Science, (Cambridge, Mass: MIT Press, 1996), s. 224.
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sel dergiler, homoseksüelliğin gelişimsel bir problem olduğu ko
nusunda tamamen sessizliğe bürünmüştür.

Ben bu saürlan yazarken APA, Eşcinsellik Üzerine Ulusal 
Araştırma ve Tedavi Birliği (National Association of Research and 
Therapy of Homosexuality-NARTH) ile iş birliği yapmayı hâlâ red
dediyor. Çünkü APA, NARTH’ın homoseksüellik durumunun geli
şimsel bir bozukluğa işaret ettiği görüşüne kaülmıyor. Dahası, bu 
tür bir bilimsel tutumun, “geyleri, lezbiyenleri ve biseksüelleri hedef 

alan ayrımcı ve ön yargılı ortamlara katkı sağladığını”4 düşünüyor. 
Aslına bakarsanız APA, bu konunun tartışılmasını veto etmiş oldu.

Araştırmacıların bu sessizliği, homoseksüelliğin insan cinsel
liğinin sağlıklı bir çeşidi olduğunu kanıtlayan yeni bilimsel veri
ler ışığında alınmış bir karar değildir. Aksine bu durumu bir so
run olarak tartışmamak artık moda hâline gelmiştir. Homoseksü
ellikten doğal bir şeymişçesine bahsediliyor. Nasıl ki hava duru
mu tartışılmayıp olduğu gibi kabul ediliyor, homoseksüellik de 
aynı şekilde “sadece var olan bir durum” olarak ele alınıyor.

New York’taki bir etik merkezinde araştırmacı olan Ronald 
Bayer, bütün bu süreci şöyle özetliyor: “Amerikan Psikiyatri Der
neği, Amerikan sosyal hayatının bütün yönlerini siyasallaştırma
yı hedef edinen, yıkıcı faaliyetlerin kurbanı oldu. Öfke dolu eşit
likçilik, bu patırtılı dönemin en belirgin özelliğiydi. Böylece psi
kiyatri uzmanları, homoseksüelliğin patolojik durumunu homo
seksüellerle pazarlık konusu yapmaya itildi.”

Sonuçta, homoseksüelliğin psikiyatrik bozukluklar tanı el 
kitabından çıkarılması, bilimsel akıl yürütmenin rasyonel süreci 
sonunda gerçekleştirilmedi; “aksine bu, zamanın ideolojik duru
şunun bir dayatması” olarak ortaya çıktı.5

4 Clinton Anderson, Office of Lesbian, Gay and Bisexual Concems, Ame
rican Psychological Association, NARTH’a mektup, 8 Ağustos 2001.

5 Ronald V. Bayer, Homosexuality and American Psychiatry: Politics o f Di- 
agnosis, (New York: Basic Books, 1982), s. 3-4.
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Önleme: Gittikçe Artan Bir İhtiyaç
APA’nın 1973’te aldığı karardan önce, homoseksüelliğin en

gellenmeye çalışılması, kabul gören bir yaklaşımdı. Homoseksü
ellik, bir rahatsızlık olarak tanımlanıyordu ve cinsel kimlik bo
zukluğunun gelişimi mümkün olduğunca önlenmeye çalışılıyor
du. Bugün, bu önleme fikrinin tekrar göz önüne alınması gerek
tiğine inanıyoruz. Bu kitabı, bu amaçla yazdık.

1968 yılında Peter ve Barbara Wyden tarafından yazılmış ve 
artık klasikleşmiş olan Gromng Up Straight (Heteroseksüel Büyüme) 
adlı kitaptan başka, anne babalan muhatap alan çok az kitap yazıldı. 
Homoseksüelliğin tanı el kitabından çıkanlmasmdan sonra, homo
seksüelliği önleme konusunda klinisyen Dr. George Rekers, Gro- 
wing Up Straight: What Every Family Should Know About Homosexua- 
lity (Heteroseksüel Büyüme: Ailelerin Homoseksüellik Hakkında Bilme
si Gerekenler) adlı kitabı yazmış. Sonrasında, Don Schmierer’in Hris- 
tiyan aileler için yazdığı An Ounce of Prevention (Bir Onsluk önleme) 
adk kitabı yayımlanmış. Bu kitap, bir din adamının, bilimsel olarak 
desteklenmiş pratik bilgilere dayalı görüşlerini içeriyor.

Homoseksüelliği Önleme (Preventing Homosexuality) adlı bu ki
tabımızın, artan ihtiyaçlara cevap vermesini umuyoruz. Bize ho
moseksüel öncesi evredeki çocuğunu getiren anne babaların ço
ğu Katoliklik, Protestanlık, Mormon ve Yahudilik gibi dinî ina
nışları olan insanlar. Fakat az sayıda da olsa, insanoğlunun hete
roseksüel olarak tasarlanmış olduğuna içgüdüsel olarak inanan 
laik aileler de çocuklarını getiriyor. Böyle anne babaların kaygıla
rını anlayabiliyoruz çünkü onlann dünya görüşünü paylaşıyoruz.

Ancak bazı gey aktivistler (bunların pek çoğu akademik çev
relerdendir), böyle bir görev üstlendiğimiz için bizleri kınıyorlar. 
Bir çocuğun homoseksüellikten kaçınmasına veya yetişkin bir 
homoseksüelin değişmesine yardım etmek bir tarafa, biz kim olu
yoruz da başka birinin cinsel kimliğini sorguluyoruz! Fakat biz, 
her şeye rağmen insanların çoğunluğuna ve tarihe sırtımızı yaslı
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yoruz ve aynı cinsle cinsel ilişkiye girmenin, insanlara zarar ver
diğine inanıyoruz.

Bu kitabın bölümlerini örneklendirmek için birçok danışanı
mızın ifadelerini, çalışmamıza dâhil ettik. Danışanlarımızın mah
remiyetini korumak için isimler, yer adlan ve kişilerle özdeşleşe
bilecek ayrıntılar değiştirildi. Ama onlann anlattığı hikâyelerin 
doğruluğundan hiç şüpheniz olmasın.

Kitap, anne babalara odaklanırken onları suçlamayı değil, 
eğitmeyi hedefliyor. Birlikte çalıştığım anne babalardan hiçbiri ço
cuğunu olumsuz yönde etkilemeye çalışmak istememişti. Hatta 
gerekli olduğunda dahi duruma müdahaleden kaçman anne ba
balar bile, çocuklarının ileride homoseksüel olmasını kolaylaştı
racak şekilde davranmayı istememişlerdi. Fakat iyi niyetlerine 
rağmen, birçok anne baba, onlara zarar veren aile kalıplarına sap
lanıp kaldı. Dahası anne babaların birçoğuna, çocuklarının cinsel 
kimlik gelişimini etkilemek için hiçbir şey yapamayacakları söy
lenmiş ve böylelikle anne babalar yanlış bilgilendirilmişti. Ruh 
sağlığı uzmanlarından doğru bilgi akışının sağlanamamasının 
utanç verici sebepleri, 8. Bölüm’de (Tedavinin Siyasallaşması) ay
rıntılarıyla ele alınmıştır.

Çok şükür ki anne babalar, doğru tavsiyelerle karşılaşınca he
men tutumlarında değişiklikler yapmaya başlıyor ve çocuklarının 
sağlıklı cinsiyet kimliği geliştirmesine yardım etmek için kolları 
sıvıyorlar. Bir baba, içgüdüsel olarak çocuğuyla ilgili bir şeylerin 
yanlış gitmekte olduğunu sezdiğini ve ne yapması gerektiğini de 
aslında kestirebildiğini söylemişti. Ama oğlunun öğretmenleri ve 
rehberlik uzmanları ona ısrarla, “çocuğunu travmatize etmemesi
ni” ve onu, “olduğu gibi kabul etmesini” söylemişlerdi.

Anne babalar, çocuklarını heteroseksüel görme isteklerine 
yeşil ışık yakan bir psikoterapiste danıştıklarında, böyle bir psi
koterapist, anne babaların çocuklarının yaşadığı cinsiyet karma
şasına karşı içgüdüsel olarak takındıkları tavrı destekleyerek on
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lara yol gösterebilir. Böylelikle tedavi yoluyla heteroseksüellik so
nucunu elde edebilme umudu doğar. Ebeveynlik güdülerini des
tekleyen profesyonel yardımla karşılaşan anne babalar, terapistin 
tedavi planını kolaylıkla anlayabilirler; önlerine serilmiş pozitif 
ve onaylayıcı stratejileri hemen uygulamaya koyarlar. Bu kitap, 
bu müdahale stratejilerinin pek çoğunu bünyesinde barındırıyor.

Ülke çapında tanınmış bir uzman olan Dr. George Rekers’e gö
re, “Çocuklukta görülen cinsiyet uyumsuzluğu, homoseksüellikle 
ilintilendirilebilecek en yaygın ve gözlemlenebilir tek faktördür.” 
Rekers ayrıca, cinsiyet kimliği problemi olan çocuğun bu zorluğu, 
psikiyatrik müdahale ile veya müdahale olmaksızın aşabileceği yö
nünde önemli delillerin olduğunu söylüyor. Rekers, “Vakaların pek 
çoğunda.... cinsiyet kimliği bozukluğu tamamen iyileşiyor” diyor.

Dr. Rekers, biyolojik faktörlerin bazı çocuklarda homoseksüel
liğe yatkınlık yaptığını kabul etmekle birlikte, ailevi ve sosyal etki
lerin homoseksüelliğin gelişiminde en güçlü faktörler olduğunu 
söylüyor. Bu sebeple, değişimin mümkün olduğunun altını çiziyor. 
Rekers, birçok anne babanın çocuğu için heteroseksüelliği arzuladı
ğını vurguluyor ve terapistin, terapinin seyrini anne babanın değer
lerine ters düşecek şekilde yönlendirmemesi gerektiğini belirtiyor.6

Bütün bunlara ek olarak Dr. Rekers, 10’lu yaşlardaki bir ço
cukla çalışan bir terapistin, aşağıdaki noktaları aydınlatması ge
rektiğini söylüyor:

• Gey yaşam biçimi, hayatı tehdit edici bazı sağlık riskleri 
içerir.

• Gey hayat tarzının kabul edilmesi, kişinin karşısına zorluk
lar çıkaracakür ve böyle bir yaşam biçimini kabul eden ki
şiler, sosyal olarak tartışmalı bir pozisyon alacaklardır.

6 G. Rekers ve M. Kilgus, “Differential Diagnosis and Rationale for Treat- 
ment of Gender Identity Disorders and Transvestism”, Handbook of Child 
and Adolescent Sexual Problems, ed. G. Rekers, (New York: Lexington, 
1995), s. 267-268.
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• Kişinin henüz olgunlaşmadan cinsel aktivitelerde bulun
ması, psikolojik olarak risklidir.

• Danışan, yetişkinliğe eriştiğinde cinselliği hakkında çok 
daha akıllıca kararlar alabilecektir.

Cinsiyet kimliği üzerine yapılan araştırmaların çoğu, erkek 
çocuklar üzerine yapılmıştır. Aslında benim klinik uzmanlık ala
nım da erkek homoseksüelliği. Bu yüzden bu kitaptaki tavsiyele
rin birçoğu, erkek çocuklarla ilgili. Başka bir yazarın, bizim çalış
mamızı bir adım ileriye götürerek lezbiyenlik ve lezbiyenliğin ön
lenmesini irdeleyen bir eser kaleme almasını ümit ediyoruz.

Belki siz de çocuğunuzun cinsel gelişimi hakkında kaygılısı
nız. Oğlunuzun ya da kızınızın, “Galiba ben geyim” ya da “Ben 
biseksüelim” dediğini işittiniz. Oğlunuzun odasında aynı cinse 
odaklı porno materyaller buldunuz. Kızınızın günlüğünde, başka 
bir kız hakkında yazılmış, fazlaca samimi yazılar okudunuz. Size 
verebileceğimiz en önemli mesaj, “gey çocuk” veya “gey genç” di
ye bir şey olmadığıdır. Hepimiz heteroseksüel olarak tasarlanmı- 
şızdır; cinsiyetle ilgili kafa karışıklığı, öncelikle psikolojik bir du
rum olduğu için, bir yere kadar değiştirilebilir.

Okuyacağınız kitapta bulacağınız bilgileri, hem cesaret verici 
hem de onaylayıcı bulacaksınız. Hikâyeleri okurken, kendi kızını
zı veya oğlunuzu tarif eden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bütün 
bu örneklerin sizi, çocuğunuzun sağlıklı ve cinsiyetine uygun ge
lişimini kararlılıkla desteklemede motive etmesini umuyoruz.

Üyesi olduğum Amerikan Psikiyatri Derneği ile aramızda çok 
güçlü felsefi farklılıklar olduğunu tekrar vurgulamalıyım. APA, 
son zamanlarda tek taraflı, geyliği onaylayan, politik bir felsefeye 
büründü. APA; gey evliliklerini, geylerin evlat edinmesini ve ho
moseksüelliğin normalleştirilmesini savunurken geleneksel de
ğerleri ve çekirdek aile modelini hor görüyor. APA’nın çizgisi, 
salt bilimsel bir duruş olmaktan ziyade, demeğin politik felsefe
sini ve cinsel özgürleşmeyi savunan değerlerini yansıtıyor.
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Son zamanlarda fikirlerin serbest akışı üzerindeki APA’nın po
litik kontrolü öylesine arttı ki APA’ya, bilimsel bir grup tanımlama
sından çok, hedefi liberal politik gündemi toplumsal tabana yay
mak olan, profesyonel bir esnaf birliği tanımlaması yakışıyor. Bü
yük bir profesyonel dergide yayımlanmış, bir makalenin açık sözlü 
ve eleştirel psikolog yazarı APA’yı, bakış açılarının çeşitliliğine say
gı göstermemekle suçluyor. “Bu saygısızlık, sosyal konular üzerine 
yapılmış araştırmaları çarpıüyor, karar mekanizmalarındaki insan
ların ve kamuoyunun nazannda psikolojinin güvenilirliğini gölge
liyor, muhafazakâr danışanlara götürülen hizmeti kısıüıyor ve mu
hafazakâr öğrencilere ve araştırmacılara fiilî ayrımcılık uyguluyor. 

Böylelikle özgür eğitimin üzerinde caydıncı bir etki yaratıyor.”7 
Bu kitabı yazarken, bilimsel verileri adil ve doğru bir biçimde 

sunmaya çalıştık. Burada tarif edilen homoseksüel öncesi evre 
modelinin, homoseksüelliğe giden tek yol olduğunu ima etmek 
istemiyoruz. Ancak bu modelin en sık rastlanan model olduğuna 
inanıyoruz. Homoseksüel gelişimi önleyecek kolay bir çözüm 
sunmuyoruz. Anne baba olarak sizin yapabileceğiniz, çocuğunu
za sağlayabileceğiniz en uygun ortamı sunmaktır.

Normalliği, “tasarımına uygun fonksiyonlar göstermek” ola
rak tanımladık ve doğanın bizden, cinsiyetimizin bize biçtiği role 
uygun olarak kadın veya erkek olarak yaşamamızı beklediğini 
söyledik. Eğer bu iki noktada bizimle hemfikirseniz, sizi kitabı
mızı okumaya davet ediyoruz. Bizler de anne babalar olarak size 

umut, destek, eğitim ve cesaretlendirme sunmayı hedefledik.8

7 Robert Redding, “Socio Political Diversity in Psychology: A Case for Plu- 
ralism”, American Psychologist, Mart 2001, s. 205-15.

8 Sizin de fark ettiğiniz gibi bu kitap, yazanndan bahsederken bazen “ben” 
zamirini, _ bazen de “biz” zamirini kullanıyor. Bu zamirler rastgele 
seçilerek kullanılmıyor. “Ben” zamiri kullanıldığı zaman Joseph Nicolo- 
si’nin sözlerine kulak veriliyor; bunun dışında kalan bütün kısımlar, iki 
yazarın birden katkısını temsil ediyor.
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1. Erkeklik Bir Başarıdır

Kadın olarak doğulur fakat erkeklik, uğraşılarak elde edilir. Erkeklik, 
belirsizdir, risklidir... Çünkü erkekliğe, kadınlığa baş kadm larak ula
şılır ve erkeklik ancak diğer erkekler tarafından onaylanır.

Camille Palia, lezbiyen aktivist

Homoseksüelliğin en temelinde cinsiyetle ilgili bir çatışma 
vardır. Homoseksüellik eğilimi olan erkek çocukta, genellikle er
ken çocukluk dönemine dek uzanan bir cinsiyet yaralanması gö
rürüz. Bu durum, çocuğun kendini, diğer erkek çocuklardan 
farklı görmesine yol açar.

Cinsiyet yaralanması, genellikle çocuğun anne babasının ve se
venlerinin pek şüphelenmedikleri, sessiz ve gizli bir korku olarak 
ortaya çıkar. Çocuk, kendini bildi bileli bu korkuyu ve farklılık 
duygularını yaşamıştır. Bu duygular, çocukta kendini diğer erkek
lerden soyutlamasına neden olan bir aşağılık kompleksi uyandırır.

Bazı küçük erkek çocuklarda cinsiyet karmaşası barizdir. Bir
kaç hastamın hikâyelerinden örnekleme yapacak olursam, Ste- 
vie’nin dramatik hikâyesinden başlamak isterim. Yüzlerce yetiş
kin homoseksüel erkeği tedavi etmiş bir klinik psikolog olduğum 
için, dünyanın her yerinden beni arayan insanlar oluyor. Gelen
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Ergenlik Uzun ve Zor Bir Yolculuktur
Ergenlik, duygusal ve fiziksel büyümenin yaşandığı ve kişisel 

kimliğin şekillendiği, dinamik bir süreçtir. Bu süreçte, çelişkili 
değerler birbirinden ayırt edilir ve ebeveynliğin etkilerinden kur
tulmak istenir. Sosyal, popüler ve kültürel değerler ile akranlann 
tepkileri bu dönemde benimsenir ve kimliğin bir parçası hâline 
gelir. Kendini bir yetişkin olarak görmek ve toplumda bağımsız 
bir birey olarak yer almak, ergenlik çağındaki çocuk için zorlu bir 
mücadelenin başlaması demektir.

Cinsel hisleriyle ilgili çelişki yaşayan genç çocuk, artık bu so
runuyla doğrudan doğruya muhatap olacaktır. Ergenliğin ortala
rına doğru, bastırdığı veya inkâr ettiği erotik çelişkilerinden kaçı- 
namaz olur. Maskulen olan tarafından kabul görme arayışları içe
risindeki çocuk, internetteki gey chat odalannı, online pornogra
fiyi, telefonda cinselliği yaşamayı ve sonunda homoseksüel dav
ranışları deneyimlemeye başlar.

Bu kritik geçiş aşamasında, genç erkekler kolaylıkla yoldan 
çıkarılabilirler. Bugün toplumumuzda gençler, cinselliklerini sor
gulamaya ve test etmeye açıkça teşvik ediliyor. Tanıdığım bir 
okul psikologu, kendisine cinsel kimlik sorunlarıyla gelen çocuk
ların bir sene içerisinde ikiye katlandığını söylüyor.141 Daha baş
ka birçok rehberlik uzmanı, biseksüel ya da homoseksüel olduğu
nu iddia eden öğrencilerin sayısında artış olduğunu belirtiyor.

Journal o f Sex Research (Cinsel Araştırma Dergisi)’te yayımla
nan bir çalışma, homoseksüellik deneyimlerinde ve aktivitelerin- 
de şaşırtıcı bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmaya göre, 
1988 ile 1998 arasındaki 10 yıl içerisinde Amerika’da, yakın za
manda başka bir kadınla ilişkiye girdiğini açıklayan kadınların 
oranı 15 kat artmış. Amerikan erkekleri arasındaysa bu oran (ya-

141 Bu psikologun gözlemleri, okuldaki rehber öğretmenlerce de desteklen
mektedir. “Teens Ponder: Gay, Bi, Straight?”, Washington Post, 15 

Temmuz 1993.
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ni başka bir erkekle ilişkiye giren erkek sayısındaki artış oranı), 
aynı zaman dilimi içerisinde ikiye katlanmış. Yakın bir zamanda 
gey seksi deneyimledigini açıklayan erkeklerin oram 1988’de 
%2’den, 1998’de %4’e; kadınlardaysa bu oran 1988’de %0.2 iken 
10 yıl sonra %3’e yükselmiş.142

Televizyonda yayınlanan gey hayatıyla ilgili görüntülerin ho
moseksüellik deneyimlerinin artmasında etkili olduğu düşünülü
yor. Makalenin yazanna göre, medyada gey insanlar hakkında 
olumlu imajlar çizilmesi, insanların aynı cinse olan cinsel ilgileri
ni fark etmelerini ve buna göre davranmalarını kolaylaştırıyor 
olabilir. Yazar ayrıca bu artışın biraz da, heteroseksüel insanların 
salt denemek için bu tür aktivitelere bulaşmasından kaynaklana
bileceğini ekliyor.

Gey Kimliği Moda Oluyor
Ben de klinik çalışmalarımda genç çocukların, daha yüksek 

oranlarda cinsel yönelimlerini sorguladıklarını fark ettim. 13, 14, 
15 yaşındaki çocuklar giderek artan bir oranda, anne babalarına 
gey olduklarını açıklıyorlar. Önceleri 20’li yaşların ortalarında ve
ya daha sonra ortaya çıkan cinsiyet kimlikle ilgili dönüşüm, artık 
10’lu yaşların başında veya ortalarında ortaya çıkıyor. Artık daha 
çok genç insan, anne babasına ve arkadaşlarına gey olduğunu 
söylüyor. Bunun şüphesiz ki bir sebebi de, “bir karşı kültür” ha
reketi olarak insanların gözünün içine sokulan gey kimliğinin 
moda hâline gelmesi.

New York Times gazetesinde, birkaç sene önce provokatif bir 
makale yayımlandı. Makale, New York’taki özel bir lisede 8. sınıf
taki bir grup kız öğrencinin kendilerini biseksüel ilan etmesinden 
sonra yapılan veli toplantısını irdeliyordu. Okul, Harvard mezu
nu bir psikiyatr olan Dr. Justin Richardson’ı (Richardson da bir

142 Amy C. Butler, “Trends in Same-Gender Sexual Partnering, 1988-1989”, 
Journal of Sex Reserach 37, (2000): 333-43.
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geydir) aileleri, lezbiyen deneyimlerin ergenlikte yaygın olduğu

na ikna etmesi için işe almıştı.143
Bu okulda, sayılan az olsa da artmakta olan bir grup öğrenci, 

ya homoseksüelliklerini ilan ettiler ya da en azından biseksüellik 
moda hâline geldi. Okul müdürüne göre, Dr. Richardson “asil, 
düzgün ve tehditkâr bir havası olmayan, aklı başında ve fikirleri net 
birisi” olduğu için okulun gey meselelerinin danışmanı seçilmişti.

Dr. Richardson anne babalara, kızlan daha 9 yaşındayken onla
ra, ileride başka kadınlarla cinsel ilişkiye girebileceklerini söyleme
lerini telkin etti. Richardson, “Çocuklara, insanların bazen kendi 
cinsiyetlerinden birileriyle cinsel ilişki yaşayabileceklerini ve ilerle
yen hayatlannda bunu yapan bazı arkadaşlan olabileceğini, hatta 
kendilerinin de bunu yapabileceğini söylemek iyi fikirdir” diyor.

Bu okulda, 7. sınıfa giden bir kız çocuğun annesi, Dr. Ric- 
hardson’la görüştükten sonra kararlı bir duruş sergileyerek bazı 
çekincelerini dile getiriyordu: “Homoseksüelliği, çocuklara nere
deyse çok iyi bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Kız okulları, ‘Kızlar 
her şeyi yapabilir’ mottosunu benimsiyor ve bunu, gururla ilan 
ediyor. Böylelikle işi, neredeyse ‘Erkekler hiçbir işe yaramaz!’ 
noktasına vardırıyorlar.”

Dr. Richardson, öğrencilerin kendisine sıklıkla biseksüelliğin 
revaçta olduğunu söylediklerini kabul ediyor. Demek ki biseksüel- 
lik ve geylik meseleleri, ergenlikteki tipik baş kaldırma davranışla
rı içerisindeki öğrencilere, çekici bir karşıt kültür odağı sunuyor.

Homoseksüellik İnsan Yaradılışının 
Normal Bir Tezahürü müdür?
Homoseksüellik Asyah, yaşlı veya zenci olmak gibi, kim ol

duğunuza dair bir şey midir; yoksa alkoliklik veya aşırı yemek ye
me gibi ne yaptığınızla alakalı bir durum mudur?

143 “Psychiatrist ‘Reassures’ Parents About Lesbian Experimentation”, NARTH 
Bulletin, Aralık 1997, s. 12; “Elite Schools Face the Gay Issue”dan bir 
alıntı, New York Times, 13 Haziran 1997, s. B7-8.
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Aktivistler, gey haklan hareketini bir vatandaşlık hakları ha
reketi olarak tanımlıyorlar. Bu da gey hareketini asi gençler için 
çok çekici bir hâle getiriyor. Aktivistler, psikolojik bir durum 
olan homoseksüelliği ırk ve etnik köken gibi, doğuştan gelen ve 
ahlaki olarak nötr olan özelliklerle eşit tutuyorlar. Ama gerçekte, 
homoseksüellik, tıpkı herhangi bir davranışsal eğilim gibi, kesin
likle kişinin “kim olduğu” ile ilgili değildir. “Utangaçlığım beni 
tanımlar”, “Kibrim beni tanımlar”, “Alkoliklik benim kimliğimin 
bir parçasıdır” demek ne kadar saçmaysa homoseksüelliğin, kişi
nin “kim olduğunu” ortaya koymasında belirleyici olması fikri de 
o kadar saçmadır. Bir “grubu” psikolojik veya davranışsal özellik
leri ile tanımlamıyoruz ki kimsenin bu davranış veya özellikleri 
hiçbir şekilde eleştiremeyeceği konusunda ısrarcı olalım.

Gey hareketi tartışmayı davranışlardan “kimliğe” kaydırarak 
karşıtlarını, homoseksüellerin vatandaşlık haklarına saldırıyor 
konumuna düşürdü. Aktivistler bunu, dikkatle seçilmiş kelime
lerle başardılar; homoseksüelliğe yönelmiş bireyleri, “cinsel azın
lık”, “bir topluluk” ve “bir cemaat” gibi kavramlarla tanımladılar.

Birçok anne baba, gey aktivizminin iddialan karşısında kafa ka
rışıklığı yaşıyor. Böyle anne babalar, çocuklarını heteroseksüelliğe 
yönlendirirken kendilerini cahil ve suçlu hissediyorlar. Anne baba
ların çocuklarını heteroseksüelliğe özendirmesi, bir açıdan bakınca 
geylerin vatandaşlık haklan hareketiyle ters düşüyor. Çünkü bu 
harekete göre, homoseksüellik kişiyi kesin bir biçimde tanımlar.

Gey Gençler, İntiharlar ve Ruh Sağlığı Sorunları
Gençler, her zaman bir önceki neslin değer yargılarına kar

şı çıkmaktan hoşlanmışlardır. Özellikle de bu başkaldırı özgür
lük, hür irade ve haksızlığa uğramış azınlıkların haklarını koru
ma gibi ulvi amaçlarla birleştirilebiliyorsa... Ancak, gey gençle
rin karşı karşıya kaldığı gerçekler, hiç de gösterilmeye çalışıldı
ğı kadar cazip değil.

183



JOSEPH NICOLOSI & UNDA AMES NICOLOSI

Birçok çalışma, homoseksüellikle baş etmeye çalışan gençle
rin, heteroseksüel gençlere göre daha fazla psikiyatrik ve davra
nışsal problem yaşadığını gösteriyor. Bu problemlerin içerisinde 
uyuşturucu ve alkol kullanımı, intihar girişimleri, yasalara karşı 
çıkma ve evden kaçma vakaları sayılabilir.144 Yakınlarda yapılmış 
bir çalışma ise gey ve biseksüel gençlerde, genel olarak kaygı bo
zukluğu, ağır depresyon, intihar düşünceleri, hatta nikotin ba
ğımlılığının daha yüksek oranlarda bulunduğuna dair “ikna edici 
delillerin” varlığından bahsediyor.145 Özellikle efemine erkek ço
cuklar, yoğun bir aşağılık duygusu da dâhil olmak üzere, daha 
fazla psikiyatrik sorunlarla karşılaşıyorlar.

Yapılmış çalışmaları bir bütün olarak ele alırsak kendini açık
ça gey olarak tanımlamış erkek çocuklarda HIV gibi cinsel yollar
la bulaşan hastalıklara, intihar düşüncesini de kapsayan psikiyat
rik sorunlara, alkol ve uyuşturucu tüketimi ve fuhuş gibi kendi
ne zarar verici davranışlara yüksek oranlarda rastlandığı görülür. 
Sosyal baskılar da bu olumsuzluklarda etkili bir faktör olarak göz

144 R.F.C. Kourany, “Suicide Among Homosexual Adolescents”, Journal of 
Homosemality 13, (1987): 111-17; K. Erwin, “Interpreting the Eviden- 
ce: Competing Paradigms and the Emergence of Lesbian and Gay Suici
de as a ‘Social Fact’, ” International Journal of Health Services 23, (1993): 
437-53; S. Prenzlauer, J. Drescher ve R. Winchel, “Suicide Among Ho- 
mosexual Youth”, editöre mektup, American Journal of Psychiatry 149, 
(1992): 1416: G. Remafedi, “Adolescent Homosexuality: Psychosocial 
and Medical Implications”, Pediatrics 79, (1987): 331-37; G. Remafedi 
ve ark., “Demography of Sexual Orientation in Adolescents”, Pediatrics 
89, (1992): 714-21; S. G. Schneider, N. L. Farberow ve G. Kruks, “Su- 
icidal Behaviour in Adolescent and Adult Gay Men”, Suicide and Life- 
Threatening Behaviour 19, (1989): 381-94; C. L. Rich ve ark., “San Die- 
go Suicide Study: Comparison of Gay to Straight Males”, Suicide and Li
fe  Threatening Behaviour 16, (1986): 448-57.

145 D. Fergusson ve ark., “İs Sexual Orientation Related to Mental Health 
Problems and Suicidality in Young People?”, Archives o f General Psychi
atry 56, no. 10, (1999): 875-80.
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önünde bulundurulsa da yapılan çalışmalar, sosyal baskıların tek 
başına belirleyici bir sebep olduğunu söylemiyor. Geylerde daha 
sık rastlanılan bu problemlerin, San Francisco ve Hollanda gibi 
geylere daha iyi muamele edilen şehir ve ülkelerde azalmadığı 
göz önünde bulundurulursa homoseksüellik durumuna içkin ol
duğu söylenebilir.

“Güvenli okul programlarım devlet okullarında yaygınlaş
tırmaya çalışan aktivistler, gey gençlerin üçte birinin intihara 
teşebbüs ettiğini gösteren istatistikleri ön plana çıkararak des
tek topluyorlar.146 Bu projeyi destekleyenler, homoseksüelliği 
toplumun onaylaması hâlinde geyler arasında intihar girişimi 
sorunlarının ortadan kalkacağını iddia ediyorlar. Bu aktivistle- 
rin sunduğu şişirilmiş, kesin olmayan istatistikler, bizim de be
lirttiğimiz gibi, aslında doğruyu yansıtıyor; kendini gey olarak 
tanımlayan gençler birçok psikiyatrik problem açısından daha 
fazla risk altındadır. Bu sebeple, bu duruma yol açan faktörleri 
irdelemek önemlidir.

Gary Remafedi başkanlığındaki bir araştırma grubu, intihar 
girişiminde bulunan ve bulunmayan gey ve biseksüel gençleri kı
yasladı. Vakaların %44’ünde gençler intihar girişimlerini, “aile 
üyeleriyle çatışma, anne babanın evlilikte yaşadığı uyumsuzluk

lar, boşanmalar ve alkolizm gibi 'ailevi sorunlarla’”147 açıkladılar. 
Aslına bakarsanız uzun zamandan beri homoseksüellik, kişinin 

geldiği ailenin sorunlu yapısıyla ilintilendirilmiştir.148
İntihar girişimlerini sadece (ve öncelikle) sosyal baskılarla 

açıklamak, çok karmaşık bir probleme getirilmiş, basit bir açıkla-

146 Peter LaBarbera, “Gay Youth Suicide: Myth Is Used to Promote Homose- 
xual Agenda”, (Washington, D.C.: Family Research Council, pamphlet).

147 G. Remafedi, J. Farrow ve R. Deisher, “Risk Factors for Attempted Su
icide in Gay and Bisexual Youth”, Pediatrics 87, (1991): 869-75.

148 A. Bell, M. Weinberg ve S. Hammersmith, Sexual Preference, (Blooming- 
ton: Indiana University Press, 1981).
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madır. Remafedi’nin başım çektiği çalışmaya göre, intihara yelten
mesi en muhtemel gençler, aynı zamanda birçok karmaşık sorun
dan mustarip olan gençlerdir. Bu sorunlardan bazılan şöyledir:

• Dağılmış aileler. İntihar teşebbüsünde bulunanlardan sa
dece %27’sinin anne babaları evliydi. (Böyle bir teşebbüs
te bulunmayanların ise %50’sinin anne babası evliydi.)

• Cinsel taciz. İntihar teşebbüsünde bulunanların %61’i 
cinsel tacize uğramıştı. (Böyle bir teşebbüste bulunma
yanlarınsa %29’u tacize uğramıştı.)

• Kendini gey olarak tanımlama yaşı. Homoseksüelliğini 
veya biseksüelliğini daha küçük yaşlarda ilan etmiş olan
ların intihara teşebbüs riski daha yüksek bulunmuştu.

• Erken cinsel aktiviteler. İntihara yeltenen gençler, çok 
küçük yaşlarda cinsel olarak aktif hâle gelmişti.

• Yasa dışı uyuşturucu kullanımı. İntihara teşebbüs edenle
rin %85’i yasa dışı uyuşturucu kullanmıştı. (İntihara teşeb
büs etmeyenlerin %63’ü, yasa dışı uyuşturucu kullanmıştı.)

• Yasa dışı aktiviteler. İntihara teşebbüs edenlerin %51’i 
tutuklanmıştı. (Buna karşın intihara teşebbüs etmeyenle
rin %28’i tutuklanmıştı.)

• Fuhuş. İntihara teşebbüs edenlerin %29’u fuhuşa bulaş
mıştı. (İntihara teşebbüs etmeyenlerde bu oran, %17 idi.)

• Cinsiyet çelişkileri. İntihara teşebbüs eden erkeklerin 
üçte birinden fazlası (%36.6’sı) feminen olarak gruplandı- 
nlmışken, intihara kalkışmayanlarm % 17.7’si bu gruba 
dâhil edilmiştir.

Feminen Erkek Çocuk Risk Altındadır
Bu istatistiklere göre, kendini gey olarak tanımlayan gençler, 

önemli ölçüde uyuşturucuya ve erken dönemde cinsel aktivitele- 
re bulaşmışlardır. “Feminen” olarak gruplandırılan homoseksüel
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ergenler intihar, uyuşturucu kullanımı, fuhuş ve hapse girme açı
sından çok daha fazla risk altındadır. Ayrıca korumasız anal seks 
ile ilintili birçok ölümcül sağlık problemiyle karşı karşıyadırlar.

The Gençler Agenda (Cinsiyet Gündemi)’nin yazarına göre: “Er
kek olarak mutlu olmayı öğrenen erkek çocukların şamar oğlanı
na çevrilme ihtimallerinin çok daha düşük olması trajiktir. Böyle 
çocuklar, akranları tarafından reddedilmediklerinden kendi cin
siyetleri ile bağlantılarını koparmazlar ve normal erkek bağlan
masını tecrübe edebilirler.” Buna ek olarak yazar diyor ki:

Bu çocuklann tedavisi mümkündür. Ama psikoterapistler, kendi cin

siyetine yabancılaşma sorununa eğilmek yerine, politik bir doğru 

olarak dayatılan “kendinin gey olduğunu kabul etme” yaklaşımına 

yöneliyorlar.
Çocuk doktorlan, çocuklarının homoseksüel öncesi evreye işaret 

eden eğilimleriyle ilgili kaygıları olan anne babalara endişelenmeme

lerini söylüyor. Doktorlar, ailelere tedavinin mümkün olmadığını ve 
çocuğun genetik açıdan homoseksüel olmaya mahkûm olduğunu 

anlatıyorlar. Bu söylenenlere rağmen bilim adamları, homoseksüelli

ğin hassaslık ve riskten kaçınma gibi mizaç özellikleri, çevresel etki

ler ve davranış kalıplarının birleşmesi ile ortaya çıktığını biliyorlar. 
İstatistiklere göre, kendini gey olarak tanımlayan gençlerden intiha

ra teşebbüs etmiş olanların %61’inin geçmişinde cinsel istismar var

dır. Bazen erkek çocuklar, erken dönemde gerçekleşen cinsel dene
yimleri istismar olarak görmeyip bunu, kendilerinin homoseksüel 
olduğu şeklinde yorumlayabiliyorlar. Yetişkinler bile, istismarda 

bulunan aynı cinsten bir çocuk veya ergense, olayı istismar olarak 
algılayamayabiliyor. Aynı cinsle cinsel ilişkiye girme deneyimi, aynı 

cinsin ilgisine, sevgisine ve onamasına susamış olan çocukta, hayat 

boyu devam eden bir cinsel alışkanlık kalıbına bürünebilir. 
Günümüzde okullar, (nispeten daha küçük bir sorun olan) sigara 

kullanımı gibi sorunlara karşı ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Hatta bazen 
sigara üreten ve satan şirketler, sağlığa verilen zarardan sorumlu tu

tuluyor, tazminat davalan açılıyor. Belki bir gün, oğlunun AIDS’ten 

ölmesini izlemek zorunda kalan bir anne baba da çocuklarını CKB te-
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Bu demek oluyor ki bir okulun, aynı cinse ilgi duyan bütün ço
cukları homoseksüel olarak damgalamaya ve desteklemeye fazlaca 
hevesli gey rehberlik servisi, çocuklann dörtte birinde cinsel kim
lik karmaşası bulacaktır. Ama bundan daha endişe uyandırıcı olan, 
bu tür çocuklann daha 12 yaşındayken bir rehberlik uzmanı tara
fından yanlış bir biçimde gey kimliğiyle tanımlanacak olmasıdır.

Cinsiyet karmaşası sorununun çok sık görülmeye başlaması
nın bir sebebi, medyanın çocuklann önüne cazip gey imajlar koy
masıdır. İnternet sayfalan, televizyonlar, filmler, rock müzik 
grupları, gençlik dergileri, hatta halk kütüphaneleri geyliğe arka 
çıkan mesajlar sunuyor. Bazı kafası karışık gençler için bütün bu 
mesajlar baştan çıkarıcı olabiliyor.

Geçenlerde 10’lu yaşlannda bir erkek çocuk, radyoda yayınla
nan bir programdaki psikologu arayarak erkeklere ilgi duyduğunu 
ama bu durumun dinî inanışlarıyla çeliştiğini söylüyordu. Psiko
log çocuğa, kendini “gey gençliğin” bir parçası gibi hissetmesi ge
rektiğini, eğer “doğuştan olan” gey kimliğini, dinî inanışlarıyla 
bağdaştıramıyorsa geyliği kabul eden başka bir dinî cemaate geç
mesini tavsiye etti. Çocuğun kişisel tecrübelerinin, onun doğuştan 
homoseksüel olduğu manasına gelmesi ve cinsel duyguların dinî 
inanışlardan önce gelmesi gerektiği gibi varsayımlar kültürümüze 
sinmiş olan yanlış bilgileri ve ön yargıları göz önüne seriyor.

Ergenlik Çağındaki Erkek
Çocuklar ve Riskli Davranışlar
Endişelenmek için çok sebep var.
Yakın zamanda sinir sistemini ve beyni inceleyen bilim adam

ları, ergenlerde görülen çok riskli alışkanlıkları daha iyi anlama

ya başladılar.134 Genç erkeklerde görülen, tehlikeli davranışları

154 “The Adolescent Brain: A Perilous Renovation”, Family Therapy Networ-
ker, Ocak-Şubat 2001, s. 15.
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deneme eğilimi, önceleri bir başkaldırı şekli olarak açıklanırdı. 
Ama artık uzmanlar bunun, beyinde meydana gelen bazı gelişim
sel değişikliklerden kaynaklandığını biliyor.

Ergenlik döneminde beyin, tamamen yeniden şekilleniyor. 
Beynin kumanda merkezi olarak çalışan prefrontal korteks bölge
sindeki sinir bağlantılarından yarıya yakını kaybediliyor. Bundan 
sonra karak verme mekanizmaları, beynin duygusal tepkileri yö
neten başka bölgelerine kaydırılıyor.

Bir psikobiyolog, bu büyük değişikliklerin ergenleri daha faz
la risk almaya meyilli hâle getirdiğini söylüyor. Bunlarla birlikte, 
ergenlik döneminde beyindeki dopamin oranı düşüyor. Bu da ki
şinin haz alma yetilerini azaltıyor. Sonuç olarak, 10’lu yaşlarını 
süren çocuklar, daha heyecanlı ve daha fazla haz veren şeyler 
yapmak adına içki, uyuşturucu ve riskli cinsellik gibi kendilerine 
zarar veren davranışlara yöneliyorlar.

Okullardaki Gey Rehberlik
Programlarına Dikkat Edin
Demek ki oğlunuzun beyni onu, bu dönemde aptalca davran

maya yönlendiriyor olabilir. Bu durumda, bu dönem, okuldaki 
rehberlik servisinin çocuğunuzu gey topluluklarla tanıştırması 
için uygun bir dönem midir? Tam da oğlunuzun hormonları coş- 
muşken ve beyni onu risk almaya yatkın hâle getirmişken çocu
ğunuza bu yapılır mı? Buradaki ironiyi görmemek mümkün de
ğil: Ünlü bir şahsiyet, elinde sigarayla görüntülendiğinde kötü ör
nek olmaması için hemen o sigarayı sansürleyenler, çocuklarımı
zın “kendi okullarında” çok daha ölümcül bir hayat tarzıyla tanış
tırılmasına göz yumuyorlar!

Bu yazı yazılırken, insanlar güvenli cinsellik yöntemlerini bir 
kenara bıraktığı için San Francisco’da yeni HIV enfeksiyonu va
kalarının sayısı, son üç yıl içerisinde iki kat artmıştı. Los Angeles 
Times’a göre, “Los Angeles ve diğer 5 şehirdeki her on gey ve bi-
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seksüel erkekten biri HIV’li”.155 Büyük şehirlerde yaşayan Afrika 
kökenli Amerikalı genç geylerin durumu ise daha vahimdir. Bir 
başka rapora göre bu gençlerin üçte biri H1V pozitiftir.156

Los Angeles Times’ın, Los Angeles Bölgesi Sağlık Bölümü’nde 53 
HIV pozitif gey ve biseksüel erkekle yaptığı çalışmaya dayanarak 
yazdığına göre, bu erkeklerin yansı hamamlar ve kulüpler gibi ka
muya açık yerlerde, birden çok eşle, bu eşleri HIV pozitif oldukla
rından haberdar etmeden ilişkiye girmişlerdir. Hatta bazıları pre
zervatif de kullanmamıştır. Los Angeles’da yapılmış AIDS’le ilgili 
bir başka araştırma, benzer bir biçimde, 113 biseksüel erkeğin 
%3 l ’inin “HIV pozitif olduklarını öğrendikten sonra bile” riskli 
davranışlarda bulunmaya devam ettiğini ortaya çıkarmıştır.157

Los Angeles Times’da yayımlanmış bir başka makaleye göre ise 
San Francisco’daki gey ve biseksüel erkeklerde bel soğukluğu gö
rülme sıklığı, son üç yıl içerisinde %44 oranında artmıştır. Los 
Angeles genelinde ise gey ve biseksüellerde görülen frengi vaka
ları %1,680 oranında artmıştır.158 Times gazetesi diyor ki: “San 
Francisco, gey erkeklerin cinsel faaliyetleri açısından ülkenin 
açık ara lideri konumunda.”

Bu haber başlıkları bir arada değerlendirilirse önemli bir şeye 
işaret ettikleri görülecektir. Bir yandan, ergenlerin beyinlerinin on
ları riskli davranışlara yönlendirdiğini biliyoruz. Öte yandan, genç 
geylerin gittikçe daha fazla korunmasız cinselliğe bulaştığını görü
yoruz. Öyleyse eğitimciler, cinselliklerini sorgulayan çocuklan, gey 
topluluklanna yönlendirmeden önce bir defa daha düşünmelidirler.

155 “L.A. Studies Show Increase in Risky Sex by Gay Men,” Los Anglees Ti
mes, 17 Şubat 2001, s. 11.

156 D. Haney, “Young Gay Black Men Suffer High HIV Rates", Associated 
Press, 6 Şubat 2001.

157 a.g.e.

158 “HIV Rate Rising Among Gay Men in San Francisco”, Los Angeles Times, 
25 Ocak 2001, s. A3.

194



GENÇLERDE HOMOSEKSÜELLİĞİ ÖNLEME REHBERİ

Okullar, çocukları içki ve uyuşturucudan uzak tutmak için 
çok uğraşıyor ve artık aynı şekilde, ergenlik çağındaki çocuklann 
çok riskli bir hayat tarzıyla karşılaşmalarını ertelemekte bir hik
met olduğunu da görmeliler.

Cinsel Taciz ve Cinsel Kimlik Arasındaki Bağlantı
Bob Davies ve Anita Worthen gibi yazarlann uyanlannı dikkate 

alacak olursak, homoseksüellik alışkanlıklannın çok erken yerleş
mesinin erkeklerde hayadan boyunca sürecek sonuçlar doğurabile
ceğini göz önünde bulundurmalıyız. Davies ve Worthen aynı za
manda Exodus Intemational’a başkanlık etmiş insanlar. Anita Wort- 
hen, şu anda gey hayat tarzının içinde olan oğlunun, 16 yaşındayken 
okuldaki rehberlik uzmanının cinsel tacizleri sonucu böyle bir hayat 
tarzını benimsediğini söylüyor. Davies ve Worthen diyor ki:

Cinsel istismar, yetişkinlikte ortaya çıkan lezbiyenliğin en önemli 

şekillendiricisi... Gey erkeklerin geçmişinde de cinsel istismara sık 
rastlanır. Bir din görevlisinin de belirttiği gibi, yardım talep eden er

keklerin birçoğu geçmişte (özellikle bir erkek tarafından) cinsel is
tismara uğramıştır.
Cinsel istismar vakalannın çoğunluğunda istismarcı, karanlık sokak 
köşelerinde çocukları sıkıştıran bir yabancı değil de aile üyesi bir er
kek veya güvenilen, yakın bir arkadaştır. Bazı ender rastlanan durum
larda istismarcı, kurbandan daha yaşlı bir kadın olabilir. Ayrıntısı ne 
olursa olsun, bir insanın güveninin o kadar derinden yaralanması, ha
yat boyu süren ve kişiliğinin her yanına sinen bir yıkıma sebep olur. 
Erkek çocuklarda (faili daha yaşlı bir erkek olan) cinsel istismar, be
raberinde cinsel kimlikle ilgili büyük bir kafa karışıklığı getirir. Kur
ban “O neden beni öyle çekici buldu?” diyerek kendini yer durur. 
“Yoksa benimle ilgili yanlış olan bir şeyler mi var?” diye düşünür. 
Defalarca istismar edilmiş erkek çocuklar, bu durumdan bir miktar 
fiziksel haz alırlar. Bu cinsel haz ve fiziksel yakınlık duygulannı, di
ğer erkek çocuklarla ilişkiye girerek tekrarlamak isteyebilirler.159

159 Anita Worthen ve Bob Davies, Someone I Love is Gay, (Downers Grove, 
III,: InterVarsity Press, 1996), 6. Bölüm.
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Bir başka kapsamlı çalışma, çocuklukta cinsel tacize maruz 
kalmanın, ilerleyen yaşlarda kendini gey veya lezbiyen olarak ta
nımlama ihtimalini üç kat artırdığını bulmuştur.160 Yine bir ça
lışma, kendini homoseksüel olarak tanımlayan erkek çocukların, 
heteroseksüel çocuklarla kıyaslandığında, çok daha fazla oranlar
da, ergenlik öncesinde başka erkeklerle ilişkiye girdiğini ortaya 
koymuştur.161 Archives o f Sexual Behaviour (Cinsel Davranış Ar
şivi) adlı dergide yakınlarda yayımlanmış bir makale ise psikote
rapi almayan 942 yetişkin içerisinde homoseksüel erkeklerin 
%46’sınm, lezbiyenlerin ise %22’sinin homoseksüel cinsel tacize 
uğradığını belirtmiştir. Heteroseksüel erkekler için bu oran %7, 
heteroseksüel kadınlar içinse %1’dir.162 Bütün bu çalışmaları göz 
önünde bulundurursak, erken yaşlarda yaşanmış cinsel travma
larla sonradan ortaya çıkan homoseksüel yönelimler arasında bir 
bağ olduğunu fark ederiz.

Bir yetişkin tarafından cinsel istismara uğramış olan çocuk 
korku, heyecan, erotik haz ve öfke gibi karışık duygular yaşar. 
Bu duygular üst üste eklenince çocuk kendini boğuluyormuş gi
bi hisseder. Tacize uğrayan çocukların önemli bir kısmı, büyü
yüp yetişkin olduklarında bu tarz cinsel ilişkileri gençler ve ço
cuklar üzerinde deneyerek bu defa kendileri tacizci rolünü üst
lenirler. Bu tür karmaşık duygular, kontrol kurma ve baskın ol
ma rolleri çerçevesinde dönen cinsellikler, gey kültüründe sık
lıkla gördüğümüz sadomazoşizme ve “deri bar” gibi maskulen 
temalara da kaynaklık eder.

160 Laumann ve ark., Social Organization o f Socuality, s. 344.

161 Martin Mansovitz, “Early Sexual Behaviour in Adult Homosexual and He- 
terosexual Males”, Journal of Abnormal Psychology 76, (1970): 396-402.

162 M. Tomeo, “Comparative Data of Childhood and Adolescence Molesta- 
tion in Heterosexual and Homosexual Persons”, Archives o f Sexual Be- 
havior 30, no. 5 (2001): 535-41.
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Pedofili Hakkında Yapılmış Çalışmalar: 
Önemsenmeyen Noktalar
Geçtiğimiz birkaç senede, kendilerinden yaşlı erkeklerle cin

sel ilişkiye girmiş erkek çocukların, bu ilişkilerden zarar görme
diklerini iddia eden çalışmalar ortaya çıktı. Bunlardan biri, Bru- 
ce Rind’in Amerikan Psikiyatri Derneği (APA) tarafından yayım
lanan çalışması. Rind’in başyazarlığını yaptığı bu makale, radyo
da program yapan Dr. Laura Schlessinger tarafından kamuoyuna 
duyurulunca tam bir skandala yol açtı. Dr. Laura’nm makaleye 
yönelttiği öfke dolu eleştiriler, APA’nın Kongre tarafından uya
rılmasına sebep oldu.

Rind’in yaptığı ikinci bir çalışmada, öz saygı ve pozitif cinsel 
kimlik, 12-17 yaş arası erkeklerden oluşan bir kontrol grubunda, 
daha büyük bir erkekle ilişkiye girmiş olanlarda ve olmayanlarda 
aynı çıktı. Rind, “en genç çocukların, gruptaki yaşça büyük diğer 
erkek çocuklar kadar olumlu ve istekli olduklarını” söylüyor. Ya
ni kendilerinden yaşlı erkeklerle ilişkiye giren erkek çocukların 
(bu çocuklar şimdi üniversite çağında gençlerdir) bu duruma 

gösterdikleri tepki, “temelde olumlu” bulunmuştur.163
Rind, ahlaki çağrışımlarından ötürü “cinsel istismar” veya 

“taciz” kavramlarını kullanmıyor. Bunların yerine, değerler açı
sından nötr sayılabilecek ADSR (age discrepant sexual relations), 
yani “çiftler arasındaki yaş farkının fazla olduğu cinsel ilişkiler” 
terimini kullanıyor. Rind’in yaptığı bu ikinci çalışma, homosek
süellerin yaşadığı “karşılıklı nzaya dayalı” pedofilinin psikolojik 
olarak zararlı olmayabileceği görüşünü güçlendirmeye yaradı.

Bu çalışmaların, yanlış göstergelere baktıkları için bir “za
rar” bulamadıklarını bir kenara koyacak olsak bile, “bu tür ça-

163 Bruce Rind, “Gay and Bisexual Adolescent Boys' Sexual Experiences with 
Men: An Empirical Examination of Psychological Correlates in a Noncli- 
nical Sample”, Archives of Sexual Behavior 30, no. 4, (2001): 345-67.
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