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Kaos GL
Türkiye'nin ilk eﬂcinsel örgütlerinden Kaos GL, 1994 y›l›n›n Eylül
ay›nda kurulmuﬂtur. Kuruluﬂ amac› ve gerekçesi; Türkiyeli eﬂcinselleri
bir araya getirerek ortak bir hareket alan› yarat›lmas›n› sa¤lamak,
eﬂcinsellerin maruz b›rak›ld›klar› ﬂiddet ve ayr›mc›l›¤a karﬂ› mücadele
etmek ve bu konuda duyarl›k yaratarak kamuoyu oluﬂturmakt›r.
Kaos GL, çal›ﬂmalar›n› aile, e¤itim, çal›ﬂma yaﬂam›, psikolojipsikiyatri, hukuk, insan haklar›, medya ve cinsel sa¤l›k alanlar›nda
yürütmektedir.
Kaos GL, kad›n ve erkek eﬂcinsellerin; özgürlükçü de¤erleri
benimsemelerine, eﬂcinsel varoluﬂlar›n› gerçekleﬂtirmelerine,
kendilerini yetiﬂtirerek demokrasinin ve toplumsal bar›ﬂ›n geliﬂmesine
bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davran›ﬂlar›yla katk›da
bulunabilmelerine destek olmay› hedefler.
Kaos GL, kad›n ve erkek eﬂcinsellerin özgürlük, adalet ve bar›ﬂ›
temel de¤erler olarak kabul etmesine; dil, ›rk, renk, cinsiyet, cinsel
yönelim, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayr›m› yapmaks›z›n insan
haklar›n› bütün insanlar›n hakk› olarak görmesine; hayat›n her
alan›nda cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›na karﬂ› mücadele etmesine
yard›mc› olacak kültür, e¤itim, sanat, spor faaliyetlerini ve buna
benzer di¤er etkinlikleri fiilen yürütür veya bu çerçevede yap›lacak
çal›ﬂmalara destek vermeye çal›ﬂ›r.
Kaos GL'nin kuruldu¤undan beri ç›kard›¤› Kaos GL Dergisi, halen
Türkiye'nin ilk ve tek “gey-lezbiyen kültür-yaﬂam” dergisidir. Kaos
GL ayr›ca, 2000 y›l›nda Parmak adl› üç say› devam eden bir gazete
ç›karm›ﬂt›r.
Kaos Kültür Merkezi, 2000 y›l›n›n Eylül ay›ndan beri kültürel
etkinlikler, toplant›lar, seminerler ve film gösterimlerini içeren
programlarla etkinliklerini sürdürmektedir. Kültür Merkezi bünyesinde
oluﬂturulan kütüphane, Türkiye'nin “ilk eﬂcinsel kütüphanesi”dir.
Kaos GL grubu 12 y›ld›r yürüttü¤ü eﬂcinsellere yönelik bilinç
yükseltme faaliyetlerine paralel olarak gönüllü hukukçular ve psikologpsikiyatrlar arac›l›¤›yla hukuksal ve psikolojik destek hizmetleri de
sunmaktad›r. Kaos GL çat›s› alt›nda psikolog ve psikiyatrlar, ruh
sagl›¤› alan›nda eﬂcinsellere yönelik homofobik uygulamalar› deﬂifre
etmek ve bunlara son vermek için mücadele etmektedirler. Hukuk,
çal›ﬂma yaﬂam›, e¤itim gibi toplumsal yaﬂam›n her alan›nda,
eﬂcinsellere yönelik bask› ve önyarg›lar›n sebep oldugu hak ihlalleriyle
mücadele etmek ve eﬂcinsellerin “görünür” olmas› için çaba
göstermek de Kaos GL'nin öncelikleri aras›ndad›r.
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1.

bölümkitab›n hikayesi

Ailelerimizle Birlikte...
Dünya Bankas›'n›n 2006 tarihli “toplum kat›l›m› küçük hibe
program›na” eﬂcinsel ailelerine yönelik bir broﬂür projesi
sunduk. Kabul edilen proje, eﬂcinsellerin aileleriyle ilgili
yaﬂad›klar› sorunlar ve çözüm mekanizmalar›n›n araﬂt›r›lmas›
ile al›nacak yan›tlar do¤rultusunda eﬂcinsel bireylere ve ailelerine
yönelik bir broﬂürün haz›rlanmas›n› kaps›yordu.
Bu rehberin haz›rlanmas›nda Kaos GL Aile Destek Ekibi olarak
eﬂcinsellerle konuyla ilgili görüﬂmeler yapt›k. Eﬂcinsellerin
ailelerine aç›l›p aç›lmad›klar›, e¤er aç›ld›larsa nas›l tepki ald›klar›,
aç›lmad›larsa çekinceleri ve konuyla ilgili korkular›n› sorduk.
Mülakatlar›n yan› s›ra Kaos GL'nin web sayfas› üzerinden
anketle de insanlara ulaﬂt›k ve aç›lma-aç›lamama bilgilerini ve
tan›kl›klar›n› derledik. Kaos GL arﬂivinde biriken aileye aç›lma
tan›kl›klar›n› da gün yüzüne ç›kard›k. Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Ö¤retim Üyesi Sema Buz'un
katk›lar›n› da ald›k.
Nihayet eﬂcinsellere ve ailelerine yönelik destek ve
yönlendirme amaçl› bu rehber kitapç›¤› oluﬂturduk. Aile kitapç›¤›
eﬂcinsellere, eﬂcinsel ailelerine, sivil toplum örgütlerine; sa¤l›k,
aile, e¤itim vb. konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluﬂlara
da¤›t›lacak.
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Kaos GL'nin bugüne dek eﬂcinseller ve eﬂcinsel aileleriyle
yapt›¤› çal›ﬂmalar finansman sa¤lanamad›¤› için bir araya
getirilip yay›mlanamam›ﬂt›. Bu proje ile hem var olan bilgiler
hem de bunlara eklenecek yeni verilerle eﬂcinseller ve eﬂcinsel
aileleri için ihtiyaç duyulan bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu.

Ayr›ca bu çal›ﬂma, umuyoruz ki toplumun geneli ile eﬂcinseller
aras›ndaki etkileﬂimi güçlendirecek bir ad›m olsun. Türkiye'de
eﬂcinsellerin en büyük sorunlar›ndan biri aileleri ve toplum
nezdinde görünür olmamalar›d›r. Eﬂcinsellerin ailelerinde
görünür olmalar› ve kabul görmeleri toplumun eﬂcinsellere
bak›ﬂ›n› da olumlu yönde etkileyecektir. Toplumun eﬂcinselleri
“cinsel yönelimleriyle” bir birey olarak kabul etmesi marjinal
bir grup olarak görülmelerini ortadan kald›racakt›r. Eﬂcinsellerin
toplumda birey olarak kabul görmesi ve marjinalleﬂtirilmelerinin
ortadan kald›r›lmas›; ailelerin çocuklar›n› cinsel yönelimleriyle
kabul etmesi toplumsal bir bilinç yükselmesine de zemin
haz›rlayacakt›r.
Türkiye'de Eﬂcinsel Bireyler ve Aile
Türkiye'deki hâkim sosyal atmosferi geleneksel aile de¤erleri
belirlemektedir. Aile içi iliﬂkiler ve akrabal›k iliﬂkilerinin yavaﬂ
yavaﬂ de¤iﬂmekte oldu¤unu söylemek mümkünse de, bireylerin
tutum ve davran›ﬂlar›n›n üzerinde aile dinamiklerinin etki ve
kontrolünün oldu¤u rahatl›kla söylenebilir. Ailelerin otoriter
tutumlar›, sadece bireyler üzerindeki sosyal güçleri nedeniyle
de¤il, ekonomik güçleri nedeniyle de sosyal düzeni belirlemede
önemli bir etken olmaktad›r.
O¤ullar›n›n veya k›zlar›n›n lezbiyen veya gey oldu¤unu,
zorlanarak ya da kolayca kabullenen aileler varsa da, ayr›mc›
ve kat› heteroseksist aileler, lezbiyen veya gey çocuklar›n›
“de¤iﬂtirmek”, “tedavi etmek” veya tehdit etmek ve bask›lamak
için de¤iﬂik yöntemler kullanmaktad›rlar. Bazen “duymama,
konuﬂmama” yöntemini tercih eden ailelerin, genel olarak bask›
yöntemleri ﬂöyle s›ralanabilir:
“Tedavi” amaçl› psikiyatra götürmek…
“Dejenere olmuﬂ” sosyal ortam›ndan ve arkadaﬂlar›ndan
yal›tmak. Çünkü genelde gençler toplumda birer özne olarak
de¤il, kurban olarak görülürler. Ailelere göre çocuklar› ancak
baﬂkalar›n›n onu kand›rmas›yla eﬂcinsel olabilir…
Tehdit, dayak, para k›s›tlamas›, vb. yöntemlerle cezaland›rmak…
Zorla evlendirmek…
Evden kovmak. Genç bir gey evden kovulduktan sonra kendi
gibi insanlar› ararken travesti ve transeksüel alt kültürüyle
tan›ﬂabilir ve Türkiye'de transeksüel olman›n bütün zorluklar›yla
yüz yüze gelir…
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Aile deste¤ini ve güvencesini kaybetme tehlikesi birçok insan›
ailesine aç›lmaktan al›koymaktad›r. Türkiye'de birçok evli
eﬂcinsel vard›r.
ﬁiddet, bask›, d›ﬂlama, damgalama, iﬂimden, okulundan,
ailesinden olma kayg› ve korkusundan dolay› eﬂcinsellik ço¤unluk
bir s›r gibi yaﬂanmaktad›r. Görünmezlik, ailelerin eﬂcinsel
evlatlar›na, eﬂcinsel bireylerin ise ebeveynlerine yönelik birincil
elden sa¤l›kl› bilgiye eriﬂememelerine yol açmaktad›r. Bilgisizlik
ve birbirini tan›mama durumu ise “ailelerimize ra¤men de¤il
ailelerimizle birlikte” dönüﬂmemizi engellemektedir.
.

“Can›m Ailem” Öyküleri mülakat ve anket ça¤r›s›
Anne! Baba! Ben eﬂcinselim!
Kimimiz için bir s›¤›nak kimimiz için de cehennemin ta
kendisidir aile. Ya yan› baﬂ›m›zda dururlar ya da karﬂ›m›zda.
Ama ne olursa olsun bir meseledir bizler için. Onlar›n gösterdikleri sevgi, söyledikleri bir söz hayatidir ço¤u kez. Hele hele
eﬂcinsel oldu¤umuzu ö¤rendiklerinde bize nas›l bakt›klar›
hayat›m›z›n dönüm noktalar›ndan biri say›l›r.
.

‹ﬂte Kaos GL olarak bu dönüm noktas› öykülerinizi bekliyoruz
sizden.
Ailenize aç›ld›n›z m›? Aç›ld›¤›n›zda ne dediler, hangi bak›ﬂlar
yerleﬂti gözlerine, sesleri nas›l ç›kt›, sözleri ne söyledi? Siz
hayat›n neresinde durdunuz?
Ailesine aç›lmayanlar… Size eﬂcinsel oldu¤unuzu söylemenizi
engelleyen neydi? Korkutan ya da?
Kimimiz için coﬂkulu ve gurur veren öyküler bunlar, kimimiz
için de s›k›nt›l› ve yak›c›… Ama ne olursa olsun bunlar›
belle¤imize kaydedelim istiyoruz ve ailenize aç›lma ya da
aç›lamama öykülerinizi bekliyoruz.
Anlatman›z› kolaylaﬂt›rabilir belki diye de birkaç soru haz›rlad›k.
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Ailesine aç›lanlar için…
Yaﬂ, cinsiyet, cinsel yönelim. Ailenizle birlikte mi yaﬂ›yorsunuz?
Ailenize aç›lma sürecinizi de¤erlendirebilir misiniz?
Ö¤rendiklerinde ilk verdikleri tepki neydi? Ailenizden kimler
eﬂcinsel oldu¤unuzu biliyor? Ailenizde tan›d›¤›n›z baﬂka bir
eﬂcinsel var m›? Aileniz sizi de¤iﬂmeye zorlad› m›? Eﬂcinsel
oldu¤unuz için size herhangi bir ﬂekilde bask› yapt› m›?
Evlenmeye zorland›n›z m›? Ailenizle iliﬂkiniz bugün nas›l ve
nerede?

Ailesine aç›k olmayanlar için…
Aç›lman›z› engelleyen nedenler nedir? Ya da korkular›n›z?
Ailenizin nas›l bir tepki verece¤ini düﬂünüyorsunuz? Aileniz
eﬂcinsel oldu¤unu bilseydi hayat›n›zda nas›l de¤iﬂiklikler olurdu?
Aç›lman›n ilk ad›m›nda öncelikle “kendimize” aç›l›r›z. Hemen
ard›ndan aç›lsak da aç›lamasak da en yak›n›m›zda ailemiz
bulunur. Aileler, o¤ullar›n›n veya k›zlar›n›n eﬂcinsel oldu¤unu
ilkin reddedebilirler. Kendi evlatlar›n›n eﬂcinsel “eﬂcinsel”
olamayaca¤›n› düﬂüneceklerdir. Ne yapt›k da k›z›m›z veya
o¤lumuz eﬂcinsel oldu diye sorup kendilerini suçlayabilirler.
Rahatlayamayan ve evlatlar›n›n eﬂcinsel olmas›n› kabul
edemeyen ebeveynler birbirlerini suçlamaya yönelirler. Karﬂ›l›kl›
senin yüzünden eﬂcinsel oldu suçlamalar›ndan bir sonuç
ç›kmay›nca, suçluyu çevrede arayacaklard›r. Arkadaﬂlar› mutlaka
evlatlar›n›n beynini y›kam›ﬂt›r. Ortada bir suçlunun olmad›¤›
anlaﬂ›l›nca eﬂcinselli¤i bir pratik olarak kabul ederler ama inkâr›
elden b›rakmazlar. Evlatlar› eﬂcinsel iliﬂki yaﬂam›ﬂ olabilir ama
düzelebilir! O ana kadar avuçlar›n›n içi gibi bildikleri evlatlar›n›n
yabanc›laﬂt›¤›n› san›rlar. O hâlâ bizim o¤lumuz veya k›z›m›z
de¤il mi ﬂüphesinin yersiz oldu¤unu fark ederler ve çocuklar›n›n
yine ayn› evlatlar› oldu¤unu kabul ederler.
Ailelerin tüm bu süreci sa¤l›kl› ve do¤ru bilgiyle tamamlayabilmesi için “aç›lma” hikâyelerini birincil elden “aç›k” eden tüm
kad›n ve erkek eﬂcinsellere teﬂekkür ediyoruz. Hiç kuﬂkumuz
yok ki ac› tatl› tüm bu aç›lma öyküleri sadece aileleri ve eﬂcinsel
evlatlar› dönüﬂtürmekle kalmayacak, bar›ﬂç›l ve demokratik bir
toplumun da önünü açacakt›r.
Ali Erol, Kaos GL
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2.

bölümailenize aç›lmadan önce...

A) Ne Bekledi¤inizi Bilin
Bu yaz›n›n amac›, ailelerine aç›ld›klar›nda eriﬂkin eﬂcinselleri
bekleyen aﬂamalar hakk›nda bilgilendirmektir.
Bu aﬂamalar ﬂok, inkâr, suçluluk hissi, duygular› aç›klama,
kiﬂisel karar ve kabullenme olarak adland›r›labilir. Bu aﬂamalar
senin ailene aç›l›p aç›lmama konusunda düﬂündü¤ünü ve
aç›lma karar›n› verdi¤ini varsayarak aç›klanm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da aç›klanan giriﬂim ve öneriler senin en az›ndan
ailendeki birinin bu konuyu olumlu karﬂ›layaca¤›na inanman
temeline dayanmaktad›r.
Ailenin bu konuyla gerçekten baﬂa ç›kamayaca¤›na ve seninle
iliﬂkilerini keseceklerine inan›yorsan bu sat›rlar sana yard›mc›
olamayabilir.
Aileler bu aﬂamalardan geçerken farkl›l›k gösterebilir.
Uyar›: Her aile kendine has özelliklere sahiptir. Aﬂa¤›daki
aﬂamalar› geçirmelerini beklemene ra¤men farkl› durumlar
oluﬂabilir. Buradaki örnekler ve öneriler eﬂcinsel aileleriyle
yap›lan tart›ﬂmalardan derlenmiﬂtir.
Çok az 'model' aile aﬂa¤›daki aç›klamalara tam olarak uyar.
Seni nelerin bekledi¤ini ve ne yapaca¤›n› bilmek aç›lma yolunda
sana yarar sa¤layacakt›r.
B) Anne-Baban›za Aç›lmadan Önce Üstünde Düﬂünmeniz
Gereken Baz› Sorular
Aﬂa¤›daki sorulara verece¤in cevaplar›n net olmal›d›r:
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Cinsel yöneliminizden emin misiniz?
E¤er "emin misin?" sorusuna kendinize güvenerek yan›t
veremeyecekseniz konuyu hiç açmaman›z yerinde olur.

Kafan›z›n kar›ﬂ›k olmas› anne ve baban›z›n bunu bir tereddüt,
merak, endiﬂe olarak geçici, de¤iﬂebilir bir durum olarak
görmelerine neden olacakt›r. Söylediklerinize güvenlerini
azaltacakt›r.
Gey/Lezbiyen kimli¤inizle ilgili sorunlar›n›z var m›?
E¤er hâlâ kimli¤iniz nedeniyle suçluluk duyuyorsan›z, kafan›z
kar›ﬂ›yor ve bunal›yorsan›z, ailenize aç›lmak için bir süre daha
beklemeniz; sorular›n›za yan›t bulmak üzere eﬂcinsel gruplara
ulaﬂman›z yerinde olur.
Ailenizden baﬂka deste¤iniz var m›?
Ailenizin ilk anda verece¤i tepki karﬂ›s›nda size duygusal
yönden destek olabilecek birilerinin bulunmas› gerekebilir. Bu
deste¤i, yine ailenizden birilerinden alabilece¤iniz gibi, yak›n
arkadaﬂlar›n›z da size yard›mc› olabilirler. De¤erli oldu¤unuz
duygusunu ve kendinize güveninizi koruman›z, yaﬂad›¤›n›z
sorunlarla baﬂ edebilmeniz için çok önemli.
Eﬂcinsellik hakk›nda bilgili misiniz?
Aileniz büyük olas›l›kla yaﬂamlar› boyunca homofobik bir
toplumdan edindikleri bilgiler ›ﬂ›¤›nda tepkiler verecektir. Sizin
rahat bir ﬂekilde kulland›¤›n›z birçok terimin, eﬂcinselin bile,
ne demek oldu¤unu bilmiyor ya da sizden farkl› ﬂeyler anl›yor
olabilirler. Olabildi¤i kadar sakin, olabildi¤i kadar aç›k ve net
ﬂekilde onlara bilgi vermeniz gerekecektir. ‹lk verecekleri
tepkilerin, onlar bunu istemese bile sizi k›rabilece¤ini ak›lda
tutarak, onlar›n kendilerince sars›c› olan bu durumla baﬂ etmeye
çal›ﬂt›klar›n› düﬂünerek, anlay›ﬂl› ve sab›rl› olman›z gerekecektir.
Eﬂcinsellikle ilgili sormalar› olas› sorularla ilgili bilgi edinmiﬂ
olman›zda fayda vard›r.
Evinizdeki duygusal atmosfer aç›lman›za uygun mudur?
Anlataca¤›n›z zaman› seçme ﬂans›n›z varsa; ailenizin üzücü
bir kay›p, ciddi bir ameliyat veya iﬂ kayb› gibi sars›c› sorunlarla
meﬂgul olmad›¤› bir zaman seçin.
Sab›rl› olabilecek misiniz?
Ailenizin bu durumu de¤erlendirmeleri zaman alacakt›r. Her
birimizin kendimizi anlamam›z, kabullenmemiz, cinsel
kimli¤imizle sorunlar›m›z›n üstesinden gelmemiz o kadar uzun
sürmüﬂken, ailelerimizden, bizim aksimize kendileri yaﬂama-
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d›klar› bir durumu, söyledi¤imiz anda anlamalar›n› beklememiz
haks›zl›k olacakt›r. Bu süreç aylar veya y›llarla ifade edilebilecek
kadar uzayabilir. Genellikle de bu süreç kendili¤inden ilerlemez,
ailenizin yan›nda olup, onlara rehberlik etmeniz, tüm sorular
ve kafa kar›ﬂ›kl›klar›yla (bunlar sizin için k›r›c› olabilse de)
yüzleﬂmeniz gerekecektir.
O an aç›lman›z›n alt›ndaki amaç nedir?
Konuyu umar›z onlar› sevdi¤iniz ve bu konu yüzünden aran›zda
oluﬂan mesafeden rahats›z oldu¤unuz için gündeme getirmiﬂsinizdir. Sak›n bir k›zg›nl›k an› veya tart›ﬂma s›ras›nda, cinsel
kimli¤inizi silah olarak kullanarak aç›lmay›n. Amac›n›z sald›rmak,
ﬂaﬂ›rtmak, öfkelendirmek olacaksa, anlay›ﬂ ve yak›nl›k dolu bir
yaklaﬂ›mla karﬂ›lanmazs›n›z.
Ailenizin sizden baﬂka bu konuyla ilgili ulaﬂabilece¤i bilgi
kayna¤› var m›?
Eﬂcinsellik ço¤u kiﬂinin hakk›nda çok az ﬂey bildi¤i ya da
önyarg›lara sahip oldu¤u bir konudur. Aileniz için en önemli
bilgi kayna¤› siz olmakla birlikte, baﬂka kaynaklardan, tarafs›z
oldu¤unu düﬂündükleri ya da bilimsel oldu¤una inanmak
istedikleri kaynaklardan bilgi edinmeye, anlatt›klar›n›z›
do¤rulamaya ihtiyaçlar› vard›r. Hatta size o an sormak istemeyecekleri baz› sorulara bu ﬂekilde yan›t aramak isteyebilirler.
Do¤rudan vermek ya da daha iyisi, kendileri ulaﬂabilecekleri
yerlere b›rakmak ﬂeklinde onlara bilgi verebilecek kitap, broﬂür
sa¤layabilir, e¤er bu konuda anlaﬂ›rsan›z konu üstünde yeterli,
güvenilir ve gey/lezbiyen olmayan bir psikologa/psikiyatra
baﬂvurmay› teklif edebilirsiniz.
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Ailenize ne kadar ba¤›ml›s›n›z?
Genellikle aileye aç›ld›ktan sonra nas›l tepki verecekleri ve
baﬂ›m›za neler gelece¤i ile ilgili hepimizin kafas›nda felaket
senaryolar› vard›r. Aç›lm›ﬂ eﬂcinselleri dinledi¤imizde bu
senaryolar›n abart›l› oldu¤unu düﬂünsek de, e¤er ailenizin sizi
e¤itim giderlerini ödememe veya evden kovma gibi durumlarla
tehdit etme olas›l›¤› varsa, bunlarla iliﬂkili nas›l önlemler
alaca¤›n›z› gözden geçirmelisiniz. Bu yönde imalarda
bulunuldu¤unda bile kararl› oldu¤unuzu görmeleri, kabullenmelerine yard›mc› olacakt›r. Ancak aileyle iliﬂkiler sadece
ekonomik ba¤lardan ibaret de¤ildir.
Anne baban›z›n, onlar d›ﬂ›nda kalan aile üyelerinin verece¤i

tepki, kendi çevrelerinin ö¤renmesi gibi endiﬂeleri olabilir; bu
duygular›n› onlara karﬂ› kullanmay›p, sald›rmamak, anlad›¤›n›z›
göstermek uygun olacakt›r. Bu korkular› ancak onlar da
eﬂcinselli¤inizi sizin kendi kimli¤inizi öne sürdü¤ünüz kadar
güvenle savunabildiklerinde geçecektir. Bu süreçte ancak sizin,
her ﬂeye ra¤men yanlar›nda olman›zla gerçekleﬂebilir. ‹pler
koptuktan sonra bu de¤iﬂim için çok olas›l›k kalmamaktad›r.
Anne ve baban›zla genel iliﬂkileriniz nas›l?
E¤er o güne kadar iyi anlaﬂt›ysan›z ve karﬂ›l›kl› sevgiye dayal›
bir iliﬂki içerisinde olduysan›z, bu konuya da eninde sonunda
olumlu yaklaﬂacaklar›ndan emin olabilirsiniz.
Ailenizin toplumsal ahlaka bak›ﬂ aç›s› nedir?
Ailenizin genel olarak tutumlar›n› bilmeniz, ne tür soru ve
sorunlarla karﬂ›laﬂaca¤›n›z› kestirmekte yard›mc› olabilir. Ama
size verilecek tepkinin, ailenizin entelektüel olmas›, okumuﬂ
/okumam›ﬂ olmas›, ekonomik durumu, politik görüﬂü, demokratl›¤› ile do¤rudan iliﬂkili olmad›¤›, yaﬂad›klar› toplum gere¤i
homofobik olabileceklerini unutmaman›z gerekir. E¤er toplumsal
konular› iyi/kötü veya kutsal/günahkâr gibi terimlerle yarg›lamaya
e¤ilim gösteriyorlarsa, cinselli¤iniz konusunda daha ciddi
sorunlarla karﬂ›laﬂmay› bekleyebilirsiniz.
Bu sizin kendi karar›n›z m›?
Herkesin anne ve babas›na aç›lmas› ﬂart de¤ildir. Tepkilerinin
ne olaca¤›n› bilseniz bile aç›ld›ktan sonra rahatlayaca¤›n›zdan
emin de¤ilseniz, kendinizi bu konuda bask› alt›nda tutmay›n.
C) 'Kay›p' Yaﬂayacaklar
Ailen ve sen rol de¤iﬂtirirsin:
Ailene aç›ld›¤›nda, aile-çocuk iliﬂkisinin bir süreli¤ine tersine
döndü¤ünü görebilirsin. Senin tecrübelerinden bir ﬂeyler
ö¤renmek isteyecekler. Ailen aç›lmanla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›nda,
anne-baba rolünü üstüne almal›s›n, duygular›n› aç›klamalar›
ve yeni olan bu duruma al›ﬂabilmeleri için onlara zaman
tan›mal›s›n.
Bu kolay olmayacak. Onlar›n anlamalar›n› isteyecek ve
eﬂcinselli¤in hayat›n›n önemli bir parças› oldu¤una inand›rmaya
çal›ﬂacaks›n.
Bu aﬂamada kolayca sab›rs›zlanabilirsin. Birçok ﬂeyi
tekrarlamak zorunda kalabilirsin. Bir kere söylemeniz onlar›n
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duydu¤u anlam›na gelmez. Baﬂlang›çta anlamalar› zor -hatta
ac› verircesine zor- ve yavaﬂ olacak. Duygusal cevaplar›,
entelektüel anlay›ﬂlar›na ba¤l› olarak geliﬂecek. Onlara zaman
tan›y›n. Kendi geçti¤iniz aﬂamalara bir bak›n, y›llard›r bu konuyla
u¤raﬂ›yorsunuz! Ailenizin geçece¤i aﬂamalar sizinkilerle ne
kadar benzerlik gösterse de, aran›zdaki fark sizin önde
oldu¤unuzdur. Sab›rl› olun.
D›ﬂlama ve kay›p:
Birçok aile bu haberi sanki sevdikleri o¤ullar›n›n veya k›zlar›n›n
kayb›-hatta neredeyse ölümü- gibi alg›larlar. Elizabeth KublerRoss sevdi¤inin ölümü karﬂ›s›nda kiﬂinin geçirdi¤i aﬂamalar›
reddetme, k›zg›nl›k, kiﬂinin kendi kendine muhasebesi,
depresyon ve kabullenme olarak aç›kl›yor. Özetle eﬂcinsel
ailelerin karﬂ›laﬂt›¤› ilk aﬂama d›ﬂlama ve kay›p oluyor.
"Ben mutfaktaki masada gazete okurken o¤lumun kahvalt›y›
haz›rlad›¤› bir sabah› hat›rl›yorum. Ona bakt›m ve ﬂöyle demek
istedim: 'Kim oldu¤unu bilmiyorum ama umar›m gidersin ve
bana o¤lum Teoman'› geri getirirsin…'"
Aileler, çocuklar› onlara aç›ld›¤›nda kay›p yaﬂarlar, ama bu
muhtemelen geçici bir durumdur.
Kesin bir ilerleme olmayabilir:
Burada aç›klanan aﬂamalar birçok aileye uygunsa da, her aile
bu aﬂamalardan bu ﬂekilde geçmeyebilir. Bazen aﬂamalar›n
s›ras› de¤iﬂir, bazen de baz› aﬂamalar atlanabilir. Baz› aﬂamalar
üç ay al›r, baz›lar›ysa y›llar.
Birçok aile çocuklar›n› do¤umundan bu yana çok iyi bildiklerini
ve anlad›klar›n› san›rlar ve birço¤u çocuklar›n›n içinde neler
olup bitti¤ini bildiklerinden emindirler.
Çocuklar› hakk›ndaki alg›lar›n› bir anda kaybederler ve
çocuklar›n›n bu yeniden tan›mlanm›ﬂ halini sevip sevemeyeceklerinden bile emin de¤ildirler. Çocuklar› onlara aç›ld›klar›nda
en büyük kayb› yaﬂayacak olan aileler kay›p ve reddetme hissi
duyacak olan ailelerdir.
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Birinci Aﬂama: ﬁOK
E¤er daha önceden eﬂcinselli¤in hakk›nda bilgileri yoksa:
E¤er ailen paylaﬂaca¤›n ﬂeyin ne oldu¤unu bilmiyorsa bu
durumda ailen ﬂok geçirebilir. Bu durum 10 dakikadan bir
haftaya kadar sürebilir ki genelde birkaç gün al›r. ﬁok hepimizin
yaﬂayabilece¤i ac› ve üzüntüye karﬂ› oluﬂan do¤al bir tepkidir.

Onlara karﬂ› daha önce dürüst olamamaktan ve aradaki
mesafeden rahats›z oldu¤unu onlara anlat. Onlara sevdi¤ini
söyle. Bir kereden fazla söyle. Baﬂlang›çta sevgine yan›tlar›
olumsuz olsa da daha sonra yaln›z kald›klar›nda ve bu konuyu
düﬂündüklerinde bu sözcükler onlar› etkileyecektir.
Onlara dün kimsen bugün de ayn› kiﬂi oldu¤unu hat›rlat: “Beni
aç›lmadan önce seviyordunuz, ben de¤iﬂmedim. Dün kimsem
bugün de ayn› kiﬂiyim.”
Baz› aileler önceden biliyordur zaten:
Genellikle aileler ﬂok yaﬂamazlar: “Senin farkl› oldu¤unu hep
biliyordum. Bunu da olas›l›k olarak düﬂünmüﬂtüm. Sorun de¤il.
Seni seviyorum. Gerçe¤i kabullenmem ve seni anlayabilmem
için bana yard›m etmelisin.''
Bazen de ﬂöyle derler: “Bunu uzun süredir biliyorduk. Geçen
yaz masaya b›rakt›¤›n mektuptan okumuﬂtuk. Bize anlatman›
bekliyorduk.” Bu gibi durumlarda yapacaklar›n daha da
kolaylaﬂ›yor; çünkü zaten kendi kendilerine birçok aﬂamay›
geride b›rakm›ﬂ oluyorlar.
‹kinci Aﬂama: ‹NKÂR
Tehditten Korunmak:
‹nkâr, insan›n ac› verici veya tehdit edici bir habere karﬂ›
kulland›¤› kalkand›r. ﬁoktan farkl› olarak inkâr insan›n haberi
ald›ktan sonra savunma mekanizmas›n› çal›ﬂt›rmas›d›r. ‹nkâr
birçok ﬂekilde olabilir: düﬂmanl›k (Benim o¤lum eﬂcinsel
olamaz!), dikkate almamak (Bu çok güzel tatl›m, akﬂama ne
piﬂireyim?), de¤er vermemek (E¤er bu yaﬂam tarz›n› seçiyorsan,
bunu duymak bile istemiyorum.), reddetme (Bu sadece bir
geçiﬂ dönemi; üstesinden gelirsin).
Ailenin eﬂcinselli¤ini kabullenme süreci homofobik
toplumumuzdan duydu¤u ve kabul etti¤i yorumlarla s›k s›k
bozulacakt›r. ‹nkâr, ciddi kendinden geçme, ba¤›rma veya
a¤lama ﬂeklinde nüksedebilir.
Onun kafas›n›n kar›ﬂt›¤›n› düﬂündük:
Eﬂim ve ben heyecan verici ve tehlikeli oldu¤unu düﬂündü¤ü
için o¤lumuzun bir tür eﬂcinsel özgürlük hareketine kat›ld›¤›n›
düﬂündük. Medyan›n onu etkiledi¤ini düﬂünüyorduk ve o da
ne istedi¤ini tam olarak bilmiyor gibiydi.
Her geçen gün artan sinirlilik halini düzeltmesi için bir
psikiyatrla konuﬂmas›n› istedik. Biz de doktorla bir baﬂka

11

randevuda buluﬂmak için anlaﬂm›ﬂt›k. Teoman'›n iki veya
üçüncü ziyaretinden sonra, psikiyatr inkâr mekanizmam›z› alt
üst etti: “ﬁu ana kadar pek çok eﬂcinselle konuﬂtum ve eminim
bu bir san› de¤il; tek bildi¤im ﬂey o¤lunuz bir eﬂcinsel.”
Dan›ﬂmanl›k alman› isterlerse:
Ailen kendilerinde oluﬂan kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› gidermek için
dan›ﬂmana baﬂvurmak istediklerinde onlara isim vermek için
haz›rl›kl› olmal›s›n. Bu kiﬂinin eﬂcinsel olmamas› ailenin tarafs›z
biriyle konuﬂmas› aç›s›ndan daha iyi olabilir.
Yard›ma ihtiyaçlar› olmad›klar› konusunda ›srarl› olabilirler,
ama muhtemelen biriyle konuﬂmay› içten içe istiyorlard›r.
Ailen 'normal' ile 'norm' aras›ndaki fark› ay›rt edebilmek için
yard›ma ihtiyaç duyabilir. Eﬂcinselli¤in normal olmad›¤›n›
düﬂünebilirler. Eﬂcinselli¤in 'norm' olmamas›na ra¤men senin
için ne kadar do¤al bir ﬂey oldu¤unu onlara anlatabilirsin. Tüm
canl›larda normlar›n d›ﬂ›nda istisnalar olabilece¤ini; mesela
birçok insan›n sa¤ elini kullanmas›na ra¤men solaklar›n da
oldu¤unu veya birçok insan›n iki gözünün de ayn› renk olmas›na
ra¤men farkl› renkte gözlere sahip insanlar›n da olabilece¤ini
onlara anlat.
Cinsel yöneliminin norm olmamas›na ra¤men senin için do¤al
ve gerçek oldu¤unu anlamaya ihtiyaçlar› var.
Muhalefete Ra¤men ‹lerlemek:
E¤er inkâr “Bu konu hakk›nda konuﬂmak istemiyorum” gibi
bir duruma dönüﬂürse ve bu durum bir haftadan fazla sürdüyse
yumuﬂak ve dikkatli bir baﬂlang›ç yapman›n zaman› gelmiﬂ
demektir. Huzurlu bir anlar›n› yakalad›¤›nda: “Babac›¤›m, y›llard›r
bu konuyu seninle konuﬂmak istiyorum; lütfen beni bir anda
hayat›ndan silme. Sana yalan söylemeye art›k daha fazla
katlanam›yorum. Seni seviyorum ve karﬂ›l›¤›nda beni sevmeye
devam etmeni istiyorum.” Savunma mekanizmalar›n› k›rabilmek
için söylemek istedi¤ini olabildi¤ince kiﬂiselleﬂtir.
Sorduklar›ndan daha fazlas›n› anlatmana gerek yok.
Deneyimlerinden bahsetmen savunma mekanizmalar›n› güçlendirebilir. Sadece ne soruyorlarsa ona cevap ver. Zaten bekledi¤in
baz› sorular› zaman geçtikçe soracaklard›r. Sorular› oluﬂturmada
zorlanacaklar› için, cevap vermeden önce soruyu toparlaman
do¤ru olabilir.
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Biri Daha Yavaﬂ Olabilir:
Gerekti¤inde ailendeki kiﬂilerle ayr› ayr› u¤raﬂmaya haz›rl›kl›
olmal›s›n. Annen veya baban di¤erini geride b›rakabilir ve bu
olay› çözümlemesi di¤erinden daha k›sa olabilir. Anlay›ﬂ
konusunda daha yavaﬂ olan aile ferdi için endiﬂelenme.
Ailene aç›ld›¤›nda anne baban›n aras›n›n aç›ld›¤› pek görülmüﬂ
bir ﬂey de¤ildir. Elbette bu duruma farkl› farkl› tepki gösterebilirler
ve de ortam gerilebilir, bu do¤ald›r.
Üçüncü Aﬂama: SUÇLULUK
Bir yerde hata yapt›klar›na inan›rlar:
Birçok kiﬂi eﬂcinselli¤i anlamaya ilk baﬂlad›klar›nda bunu bir
sorun olarak görürler ve sorarlar: “Ne sebep oldu?”. E¤er bir
sebep bulurlarsa çare de bulabileceklerine inan›rlar.
“Bana göre bu soru kendi duygu ve düﬂüncelerimi incelememe
yol açt›: 'Neyi yanl›ﬂ yapt›m?'. Sebebi genetik ya da çevre her
neyse kendimi suçlu hissediyordum. Ona sa¤lad›¤›m erkek
modelini sorgulad›m; kendimdeki 'erke¤i' sorgulad›m. Bir süre
için, hangi aç›dan bakarsam bakay›m, kendimi sorunun sebebi
olarak görmeye baﬂlad›m. Kendimi bu konuyu baﬂkalar›yla
paylaﬂamayacak kadar üzgün ve utanç dolu hissediyordum.”
Her iki ebeveyn de kendini suçlu hissetmesine ra¤men ayn›
cinsiyete sahip olan ebeveyn bunu daha çok hisseder.
“Ve bir gün kar›m ﬂöyle dedi:'Kendini suçlaman çok da mant›kl›
de¤il, sen iki o¤ul yetiﬂtirdin biri eﬂcinsel di¤eri heteroseksüel.
Bunda etkili baﬂka faktörler de olmal›.”
.

Boﬂanm›ﬂ çiftler ekstra suçluluk hisseder:
Daha önce eﬂinden ayr›lm›ﬂ, boﬂanm›ﬂ ya da eﬂini kaybetmiﬂ
çiftlerin daha fazla suçluluk hissetmeleri olas›d›r: “Biliyorum,
sana hem iyi bir anne, hem de iyi bir baba olamad›k”.
Aileler kendilerini suçlu hissettiklerinde ben merkezli olurlar.
Henüz içinde bulundu¤un durumu anlamalar› güçtür. Bu
aﬂamada kendileriyle u¤raﬂmaktan seninle ilgilenemeyebilirler.
Ailen bu suçluluk duygusunu sana yans›tmak isteyebilir: “Bu
korkunç ﬂey baﬂ›na benim yüzümden geldi. Benim yüzümden
farkl› oldun.”
.

Onlar›n Hatas› Olmad›¤›n› Söyleyin:
Onlara birçok ﬂekilde yard›m edebilirsin. Onlara sebebin bu
kadar basit olmad›¤›n› söyle. Bu konuda birçok teorinin oldu¤unu
ve sebebin ne oldu¤unun bilinemedi¤ini söyle. Bu aﬂamada
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güvenilir bir dostla görüﬂme zamanlar› gelmiﬂ demektir.
Baz›lar› hac›ya hocaya dan›ﬂmak isteyebilir. Görüﬂmek
istedikleri kiﬂinin yard›mc› olamayaca¤›n› düﬂündü¤ünde onlar›
görüﬂmemeye ikna etmen biraz zor olabilir. E¤er daha önce
baﬂka ailelere bu konuda yard›mc› olmuﬂ bir kurum biliyorsan
aileni oraya yönlendirebilirsin.
Eﬂcinsellikle ilgili dernekler onlara yard›mc› olabilir ama ailen
'düﬂman kamp›'na gitmemekte ›srar edecektir. Onlara daha
önce yard›m alm›ﬂ ve iletiﬂime aç›k baﬂka bir eﬂcinsel ailesiyle
tan›ﬂt›rabilirsin. Onlardan bu önerilere hemen olumlu cevap
vermelerini bekleme; utanç ve suçluluk hissi onlar› engelleyebilir.
Bu bilgileri yeni ekti¤in tohumlarm›ﬂ gibi düﬂün, meyve vermeleri
zaman alacak.
.

Dördüncü Aﬂama: DUYGULARINI AÇIKLARLAR
Aileler kendi kendilerini suçlaman›n onlar› bir yere
götürmedi¤ini anlad›klar›nda art›k soru sormaya, cevaplar›
dinlemeye ve duygular›n› aç›klamaya haz›r hale gelmiﬂlerdir.
Bu aﬂama ailenle aranda geçebilecek en yap›c› konuﬂmalar›
içerir.
ﬁimdi onlardan ﬂu gibi sözleri duyabilirsin: “Torunum olmayaca¤› için üzülüyorum.”, “Lütfen bu konuyu ailede baﬂkas›na
açma, kimseyle bu konuyu tart›ﬂmaya haz›r de¤ilim.”, “Kendimi
k›rg›n ve yaln›z hissediyorum, keﬂke bilmeseydim.”, “Bizi nas›l
böyle k›rabiliyorsun? Ölmüﬂ olmay› ye¤lerdim.”
Homofobik bir toplumda yaﬂad›¤›m›z için sen de ayn› duygular›
yaﬂam›ﬂs›nd›r (ayr›ks›ma, reddedilme korkusu, k›rg›nl›k,
karmaﬂa, gelecek korkusu v.s.). Ayn› duygular› kendinin de
hissetti¤ini onlarla paylaﬂabilirsin.
Fakat kendilerini ifade edebilmeleri için onlara bolca zaman
tan›, kendi isteklerinin onlar›nkini geçmesine izin verme. Halen
kitap okumad›larsa veya baﬂka ailelerle görüﬂmedilerse onlar›
çözüme götürebilecek bu yollar› bir kez daha öner. Kitaptan bir
bölümü okuyup tart›ﬂmay› veya aile buluﬂmalar›na onlarla
gitmeyi de önerebilirsin.
.
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Ac› ve K›zg›nl›k:
"O¤lumuz Teoman daha önce sak›ngan bir biçimde bizi sevgilisi
Tar›k ile tan›ﬂt›rmak istemiﬂti. Baﬂlang›çta bu iste¤e ilgisiz
kald›k çünkü kendimizi suçlamay› durdurdu¤umuzda Tar›k'›
suçlamaya baﬂl›yorduk. Bu felaket baﬂ›m›za geldi¤i için çok
sinirliydim ve bunun hayat›m›z› mahvedece¤inden emindim.

Her zaman iyi bir aile oldu¤umuzu düﬂünüyordum, bunu hak
etmiyorduk. Teoman'a olan k›zg›nl›¤›m› belli etmemeye
çal›ﬂ›yordum, bununla baﬂa ç›kmam gerekiyordu."
K›zg›nl›k ve ac› belki de en çok hissettikleri duygular. Bazen
de kine ve zalim duygulara kap›labilirler. Ailenin aﬂama
kaydedebilmesi için duygular›n› d›ﬂa vurmalar› gerek. Onlar›
kontrol edebilmen zorlaﬂabilir. Sana bu konuyu hiç açmam›ﬂs›n
gibi davranabilir, bu durumu reddedebilirler.
Fakat dayanmal›s›n, art›k geriye dönüﬂ yok. Bu duygular›
aç›¤a vurmalar› asl›nda durumun düzeldi¤inin bir göstergesidir.
.

Beﬂinci Aﬂama: KARAR VERMEK
Duygusal travma yat›ﬂt›¤›nda ailen bu konuya daha ak›lc›
yaklaﬂacakt›r. Bu aﬂamada inzivaya çekilmeleri ve önlerinde
uzanan seçenekleri de¤erlendirmeleri olas›d›r.
Bu t›pk› yol ayr›m›na gelip hangi yoldan gidece¤ine karar
vermek gibidir. Herkesin seçti¤i yol asl›nda onun bu durumla
baﬂa ç›kma refleksidir.
Anne ve baba ayn› yolu seçmeyebilir. Hangi yolun seçilece¤ini
etkileyen birçok faktör var. Eﬂcinsellik hakk›nda okumak ve
di¤er ailelerle paylaﬂ›mda bulunmak elbette onlar› sizi
destekleyen bir yola götürür. Dini inançlar› da önemli bir rol
oynar. Ne kadar liberal ya da muhafazakâr olduklar›na ba¤l›
olarak tutumlar› de¤iﬂebilir.
Sizinle olan iliﬂkilerini eski haline getirebilmeleri önemli bir
faktör. Bu konuyla baﬂa ç›kmaya çal›ﬂ›rlarken birçok faktör
onlar› etkiler. Sonuçta üç çeﬂit karardan bahsedilebilir:
.

Destekleyici aileler:
Birçok aile çocuklar›n›n cinsel yönelimini kabullenici ve
destekleyici bir tav›rla çocuklar›n› sevmeye devam eder. Asl›nda
ﬂimdi çocukla aile aras›ndaki iliﬂki karﬂ›l›kl› dürüstlük ve güven
seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r, bu aﬂamada pek çok aile iliﬂkilerinin
öncekine k›yasla daha iyi oldu¤unu söylemiﬂtir. Her iki taraf
da olan bitenden pek memnundur.
Daha önce ald›rm›yormuﬂ gibi görünmelerine ra¤men,
destekleyici aileler git gide senin ihtiyaçlar›n›n daha çok fark›na
var›rlar. Karﬂ›laﬂt›¤›n sorunlarla daha fazla ilgilenmeye baﬂlarlar.
“Bir süre sonra o¤lumuzun ihtiyaçlar›n› ve içinde bulundu¤u
durumu daha iyi anlamaya baﬂlad›k. Aç›kças› bu kadar gerilimle
ve sorunla bunca y›l nas›l baﬂa ç›km›ﬂ biz de inanam›yorduk.
Durumun fark›nda olmam›z ve ona olan sevgimiz, hayat›nda
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karﬂ›laﬂabilece¤i baz› gerilimleri ortadan kald›rmaya yard›mc›
olmam›z› sa¤l›yordu. Mesela üniversitede ona tek kiﬂilik bir
oda ayarlam›ﬂt›k, o da böylece aç›klama yapmak zorunda
kalaca¤› bir oda arkadaﬂ›ndan kurtulmuﬂtu. Tar›k'› eve daha
fazla ça¤›rmaya baﬂlam›ﬂt›k ve art›k ailemizden biri olmuﬂtu.
Teoman erkek kardeﬂine aç›ld›¤›nda onun yan›nda olduk ve
destekledik.”
‘Sabitlenmiﬂ’ aileler:
Bazen aileler konunun art›k daha fazla tart›ﬂ›lmamas›n›n
gerekti¤ine inan›rlar. Konuyu tart›ﬂabilmelerine ra¤men bu
konuda çok k›r›lgan olabilirler. Bu kadar ilerleme kaydedebilmiﬂlerdir ve daha fazla ileriye götüremezler.
Bu size karﬂ› negatif bir tutum içinde olduklar›n› göstermez.
Sadece s›n›rlar›n› bilirler ve daha öteye gitmek istemezler. Bu
tutuma karﬂ› sayg›l› olmal›s›n ama daha ileriye götürmek yine
de senin elinde.
Onlar› sevdi¤ini bilmelerini sa¤la, sözle ve içten. Dikkatli bir
biçimde cinselli¤inle ilgili yapt›¤›n ﬂeyleri, mesela kat›ld›¤›n
eﬂcinsel gruplar›, kültür merkezlerini vb. onlara anlat. Bu konuya
ilgilerini çekmeye çal›ﬂ.
Baz› arkadaﬂlar›n› onlarla tan›ﬂt›r, di¤er eﬂcinsel insanlarla
tan›ﬂmak kafalar›nda oluﬂturduklar› eﬂcinsel imaj›n› gidermeye
yard›mc› olur.
.
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'Savaﬂç›' aileler:
Baz› durumlarda cinsel yönelimin bir savaﬂa yol açabilir.
Söyledi¤in ve yapt›¤›n her ﬂey probleminin bir parças›ym›ﬂ gibi
görünmeye baﬂlar. Harcad›¤›n saatler, dilin, arkadaﬂ seçimin,
iﬂin, okuldaki notlar›n v.s.
Bu aﬂamada ne aile ne de çocuk 'kazanm›ﬂ' durumda de¤ildir.
Genel olarak konuﬂmak gerekirse e¤er anne veya babadan biri
böyle bir tutum sergiliyorsa di¤erinin de çok farkl› bir tutum
içine girdi¤i söylenemez. Kapal› kap›lar ard›nda anlaﬂamasalar
bile çiftler genelde çocuklar› konusunda birbirlerini destekleyici
olurlar.
Baﬂka ailelerle, özellikle destekleyici ailelerle konuﬂan ailelerin
negatif tutumlar›n› sürdürmeleri pek olanakl› de¤il. E¤er aile
buluﬂmalar›na kat›lmazlarsa, belki bir aileyle sessiz bir restoranda
buluﬂabilirler. E¤er bu çabalar sonuçsuz kal›rsa durumun seni
üzmesine izin verme. Bu durumda destek alabilece¤in bir
arkadaﬂ ya da baﬂka bir aile bul.

'Kötüye giden' aileler:
Durumun daha kötüye gitmesi önemli bir durumdur. Problem
çözmek ve insanlar›n düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek bazen iki ad›m
ileri bir ad›m geri ﬂeklinde olur.
Onlara tekrar düﬂünüp çal›ﬂabilmeleri için zaman tan›. Bu
durum seni üzebilir ama de¤iﬂim de bu ﬂekilde olur.
.

Alt›nc› Aﬂama: GERÇEK KABULLENME
Birçok aile çocu¤unun yaﬂam›n› kabullenmemesine ra¤men
onu sevmeye devem eder. Baz›lar›ysa çocuklar›n›n bu kadar
özgün oluﬂunu kutlayabilecek kadar durumu ileri götürür. Bu
aileler eﬂcinselli¤in insan cinselli¤inin mant›kl› bir ifadesi
olabilece¤ini düﬂünürler.
Çocuklar›n›n de¤iﬂmesini isteyip istemedikleri soruldu¤unda
da baz› aileler “Homofobik toplumumuzun de¤iﬂmesini tercih
ederdim; böylece çocu¤um da reddedilme ve korkudan uzak
bir yaﬂam sürerdi” gibi cevaplar verebiliyorlar.
Bu aﬂamada aileler kendi suçluluk duygular›yla baﬂa ç›kmaya
çal›ﬂ›rlar. Y›llarca anlat›p güldükleri eﬂcinsel ﬂakalar›n›
düﬂünürler. Çocuklar› için bilmeden yaratt›klar› problemleri
anlamaya baﬂlarlar. Bu durum onlar›n eﬂcinsellere farkl› bir
aç›dan bakmalar›n› sa¤lar.
Eﬂcinsellere yönelik bask›n›n karﬂ›s›na geçerler ve bu konu
hakk›nda sanki e¤itiyormuﬂças›na arkadaﬂlar›yla konuﬂurlar.
K›sacas› aileler kendilerini rahatlatabilecek olumlu tutumlar
içine girerler. Kimi cesurca, kimi sessizce.
Bizim Hikâyemiz:
Teoman'›n bize aç›lmas›ndan yaklaﬂ›k iki y›l önce onun bizden
uzaklaﬂmaya baﬂlad›¤›n› fark ettik. Bunu sadece onun içinden
geçti¤i bir aﬂama olarak görüyorduk, bu aﬂamadan geçtikten
sonra kendine gelece¤ini ve eski yaﬂam›m›za devam edece¤imizi
düﬂünüyorduk.
Ona yard›m etmek için birkaç kez onunla konuﬂmaya çal›ﬂt›k.
Bir ay onun arkadaﬂ› olmaya çal›ﬂt›k, yapt›¤› ﬂeylerle ilgilendik.
Hiçbir ﬂey iﬂe yaramad›.
Kar›m onu kaybetmeye baﬂlad›¤›m›z› düﬂünüyordu. Bu
durumun tipik bir aile çocuk sorunu oldu¤unu düﬂünüyorduk.
Mutsuz oldu¤unu biliyorduk ve yard›m edemedi¤imiz için
korkuyorduk. Onun eﬂcinsel olabilece¤i akl›m›z›n ucundan bile
geçmiyordu.
17

ﬁimdi düﬂünüyorum da, bu olaylar› planlanmam›ﬂ bir yolculuk
olarak görüyorum. Baﬂ›m›za bu gelmiﬂti ve pek de seçme
ﬂans›m›z yoktu.
Planlanmam›ﬂ, ama üzücü de¤il. Bugün "‹yi ki biliyoruz"
diyoruz. 'O¤lumuza yolculu¤unda yard›mc› olabildik' Umar›m
o da bunu söyleyebiliyordur: "Planlanmam›ﬂ, ama üzücü de¤il"
Kaynak:
Tom Saureman & PFLAG Philadelphia, 1995
Çev: Onur Poyraz, kaosgl.org
Sorular k›sm›, "Read This Before Coming Out To Your Parents"
(1984) adl› kitaptan derlenmiﬂtir.
Çev: Do¤an Hürkan, Kaos GL Dergisi, Kas›m 1998, Say› 51
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Gey ve Lezbiyenlerin Aç›lma Süreci Savunma Stratejileri
Genç gey ve lezbiyenler, farkl›l›klar›n›n bilincine erkenden
var›yorlar: Her ne kadar bu farkl›l›¤›n cinsel niteli¤inden habersiz
olsalar da. Genellikle, ilk ö¤rendikleri ﬂey, bu farkl›l›klar›n›n
olumsuz bir ﬂekilde nitelendirildi¤idir.
‹lk evre denen çocukluk ve ilk ergenlik dönemleri boyunca,
farkl›l›k hissi oldukça umuma dairdir ve akran gruplar›n di¤er
üyeleriyle yap›lan karﬂ›laﬂt›rmayla ortaya ç›km›ﬂt›r diyebiliriz.
Görüﬂme yap›lan kimseler genellikle kendilerini di¤erlerinden
ayr› kiﬂiler olarak gördüklerini belirtmiﬂlerdir. Cam bir duvarla
ayr›lm›ﬂ, grubun bir parças› olamayan, gruba kat›lma imkân›ndan
yoksun gibi. Bu ilk evre boyunca ilk homo-erotik arzu, ister
gerçek ister hayali olsun, s›kl›kla "eﬂcinsellik" kelimesinin
anlam›n›n bilincine varmaks›z›n, içten gelen ve kendili¤inden
ortaya ç›kan bir ﬂey olarak görülür.
‹kinci evre, arzunun anlam kazand›¤› evredir. Bu evrede
eﬂcinsel ifadesine toplumsal damga ve sansürün kar›ﬂt›¤›n›n
fark›na var›l›r. Gençler kendi tecrübelerini, eﬂcinsellik denen o
"gizemli obje" ile k›yas ederler. Öyle ki eﬂcinsellik hastal›k ile
iﬂe yaramazl›¤›n bir parças› ve hoﬂnutsuzlu¤un kayna¤› olarak
gösterilmektedir. En yayg›n savunma biçimlerinden biri yok
saymad›r, di¤er deyiﬂle reddetme. Yok sayma, eﬂcinselli¤in
kavramsallaﬂt›r›lmas› ve fantezileri üzerinden gerçekleﬂtirilir.
Eﬂcinsel arzu tekrar belirdi¤i takdirde, yok saymay› devam
ettirebilmek için daha güçlü bir fiziksel çaba gerekir. Bu çaba
sürekli bir acizlik sebebi olmaktan çok, duygusal bir engel
do¤urabilir. Yok sayma mekanizmas› bazen y›llarca sürdürülebilir
ve bir çok gey ve lezbiyen ergen kendilerine yabanc› olarak ve

duygular›n›n fark›na varmadan eriﬂkinli¤e varabilir. Yok sayman›n
baz› biçimleri cinsellikle hiç iliﬂkilendirilmeden etkileyici baz›
alanlarla genelleﬂtirilebilir. Gençler duygular›n› daha az korkutucu
bir nesneye yönlendirirler. Baz› gençler, kiﬂiler aras› ve sosyal
yeteneklerinin geliﬂimini tehlikeye atarak, kendilerini "güvenli
alanlara" kapat›rlar. Bu güvenli alanlara, ö¤renim ve hobiler
örnek verilebilir. Baz› durumlarda savunma birden çöker ve
böylece eﬂcinsel duygunun varl›¤›yla yüz yüze gelmek, çok
y›k›c› bir biçimde gerçekleﬂebilir. E¤er kiﬂi duygu, düﬂünce ve
davran›ﬂlar›n›n kabul edilemez oldu¤unu düﬂünür de, hemen
onlar› bast›rmaya giriﬂirse, kendini hemen tepki mekanizmas›n›n
içinde bulur. Kendi egosunu ve eﬂcinselli¤i lanetlemekle takdir
kazanma ve öz de¤er aray›ﬂ›na girer. Bir ergen, aﬂa¤›l›k
duygusuna karﬂ› durabilmek u¤runa baﬂkalar›n› memnun etmek
için ve sürekli olarak kendisinin sevgi ve sayg› duyulacak bir
kimse oldu¤u fikrini geliﬂtirmek için çabalar durur.
Bu strateji s›kl›kla gençlerin öz kimliklerini kaybetmelerine ve
öz gereksinimlerini göz ard› etmelerine yol açar. Bu kiﬂilik
bölünmesinde, kiﬂi kimlik ve bilincin bütünleyici fonksiyonlar›n›n
geçici de¤iﬂikli¤ine u¤rar. Baz› eﬂcinsel kimseler birbirinden
tamamen ayr› iki hayat› yaﬂamak durumda kalabilirler. Bu
demektir ki hem eﬂcinsel münasebetlerde bulunurlar, hem de
ard›ndan yaﬂananlar› "unutabilirler".
Bazen cinsel duygu ve dürtüler, bir yans›tma mekanizmas›
biçiminde, di¤er insanlara yüklenir. Bir genç, eﬂcinsel arzulara
iliﬂkin olumsuz anlamlar›, özellikle eﬂcinsel oldu¤u daha kolay
fark edilen kiﬂilere yöneltebilir. Homofobi ve sald›rganl›k
böylelikle daha kolay hedeflere ulaﬂabilir. Fakat genç, s›kl›kla
eﬂcinsel karﬂ›t› bir tutum ve toplumla çat›ﬂan gey ve lezbiyenlere
yönelik tiksinme duygusu geliﬂtirir. Baz› "iﬂini bilen" kiﬂiler,
kendi davran›ﬂlar›n› do¤rulamadan ama içini rahatlatmaya
yönelik aç›klama biçimleri oluﬂtururlar. Genellikle lezbiyenler
cinsel yönlerini azalt›p önemsiz gösterirken, geyler ise duygusal
içeri¤i yok saymaya meyilli olurlar. Önyarg›lar› bertaraf etmeye
yönelik di¤er olas› stratejilerden baz›lar›n› sayacak olursak:
Cinsel yönelimini gizlemek, kendini gey ya da lezbiyen diye
tan›mlamay› reddetmek, heteroseksüel bir iliﬂkiye baﬂlamak,
toplumun kendisinden bekledi¤i kad›nl›k ya da erkekli¤i sürekli
muhafaza etmeye çal›ﬂmak. Eﬂcinsellikle bir tutulan negatif
kavramlar›n yeniden anlamland›r›lmas› ve kiﬂinin bu yeni
eﬂcinsel kavram›yla kendi kavram›n›n bütünleﬂtirmesi üçüncü
evrede gerçekleﬂir. Genç, eﬂcinsel tecrübelerine daha iyi anlam
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verebilmek ve de toplumsal d›ﬂlanman›n üstesinden gelebilmek
için bilgi aray›ﬂ›na girebilir, kendini di¤er eﬂcinsellerle ya da
gey lezbiyen alt kültürüyle karﬂ›laﬂt›rabilir. Bu karﬂ›laﬂt›rmay›
ya kendini ve eﬂcinsel grubunu idealize etme yoluyla ya da
grubu içindeki farkl›l›klar›n üstünde daha çok durarak yapar.
Genellikle, kiﬂinin kendi cinsinden biriyle kurdu¤u içten ve
sa¤lam ilk iliﬂkiye paralel olarak, kiﬂinin kendi eﬂcinsel kimli¤ini
kabul ediﬂindeki geliﬂim de gerçekleﬂir. Baz› ruhsal ilerlemelerin
tamamlanmamas›yla beraber, eﬂcinsel bir kimsenin geliﬂimini
gerçekleﬂtirdi¤i a¤›rl›kl› evre, ergenlik ve ilk eriﬂkinlik dönemleri
içinde yer al›r. Baz› savunma mekanizmalar›nda, ﬂayet savunma
aﬂ›r› güçlüyse ya da iﬂe yaramama riski taﬂ›yorsa, bunun sonu
klinik bir safhaya varabilir. Ruhi bunal›m riski özellikle ergenlik
döneminde artar. Bazen de ruhsal bunal›m, kendine zarar
vermenin türlü ﬂekilleri olarak karﬂ›m›za ç›kabilir. Gey ve
lezbiyenlerin hayatlar›ndaki en önemli an, aç›lmad›r, di¤er
deyiﬂle "coming out". Coming out, utançtan öz sayg›ya geçiﬂi
gösterir. Coming out asla son bulmaz. Eﬂcinsel kiﬂi,
heteroseksüel olarak görüldü¤ünde, soruldu¤unda, hiç kimsenin
eﬂcinsellik olas›l›¤›n› akl›ndan bile geçirmedi¤i bir anda ya da
politik mücadele arac› olarak farkl› durumlarda coming out'unu
tekrarlamas› söz konusu olabilir. Coming out, kâr ve zarar
de¤erlendirmesinin bir sonucudur. Coming out hikâyeleri edebi
bir tarz olarak, gey ve lezbiyen hayat›n›n tarihsel perspektifini
oluﬂturur.
Coming-out hikâyeleri, gizli kimliklerin üzerinden perdelerin
kald›r›lmas›d›r. Eski kabile efsaneleri gibi, realitesini kabul
ettirici ve bütünleﬂtirici nitelikte hikâyelerdir onlar.
Kaynak: Luca Pietrantoni/Finisterrae, Çev: Sanem Akay, Kaos
GL Dergisi, Aral›k-Ocak 1999-2000, Say› 1
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3.

bölümaileye aç›lma hikayeleri...

Ailelerimize Ra¤men De¤il Ailelerimizle Birlikte
Özgürleﬂece¤iz
Kaos GL grubu olarak aç›lma özellikle aileye aç›lma konusunda
gerek kültür merkezinde yapt›¤›m›z etkinliklerde gerekse
sohbetlerimizde ailelerimizle ilgili bilgileri paylaﬂt›kça; farkl›
sorunlarla yüz yüze geliyoruz.
Ailelerimize aç›ld›¤›m›z› dile getirdi¤imizde “özel” aileleri olan
“cesur” insanlarm›ﬂ›z gibi davran›l›yor. Bizim ailelerimizin de
ataerkil heteroseksist toplumun içinden ç›k›p geldi¤i, aç›lma
sürecinin bir “oldu, bitti” anl›k bir süre olmad›¤›, herkesin
çekmesi muhtemel ac›lar› bizim de çekti¤imiz unutuluyor ve
bireyler kendi güçlerine inanmak yerine gerilimde yaﬂamaya
devam edebiliyorlar. Kaos GL grubu olarak bu yuvarlak masa
söyleﬂisinde ailelerimizle neler yaﬂad›¤›m›z›, eﬂcinsel bir bireyin
istedi¤i zaman ailesiyle yaﬂad›¤› bu sürece yön verebilece¤ini
ve ailemize aç›lman›n koﬂullar›n› nas›l yaratt›¤›m›za dair kendi
tan›kl›klar›m›z› sizinle paylaﬂt›k.
Buse: Benim ailem 95-96 civarlar›nda ö¤rendi. Kabul etme
süreci kolay olmad›. Üç y›ll›k bir sürecin sonunda kabul ettiler.
5 y›l ailemden ayr› yaﬂad›m. Sevgilimle beraber onun ailesiyle
yaﬂad›¤›m bir dönem de oldu, bu arada çok fazla samimi
olmamakla beraber sevgilimle beraber benim ailemle de
görüﬂüyorduk. Sevgilimden ayr›ld›ktan sonra, ailemin yan›na
Ankara'ya döndüm. Üç senedir ailemle beraber yaﬂ›yorum.
Ailemle gelinen süreci düﬂündü¤ümde d›ﬂar›dan bakan bir
insan›n sanki her ﬂey güllük gülistanl›km›ﬂ gibi, sanki hiç
sorun yaﬂanmadan bu sürece gelinmiﬂ ve sanki hiç sorun
yaﬂanm›yormuﬂ gibi bir tablo görmeleri beni çok rahats›z
ediyor. Bu süreçte çok fazla ac› çektim ve halen çekiyorum.
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Eminim ki ailem de beni düﬂünerek özellikle gelece¤imi
düﬂünerek kayg›lan›yordur. Bütün ailem sempozyuma geldi.
K›z kardeﬂim sempozyum haz›rl›klar›nda bizimle beraber çal›ﬂt›.
‹ki gün boyunca sempozyumda da çal›ﬂt›. Ailemin sempozyuma
gelmesi veya k›z kardeﬂimin sempozyum boyunca çal›ﬂmas›n›n
önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama daha önemli olan bir ﬂey
onlar›n bu sürece nas›l geldi¤i, gelinirken beraber ne ac›lar
çekildi¤iydi.
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Volkan: Erkeklere karﬂ› ilgimin çocukluk dönemlerine kadar
uzand›¤›n› söyleyebilirim. O zamanlar da bununla bar›ﬂ›kt›m
ama çok çok uzun y›llar gerekti ad›n›n eﬂcinsellik oldu¤unu
ö¤renmem için. Bir gün Dost Kitapevinde Kaos GL dergisini
gördüm. Ald›m eve götürdüm ama uzun süre evde tutamay›p
kömürlü¤e saklam›ﬂt›m. Onu abimin orda buldu¤unu bunun
üzerine geliﬂen bir zincirle anneme anlatt›¤›n› zannettim.
Birdenbire “eﬂcinsel oldu¤umun fark›ndalar ve kabul etmem
gerekiyor, bunun arkas›nda durmam gerekiyor, art›k yapacak
bir ﬂey yok” düﬂüncesinden hareketle eﬂcinselli¤imden haberdar
oldu ailem. Kaos GL'nin adresini ö¤renmiﬂtim. Kaos GL'ye
gittim. O güne kadar kendim gibi insanlarla ilk defa
konuﬂuyordum eﬂcinselli¤in ne oldu¤u üzerine. “Eﬂcinselli¤in
nedeni ne, hangi ﬂartlarda bu yönelime girilir?” Bunu ararken
Kaosla tan›ﬂmam›n ard›ndan bu sorular› tersinden sormaya
baﬂlad›m. Yani hangi neden benim eﬂcinselli¤i özgür ﬂekilde
yaﬂamama engeldi. “Neden eﬂcinselli¤in kayna¤› nedir”
sorusunu sormam› sa¤l›yorlard› ﬂeklinde oluﬂtu bu sorular.
Eﬂcinselli¤imi kimseye aç›klamad›¤›m dönemde ailemin
eﬂcinselli¤imi bilmesi durumunda evden uzaklaﬂaca¤›m›
kaçaca¤›m› falan düﬂünmüﬂtüm. Ama hiç de öyle olmad›.
Dedi¤im gibi Kaos GL ile tan›ﬂman›n verdi¤i cesaretle annem
“bu sap›kl›kt›r, ibneliktir” dedi¤i zaman ben de çok rahat
arkas›nda duruyordum. O sinir krizleri geçiriyordu a¤l›yordu.
Benim tepkilerim onun gibi histerik olmad›. Birkaç gün
konuﬂmad›k ama ertesi haftalarda yine kabul etmedi. Sürekli
ben konuﬂuyordum o dinliyordu anlamak istemiyordu asl›nda
bir anlam da. Daha sonra bir iki eﬂcinsel arkadaﬂ›mdan
bahsettim, tan›ﬂt›rd›m. Heteroseksüel arkadaﬂlar›mla benim
eﬂcinselli¤im üzerine konuﬂtu. Onlar›n olumlu yaklaﬂ›m› annem
üzerinde olumlu etkiler yaratt›. Onur'dan bahsettim. Bunlar›n
hepsi olumlu ﬂeyler oldu. Kaos'a geldi gitti. Halen geliyor. Ailem
annemle abimden oluﬂuyor. Abim biraz daha zor kabul etti

hatta edemedi¤i de söylenebilir. 1 May›sa Kaos GL ile kat›ld›m.
Abimle karﬂ›laﬂt›k. Abim anneme “o¤lun ibnelerle kat›ld› 1
May›sa” deyince annem de “ Ee tabi kat›labilir. Gerekirse biz
de kat›labiliriz ne var” dedi. Abim fena bozuldu. Bir süre içinde
bu bir yönelimse dedi¤in do¤rudur, de¤iﬂmeyecektir kimse
duymas›n diye düﬂünüyordu. Sempozyum sürecinde kendisi
de biraz daha aç›lma ihtiyac› hissetti. Yak›n bir aile dostumuza
aç›ld›. Teyzeme söylemiﬂ halak›zlar› da ö¤rendi. Onlarla
tart›ﬂm›ﬂlar. O tart›ﬂmada hala k›zlar›m›n homofobik tavr›na
karﬂ› annem de beni savunmuﬂ siz bir ﬂey bilmiyorsunuz diye,
sempozyum sürecine ça¤›rm›ﬂ.
Onur: Ben de kendimi bildim bileli erkeklerden hoﬂlan›yordum.
Biraz kad›nlardan da hoﬂlan›yordum ama genel olarak toplumsal
birtak›m bask›lardan yani buna cesaretim olmad›¤›ndan ötürü
uzun bir süre üniversiteyi bitirene kadar hep kad›nlarla iliﬂkilerim
oldu. Bu ﬂekilde sürekli kaçt›¤›m, kendimi ortaya koymad›¤›m
bir hayat sürdüm uzun süre. Üniversitenin son s›n›f›n›n ikinci
döneminde çok yak›n bir arkadaﬂ›m›n yak›n arkadaﬂ› olan Emir
vas›tas›yla Legato'ya girmem ve ard›ndan bu yaﬂant›da belli
bir sosyal çevre kazanmam ve daha sonra Kaosun içine girmemle
beraber bir sürecin içerisine girmiﬂ oldum. Yine aileme söylemeyi
erteliyordum. “Mezun olay›m para kazanmaya baﬂlayay›m belli
bir ekonomik özgürlü¤üm olsun o ﬂekilde söyleyeyim daha iyi
alt›ndan kalkabilirim” diye düﬂünüyordum ama çok da öyle
olmad›. Düﬂündü¤üm gibi gitti olaylar para kazanmaya baﬂlad›m
ama halen söyleyemiyordum. Bir gün yine o kadar söylemeye
hevesli de¤ilken ama biraz da söylemeyi isterken çok da benim
kontrolüm d›ﬂ›nda annem Volkan'a yazd›¤›m mektuplar› okudu.
Okuduktan sonra tav›rlar› çok de¤iﬂti ama bana uzun süre belli
etmedi. Daha sonra ben tam Mersin'den ayr›l›yordum
“okudu¤unu biliyorum mektuplar›” dedim. O da “peki
mektuplarda yazan gerçek mi” dedi. “Gerçek” dedim. “Buna
inanam›yorum” dedi fakat orada konuﬂamad›k. Bindim otobüse,
geldim. Kötü bir aç›lma an› oldu onun için. Daha sonra annemle
yüz yüze bir daha gelmedik, sürekli telefonlarda. O çok histerik
davrand› ben de bir o kadar histerik davrand›m aç›kças›. Bir
türlü uzlaﬂamad›k. Anlatmaya çal›ﬂt›m fakat pek baﬂar›l›
olamad›m. Annem babama söyledi daha sonra. Babam hiç
beklemedi¤im iyi bir tepki vererek bunun olabilirli¤inden,
insanlar› yaﬂad›klar› ﬂeylerden ötürü suçlamayaca¤›ndan, herkesi
varoluﬂundan dolay› kabul etmemiz gerekti¤inden bahsetmeye
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baﬂlad›. Bana destek verdi ve bu anlamda da annemi de
dönüﬂtürmeye çal›ﬂt›. Bu süre içerisinde babam sempozyuma
kat›ld›. Kaos GL'nin bu say›s›nda da yay›nlanan yaz›s›n› bir
yerel gazetede yazd›. Elinden geldi¤ince destek olmaya anlamaya
kendisi de de¤iﬂmeye dönüﬂmeye annemi de etkilemeye çal›ﬂt›.
Fakat babam bu kadar iyiye giderken annem benim
gözlemledi¤im kadar›yla belirli bir ilerleme kaydedemedi. Hâlâ
ayn› problemleri yaﬂad›¤›n› söylüyor sürekli. Hâlâ ayn› nevrotik
durumlar içinde.
Umut: Annenle bu olay sonras›nda karﬂ›laﬂmad›¤›n›z için
olabilir mi?
Onur:Evet onun baya¤› bir etkisi oldu¤unu ben de
düﬂünüyorum. Biraz daha yaﬂam›m›n içinde olsa, biraz daha
fazla vakit geçirseydik. Yüz yüze konuﬂmak yani mimiklerle
jestlerle dokunmalarla kendini sürekli ortaya koyarak yaﬂay›ﬂ›n›
sürekli onlara göstererek. Bir ﬂekilde en az›ndan biraz
dönüﬂtürme umudun varsa dönüﬂtürme yolunun böyle olmas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum. Neyse bundan sonra umar›m aﬂ›l›r
bütün bunlar.
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Ali Erol: Ailem köyde yaﬂ›yor, ﬂu birkaç y›l önce ç›kan “sorma
söyleme” yasas›n› bilmezler. Ama fiilen bir nevi sorma söyleme
iliﬂkisi geliﬂti. Bugün geriye bakt›¤›mda onu görebiliyorum.
Ay›rt edici özellik de ben burada liseyi bitirip üniversiteyi
kazand›¤›mda fark ettim ki; “eﬂcinsel olmak” ay›rt edici bir
özellik de¤ildi. Benim ay›rt edici özelli¤im onlar›n bekledi¤i
kal›ba uymamam, onlar›n beklentilerine karﬂ›l›k vermememdi.
Çünkü sondan baﬂlayay›m benim saç›m uzunken de sorun
oluyordu, sakal›m uzunken de. Bu durumda uzun saç ya da
feminen olmak ay›rt edici bir özellik de¤ildi benim ailem için.
Yani onlar› bekledi¤i sürece uygun bir ﬂekilde ilerlememem
sorundu. O klasik durum nedir iﬂte “eﬂcinsel olmak”. Mesele
ﬂuydu; “ben bir erkektim bir sürü erkek evlad› olan bir ailenin
o¤luydum. Üniversiteyi kazanm›ﬂt›m 4-5 y›l üniversiteye gidecek
sonra meslek sahibi olacak” arkadaﬂlar›m›n beklentisi buydu,
ailemin beklentisi buydu “en fazla askerlik bittikten sonra s›ra
evlenmeye de gelirdi diye düﬂünülüyor”. Ben dört y›ll›¤›na
Ankara'ya gelirken bir robot gibi okulu bitirecek hiç de¤iﬂmeden
geri dönecektim, böyle düﬂünülüyordu. Bu düﬂünce ayn›
zamanda benim bir erkek evlat olarak benden beklenenler için
de böyle bir kal›p söz konusuydu. Ama benim duygular›m

düﬂüncelerim kurmaya çal›ﬂt›¤›m hayat hiç bununla
kesiﬂmiyordu. Bu fark› ilk üniversitenin ortalar›na do¤ru
anlatmaya çal›ﬂt›m. Bana göre do¤runun ne oldu¤unu, niye
evlenmeyece¤imi, nas›l bir hayat kurmaya çal›ﬂt›¤›m› yazd›m.
Ama mektup, anne babam okuma yazma bilmedi¤i için onlara
abimin biri taraf›ndan okunuyor. Kalk›p bir gün sonra Ankara'ya
geliyor. O dönem benim 14 günlük bir gözalt›ndan sonra sabah
ç›kt›¤›m›z ve evde kahvalt› yapt›¤›m›z bir saate geliyor. O hiç
konuﬂulmuyor. Mektup üzerinden “senin ne sorunun var, böyle
yazm›ﬂs›n, bir ihtiyac›n m› var, hastaneye ya da doktora gitmek”
anlam›nda. Do¤rusu orada pek paylaﬂmad›m. Ben o kadar aç›k
yazd›¤›m halde bana sordu¤un soru buysa ve sen bunun
üzerinden atlamak istiyorsan tamam, bir ﬂey de¤il bu konuyu
geçtik. “Ne anlad›n ki? Nereden ne ç›kard›n ki? Benim hastaneye
ya da doktora gidip gitmeyece¤imi niye soruyorsun” desem
belki bir ﬂey ç›kard›. Ama bir k›r›lma noktas› yaﬂanm›ﬂt›; benim
yine saç›m›n ve sakal›m›n uzun oldu¤u bir dönemde bir ﬂekilde
iletiﬂim kopmuﬂtu. Babam kabul etmiyordu görünüﬂümü annem
de kabul etmiyordu. Babam daha çok kabul etmedi¤inden
olacak annem beni savunmaya kalk›yordu; “b›rak çocu¤u bir
bildi¤i vard›r öyle yap›yorsa” diye devreye giriyordu. Sonra ben
paylaﬂ›lacak ya da geliﬂtirilebilecek bir diyalog olmad›¤›n› fark
ettim. Belki farkl› bir diyalog için çaba sarf edilebilirdi. Ondan
sonra memlekete gittim birkaç kere, telefon muhabbeti yine
devam ediyor fakat ﬂu an bir ﬂey yok. Maddi manevi bir iletiﬂim
yok; 3-4 arkadaﬂ›mla dergi ç›kartt›¤›m›z› biliyorlar. 12 y›ld›r
sevgilimle ayn› evde yaﬂ›yorum ama onlar Tarsus'tan sevdi¤im
ve anlaﬂt›¤›m bir arkadaﬂ›mla birlikte yaﬂad›¤›m› düﬂünüyorlar.
Bu nas›l bir birliktelik diye art› bir soru sormuyorlar art›k.
Özcan:Eﬂcinselli¤imin fark›na varmaya ve yaﬂamaya baﬂlad›¤›m
zamanlar ailemden, do¤du¤um büyüdü¤üm ﬂehirden ayr›l›p
Ankara'ya gelmiﬂtim. Ondan sonra askerlik, iﬂ falan derken
iyice ailemden koptum ve kendi hayat›m› kazan›p da paras›n›
kendi ödedi¤im evde yaﬂamaya baﬂlay›nca onlardan
kilometrelerce uzakta zaten çok s›k› f›k› olmayan iliﬂkimiz
üzerimde pek bir bask› oluﬂturamad›. Annem giderek azalmakla
birlikte evlendirmeye çal›ﬂ›r. Bu da hani hafif bir kar›n a¤r›s› ya
da baﬂ a¤r›s› gibi geçiﬂtirilir benim için. Zaten çok yaﬂl› olduklar›
için ve y›llard›r tek baﬂ›ma ayakta durdu¤um için üzerimde
hiçbir yapt›r›mlar› yok. Annem hissediyordur belki ama üzerinde
direk konuﬂmuyoruz, olabildi¤ince iyi vakit geçirmeye çal›ﬂ›yoruz
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birbirimizle çünkü y›lda bir ay falan en fazla ayn› ortamda
bulunabiliyoruz. Onun d›ﬂ›nda benim üç ablam var. En büyük
olan›na kendim söylemiﬂtim 'ee napal›m?' diye bir tepki vermiﬂti.
Oya: Ne zaman söylemiﬂtin?
Özcan: 8 y›l önce. Asl›na bakarsan çok do¤al bir ﬂeymiﬂ gibi
kabul edip çok da detay›na girmek istemezmiﬂ gibiydi. Daha
sonra üniversite y›llar›nda daha hiçbir ﬂeyin fark›na varmad›¤›m
zamanlarda flört etti¤im bir k›zca¤›z vard› daha sonra evlendi
falan. O s›rada ona aç›ld›m o buradaki ablamla arkadaﬂt›. ‹kinci
ablam da o sayede ö¤renmiﬂ oldu. Bir y›l benden saklam›ﬂ ben
hiç bildi¤ini fark etmedim.
Onur: Onun tepkisi ne oldu?
Özcan: A¤lam›ﬂ falan zaman›nda bana hiç yans›tmad›. Daha
sonra kabullenmiﬂ. Bir y›l sonra ben o k›z arkadaﬂ›mdan bunlar›
ö¤rendim ve ablamla art›k muhabbet etmeye baﬂlad›k. O di¤erine
söyledi derken ye¤enlerim ö¤rendi, üç tanesi 23'ün üzerindekiler.
O¤lanlar daha ﬂey yap›yor herhalde 'ee ne olmuﬂ. Day›m niye
bize daha önce söylememiﬂ' tepkisi vermiﬂler.
Onur: Konuﬂuyor musunuz onlarla da böyle?
Özcan: Aa tabii. En küçük ye¤enim de 21 yaﬂ›nda mesela
beni teselli ediyor. O da benim gibi bir iliﬂkiden yaralanarak
ç›kt›. ﬁimdi benden 16 yaﬂ küçük ye¤enimden taktikler ve
teselliler al›yorum. Beni, kaç y›l bir erkekle ayn› evde yaﬂad›¤›m›
da biliyor, gelip gidiyordu zaten. Görünüﬂte çok kabullenmiﬂ,
oldu¤u gibi kabul etmiﬂ davran›yorlar. Zaten hayat çok detayl›
konuﬂmaya zaman vermiyor. Herkesin kendi hayat› var. Bir
arada oldu¤umuz zamanlarda da bunun tad›n› ç›kar›yoruz. Ama
sonuçta hayat›n›n bütün detaylar›n› biliyorlar en ufa¤›na kadar.
Oya: Hiç homofobik tav›rlar sergilemedi mi yani ailen?
Özcan: Dedi¤im gibi sergilemediler.
Oya: Sana yöneltmediler belki de.
Özcan:Benim direk söyledi¤im büyük ablamd› o da 'ee
napal›m?' dedi yani yüzüme karﬂ›. Di¤erleri ö¤rendikten sonra
üzülmüﬂler a¤lam›ﬂlar falan ama zaten bir daha onlar›
gördü¤ümde bir ﬂekilde kabullenmiﬂlerdi. Ben hepsiyle de
bütün iliﬂkilerimin detay›n› falan konuﬂtum daha sonra.
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Ali Erol:Üniversite öncesinde de ben kendimi gizledi¤imi hiç

hat›rlam›yorum geçmiﬂe bakt›¤›mda. Bunun da alt›n› çizmek
gerekiyor diye düﬂünüyorum. Biraz da böyle iliﬂki karﬂ›l›kl›
yarat›lm›ﬂ gibi geliyor bana. Hani bir ergen eﬂcinselli¤i söz
konusu oldu¤unda bir ﬂekilde sorun yaﬂar, aile okul k›skac›nda
talan olur deniyor ya ama bu ergenin kendini nas›l ortaya
koydu¤u da burada belirleyici. Yani nerede bir irade olarak
özne olabiliyoruz? Nerde savruluyoruz? Sanki bunlar pek çok
ﬂeyi belirliyormuﬂ gibi. Ben asl›nda kendimi hiç gizlemedim bu
aç›dan bak›ld›¤›nda engellemedim ama bunun ad› da konulmad›
ve bir çat›ﬂma noktas›na evrilmedi bu süreç. Bizim kendi
hayat›m›zda eﬂcinselli¤i kurarken asl›nda iliﬂkileri biz kendimiz
de belirleyebiliyoruz.
Umut: Eﬂcinselli¤imizi anlad›klar› anda gösterdikleri reaksiyonel
tepki inand›r›c› gelmiyor. Bana “homofobik bir tepki verme”
de ö¤renilmiﬂ bir tepki gibi geliyor ço¤u zaman. Benim
eﬂcinselli¤imi ailem benden daha önce keﬂfetti demek do¤ru
olur. 13 yaﬂ›mda beni psikiyatra götürmüﬂlerdi. Ben konuﬂmamdan kaynakl› oldu¤unu san›rken onlar beni eﬂcinsel
oldu¤um için götürmüﬂ. Eﬂcinsellikle ilgili iyi bir bilgiye sahip
olmad›¤›m gibi kötü bir bilgiye de sahip de¤ildim. Daha sonra
ben Ankara'ya geldi¤im ilk sene Güven parkta bir ﬂiddet olay›yla
karﬂ›laﬂt›m. Evde çok normal bir ﬂeymiﬂ gibi bunu anneme
abime babama anlatt›m. Babam Güven park› biliyormuﬂ; “orda
ibneler var senin ne iﬂin vard› orda?” dedi ama bunun ötesine
geçmedi çünkü o anda as›l olan benim eﬂcinselli¤im de¤il
benim ﬂiddete u¤ram›ﬂ olmam, soyulmuﬂ olmamd›. Bunun
üzerinden konuﬂuldu bu da unutuldu zaman içerisinde. Kaos
GL'ye gelme sürecimle eﬂcinselli¤i bir kimlik olarak kurmam
gerekti¤ini görmemle bunu ailemle paylaﬂmam gerekti¤ini
düﬂündüm ama bunu bilinçli bir düﬂünme ve harekete geçme
ﬂeklinde de¤il, ad›m ad›m gerçekleﬂtirdim. Kaos GL dergisi
hani hepimizin oldu¤u gibi masam›n üzerinde duruyordu. Ben
al›p kar›ﬂt›r›yorlar diye düﬂündüm. En son say›y› abime verdim
ama abim yine okumad›. Ama art›k abim biliyor, annem de
biliyor. Babam iyi bir iliﬂkim olmad›¤› için biliyor mu bilmiyor
mu pek bilmiyorum.
Zeynep:Kendimi keﬂfetme diye bir sürecim olmad› zaten.
Kendimi kabullenmek konusunda bir sorun yaﬂamad›m. Ben
kad›nlardan da erkeklerden de hoﬂlan›yorum bunu anlad›m.
“Eee ne olmuﬂ falan” dedim sonra kendime, bunun üzerine
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konuﬂmaya baﬂlad›m annemle babamla. Benim babam hiç
küfretmeyen bir adamd›r ama mesela sinirlenince ibne der.
Ben sinir oluyordum.”‹bne deme insanlar eﬂcinsel olabilirler,
bunun sana ne zarar› var ki” diyordum. He he deyip geçiyordu.
13 yaﬂ›mdan Ankara'ya gelene kadar. Sonra Ankara'ya geldim
ve bir çocuktan çok hoﬂland›m, sonra tan›ﬂt›k bir ﬂekilde ve
gey oldu¤unu ö¤rendim. O zaman ben de kendi üzerime birazc›k
daha düﬂündüm. Sonra bir sevgilim oldu, çok zor bir iliﬂkiydi.
O kendisini lezbiyen olarak adland›rm›yordu ama bence
lezbiyendi. Benim hayat›nda tek oldu¤umu söylüyordu ben de
onun hayat›mda tek oldu¤una inanmaya baﬂlad›m. Bunun geçici
bir ﬂey oldu¤unu, büyüdü¤üm zaman geçece¤ini falan
düﬂündüm. Onunla iliﬂkim 2-2,5 y›l falan sürdü. Bu sürede ben
hep buna inand›m. Sonra o bitti ve ben art›k bunun geçmesi
gerekti¤ini düﬂündüm ve bir erkekle beraber olmaya onunla
da 4 ay falan birlikteydim.
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Onur: Üniversitede miydin peki?
Zeynep: Üniversite iki civar›ndayd›. Bu bir kaç›ﬂt› asl›nda.
Ben âﬂ›k oldu¤umu düﬂünüyordum. Annem o süreçte benim
k›z arkadaﬂ›m oldu¤unu fark etmiﬂti, bana bu yollu imalarda
bulunuyordu. Bunlar› asla cevaplam›yordum. Bu arada ablam
ö¤rendi, ben söyledim daha do¤rusu. Bir gece içiyorduk ben
de o s›ralar bo¤ulacak kadar kötü durumdayd›m. Sevgilimle
yaﬂad›¤›m›z iliﬂki çok kapal› bir iliﬂkiydi, sadece birkaç arkadaﬂ›m›z biliyordu, onlarla görüﬂüyorduk. Bu can›m› s›k›yordu.
‹nsanlar el ele dolaﬂ›yorlar öpüﬂüyorlar ben niye yapam›yorum
niye annemle paylaﬂam›yorum falan diye. Annemle çok yak›n
bir iliﬂkimiz vard› bizim. Bu sürede annem epey zorlad› beni
söylemem için ama ben san›r›m kafamda hep bununla onlar›n
karﬂ›s›nda yüzleﬂemem, yurtd›ﬂ›na gitmem gerekiyor diye
kurmuﬂtum akl›mda. O üstüme geldikçe ben gizlemeye devam
ettim. Neyse sanc›l› ayr›l›k dönemimizde bir gün kriz halinde
annemi arad›m ve telefonu açar açmaz kriz ﬂeklinde a¤lamaya
baﬂlad›m. O bu krizi derslerime yordu ve telefonu ablama verdi
ablama sevgilimin beni terk etti¤ini söyledim hemen otobüse
atlay›p yan›ma geldi ve beni teselli etti. O zamana kadar bunun
üstüne hiç konuﬂmam›ﬂt›k, ben ona söyledikten sonra ara s›ra
Kaos GL dergilerini götürüyordum. Bak›yordu sonra dolab›na
yerleﬂtiriyordu. Eve gitti¤imde ç›kart›p kar›ﬂt›r›yordum onlar›
ama kimse hiç bir ﬂey demiyordu. Benim farkl› olmama
veriyorlard›. Bu arada lisede ben devrimci gençli¤e kat›lm›ﬂt›m

bu onlara çok ters düﬂen bir ﬂeydi. Böyle böyle ayk›r› oldu¤umu
düﬂünmeye baﬂlad›lar. Sonra hiç beklemedi¤im bir anda annem
beni ö¤rendi, daha do¤rusu bir bal›k att› ben de yuttum. Acaba
yutmal› m›y›m diye düﬂünürken daha ne kadar yalan
söyleyebilirim ona dedim kendime. Çünkü 1 senedir yalan
söylüyordum, sevgilimle yaﬂ›yordum ama telefonla
konuﬂtu¤umuzda evdeyim diyordum. Hiç yaﬂamad›¤›m bir
hayattan bahsediyordum ve bu art›k beni bo¤maya baﬂlam›ﬂt›.
Böyle kurumsallaﬂm›ﬂ bir yalan›n içinde dönüp durmak, baﬂka
biriymiﬂim gibi davranmaktan bo¤uldu¤umu hissettim ve art›k
bunun kaç›ﬂ› olmayaca¤›n› düﬂündüm. Önce hay›r dedim sonra
bunun üzerine 2 gün düﬂündüm ve bu arada panik ataklar
a¤lama krizleri geçirdim. Bu yola art›k girdi¤imi ve ç›karsam
bunlar› tekrar tekrar baﬂtan yaﬂayaca¤›m› hissettim. Sonra
annemle konuﬂtum. Gerçekten öyle misin dedi bana ben de
öyleyim dedim, hiç bir ad kullanmadan. Sonra a¤lad› benden
hiç beklemedi¤ini, daha önceden fark etti¤ini ve geçece¤ini
düﬂündü¤ünü söyledi. Keﬂke daha önce bir ﬂey yapsayd›m
seni doktora götürseydim dedi. Bu arada doktor fikri iyice
kafas›na yerleﬂti. ‹ki gün boyunca iki saat falan uyuyarak
birbirimizi ikna etmeye çal›ﬂt›k. O beni asl›nda lezbiyen
olmad›¤›ma ben de onu lezbiyen oldu¤uma ikna etmeye çal›ﬂt›k
ve beni tedavi ettirerek hiçbir yere varamayaca¤›n› söylemeye
çal›ﬂt›m. Aﬂ›r› tepkiler verdi, ben bunu asla kabullenemem
kiminle konuﬂaca¤›m dedi. Onun derdi san›r›m kimseye
anlatamamakt›. Olay benden ç›km›ﬂt›. ‹çinde bir yerlerde çok
fazla kabullenmiﬂti ve kimseye anlatamayacak olmak can›n›
s›kt›. Ablam›n bildi¤ini ö¤renmek onu biraz rahatlatt›. Sonra
beni psikiyatra götürdü, psikiyatr› hiçbir ﬂey bilmiyordu bu
konuda baﬂkas›na yönlendirdi ama benim psikiyatrdan daha
bilinçli olmam annemi rahatlatt›. Ne yapt›¤›m› bilmedi¤imi
kendime zarar verdi¤imi düﬂünüyordu. O zaman ne yapt›¤›m›
bildi¤imin ay›rt›na vard›. Daha sonra sözlü taciz hakaretlere
baﬂlad› ama bu konuda tepkimi abartmamaya çal›ﬂt›m ben.
Ben anneme “sen benim mutlu olmam› istemiyor musun” diye
sordu¤umda o da bana “kimse mutlu de¤il ben de mutlu
de¤ilim, sen de mutlu olma” dedi. Annem Ankara'ya geldi, bu
zaman içinde daha çok konuﬂtuk. Benim eﬂcinselli¤im yan›mda
onun kendi ad›na ve kendi için bir ﬂeyler yapmas› gerekti¤i
üzerine de konuﬂtuk. Art›k o da kendisi için bir ﬂeyler yapmak
istiyor.
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Oya Burcu: Benim eﬂcinselli¤imi keﬂfetmem lise y›llar›na
denk geliyor ama iki y›l boyunca çat›ﬂma yaﬂad›m. Üniversitede
sosyoloji bölümünü kazand›¤›mda lezbiyenlerle ilgili bir araﬂt›rma
yapt›m. Araﬂt›rma yapaca¤›m zaman ailem dahil herkese
lezbiyenler ile ilgili bir araﬂt›rma yapaca¤›m› söyledim.
Araﬂt›rmam› yapt›m sundum, bu s›rada annem “sen bu
araﬂt›rmay› yap›yorsun da onlar seni ça¤›r›rlar ama toplant›lar›na
gitme” dedi. Sürekli bir ﬂekilde böyle espriler yap›yordu. Ayr›ca
beni iyi yetiﬂtirdiklerini o yüzden benim eﬂcinsel olma ihtimalim
olmad›¤›n› söyledi. Ben bunlar›n gerçek olmad›¤›n› anlatmaya
çal›ﬂ›yordum. Ama bunlar› anlat›rken kendi eﬂcinselli¤im
üzerinden anlatm›yordum. Bu süre boyunca kendili¤inden veya
televizyonda bir ﬂey oluyor ve konu aç›l›yor ve ben eﬂcinsellikle
ilgili bildiklerimi aktar›yordum. Geçen sene anneme aç›ld›¤›m›
zannettim. ‹nternetteyken anneme arkadaﬂ›mla özel konuﬂaca¤›m› söyledim. O da erkek arkadaﬂ›n m›? dedi ben de k›z
arkadaﬂ›m dedim. Annem odadan ç›karken “zaten ben biliyorum
sen lezbiyensin” dedi, ben de “evet lezbiyenim itiraz›n m› var?”
dedim. ‹tiraz›m var dedi ve aﬂa¤›ya indi. Okul bittikten sonra
Kaos GL'de daha fazla sorumluk al›p, daha fazla çal›ﬂmaya
baﬂlad›m. Bu annemin dikkatini çekti. Ay sonu yeme¤ine yemek
götürmek istedi¤imi söyledim. “Annem art›k bu k›zla konuﬂmam
laz›m” moduna girmiﬂken abim, annem yemek yerken abim
“neden erkek arkadaﬂ›n yok” diye sordu. Daha sonra da lezbiyen
oldu¤unu aç›k aç›k soram›yorum” dedi. Bende bunu rahatl›kla
sorabilece¤ini söyledim. Bu arada ben odama gittim. Annem
ve abim kendi aralar›nda bana sorma konusunda tart›ﬂ›yorlard›.
Bu arada annem aﬂa¤›dan seslendi, ama bu sesleniﬂ sanki
pencereleri kapat›r m›s›n der gibiydi. “sen lezbiyen misin” diye
sordu. Ben de “evet” dedim. Aﬂa¤›ya indim, gülüyordum,
annem bana “neden gülüyorsun” dedi. Ben de sen ﬂimdiye
kadar bana ciddi bir ﬂekilde sormad›n dedim. Daha sonra
konuﬂmak üzere evden ç›kt›m. Bir hafta sonra tekrar konuﬂmak
üzere geldi, ben de bir arkadaﬂ›ma anlat›r gibi kendimi keﬂfetti¤im
ilk andan beri neler yaﬂad›¤›m› anlatt›m. Sevgilim hakk›nda
konuﬂtuk. Bu konuﬂman›n sonunda anneme sar›larak “ben seni
daha çok seviyorum sen benim daha güzel annemsin” dedim
ve sar›ld›m annemse bana “ama sen benim daha güzel k›z›m
de¤ilsin” dedi. En son konuﬂmam›zda a¤lad›, “ben a¤l›yorum
ama senin için üzüldü¤üm için a¤l›yorum bu toplumda kabul
edilmeyen bir ﬂey bu yüzden üzülüyorum.” dedi, daha sonra
benim eﬂcinsel hareket içinde çal›ﬂmamdan rahats›z oluyor ve

eﬂcinsel oldu¤unu herkese söyleme diyor. Aman kimse senin
eﬂcinsel oldu¤unu bilmesin ﬂeklinde yaklaﬂ›yor. Anneme “beni
hemen anlaman› beklemiyorum” dedim. Annem de benim de
kendisini anlamam gerekti¤ini 50 yaﬂ›na geldi¤ini benim
arkadaﬂlar›m›n bu konuyu hemen anlay›p yollar›na devam
edebilece¤ini ve kendisinin kolay kolay de¤iﬂmeyece¤ini söyledi.
Daha fazla anlay›ﬂ göstermeye baﬂlad›. En son konuﬂmam›zda
her ikimiz de birbirimizin üzülmesini istemedi¤imizi biliyoruz.
Bu s›rada bir ﬂeyi atlamamak gerekir, genellikle çocuklar›n›n
eﬂcinsel olduklar›n› ö¤rendiklerinde çocuklar›n› psikiyatra
götürürler biz de ise tam tersi oldu. Annemin iste¤i üzerine
ben onu psikiyatra yönlendirdim. Annem “sizin çevrenizden
bir psikiyatr olsun da beni anlayabilsin” dedi. ﬁimdi iliﬂkimiz
çok iyi, sevgilimde kalmam sorun olmuyor. Kaos Kültür
Merkezi'nin taﬂ›nma iﬂlemleri sürerken nereye taﬂ›nd›¤›m›z›
sordu. Annemle babam sempozyuma da geldiler. Ben anneme
sempozyumdan bahsettim ve ailelerde gelecek, oturur
konuﬂursun dedim. Annem de haz›r olmad›¤›n› söylemiﬂti. Ben
de üzerine gitmedim. Annemle babam sempozyuma geldiler.
Ben babam›n bilmedi¤ini düﬂünüyordum. Benim aç›l›ﬂ
konuﬂmam› ve çerçeve sunumlar› dinlediler. Salon s›cak oldu¤u
için ayr›ld›lar. ‹kinci gün annemle gelmeleri için konuﬂtu¤umda
babam ise “dün gittik ve yan›nda oldu¤unu gösterdik.” demiﬂ.
Benim için gerçekten yeterli idi. Sadece gelseydiniz iyi olurdu
dedim. Babamla ﬂimdiye kadar özel hayat›ma dair hiçbir ﬂey
konuﬂmad›¤›m için babamla daha fazla konuﬂmad›m. Annem
teyzemlere ve kuzenlerime anlatm›ﬂ, ﬂimdiye kadar homofobik
tepkiler veren olmad›. Ben anneme eﬂcinselli¤imi anlatt›¤›m
için piﬂman olup olmad›¤›n› sordum annemse bilmiyorum dedi.
Ama ben piﬂman de¤ilim, yalan söylemekten kurtuldu¤um için
mutluyum. Ben toplumun de¤iﬂip dönüﬂmesi için mücadele
ederken ailemi de göz önünde bulundurmam gerekiyor diye
düﬂünüyorum. Ailemi de dönüﬂtürmek için çaba harcamam
gerekiyor. (Kaos GL Dergisi, Eylül - Ekim 2003, Say› 17)
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Kad›n eﬂcinsel. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Sadece babama aç›ld›m. A¤abeyime o dönemki k›z arkadaﬂ›
söyledi san›r›m, benim gökkuﬂa¤› renkli kemerimi görünce
merak etti sordu. Hay›r demedim. Ama a¤abeyimle birebir bu
konuda konuﬂmad›k hiç. Annem hiç bilmedi, ﬂüpheleri vard›,
bazen konuﬂmaya çal›ﬂt› ama ben inkârc› davrand›m hep.
Babam arkadaﬂ›m gibiydi. 19 yaﬂ›ndayd›m ve ilk sevgilimden
yeni ayr›lm›ﬂt›m, iyi de¤ildim. Babama anlatt›m. Bir de erkek
kuzenim var. Ona da bir yurtd›ﬂ› seyahatim s›ras›nda çok sarhoﬂ
olup telefon ettim. Baﬂka ülkede olunca insan kendini daha
özgür hissediyor bir an. Öyle ö¤rendi.
Babam zaten fark etti¤ini ve aç›lmam› bekledi¤ini söylemiﬂti.
Kendisine güvendi¤im için teﬂekkür etti. Hatta 'bu toplumdaki
h›yarlarla çok yüzleﬂeceksin, istersen seni bir savuma sporu
kursuna yazd›ray›m' dedi.
A¤abeyimle ilginç bir olay oldu. Gece bir barda beni bir k›zla
öpüﬂürken gören arkadaﬂlar› hemen a¤abeyime iletmiﬂler
durumu, o da benimle konuﬂmak yerine anneme aktarm›ﬂ
durumu. Annem sorular sordu bana ben de inkâr ettim, yanl›ﬂ
görmüﬂler o ben de¤ilim dedim. Ayr›ca eﬂcinsel oldu¤umu
ö¤rendi¤i o dönemki k›z arkadaﬂ› bu konuda konuﬂmaya
çal›ﬂt›¤›nda çok sert tepki vermiﬂ ve konuﬂmam›ﬂ.
Kuzenim, benim genel beden dilimin ve sert tav›rlar›m›n
‹stanbul'da kendini korumaya çal›ﬂan bir k›z olmaktan ileri
geldi¤ini düﬂündü¤ünü söyledi. Annem de çok dominant bir
kad›n oldu¤u için, davran›ﬂlar›mda ondan etkilendi¤imi ve
eﬂcinsel oldu¤umu akl›na bile getirmedi¤ini söyledi. ﬁimdi
bana çok destek oluyor hatta ailenin di¤er bireylerinin evlilik
konusundaki bir tak›m bask›lar›n› engellemeye çal›ﬂ›yor.
Ailemde bildi¤im baﬂka bir eﬂcinsel yok. Ancak erkek
kuzenlerimden birisinin bir dönem bir erkekle iliﬂkisi oldu¤u
konusunda tüm aile bireylerinin ﬂüpheleri var. Bu konu aç›kça
konuﬂulmad› hiç. ﬁimdi evli.
Babam ilerleyen süreçlerde -aç›lal› 10 sene oldu- bunun heves
oldu¤unu ve geçmesi gerekti¤ini düﬂündü san›r›m. Geçen sene
bir ara sürekli erkek arkadaﬂ›m olmas› gerekti¤inden bahsetti.
Sonra vazgeçti yine. Yeni eﬂinin çok önemli katk›lar› oldu bu
konuda.
Evlenme konusunda, bir çeﬂit psikolojik bask› oldu tabii.
Ailenin di¤er bireyleri de koca bulmaya çal›ﬂ›yor bana zaman

zaman.
Bugün, babamla ve yeni ailesiyle görüﬂüyoruz, hatta eﬂiyle
aram çok iyi. Bütün iliﬂkilerimden kolayca bahsedebiliyorum.
Kendi o¤lunun eﬂcinsel e¤ilimleri olabilece¤inden söz ediyor.
Ona bu süreçte destek olabilece¤imi belirtiyorum. Do¤ru
yönlendirmenin kiﬂiyi eﬂcinsellikten vazgeçirmeyece¤ini ama
sa¤l›kl› ve düzenli eﬂcinsel iliﬂkiler yaﬂamas›n› sa¤layaca¤›n›
söylüyorum. Bu konuda o¤luna kesinlikle bask› yapmamas›n›
söylüyorum ve onu eﬂcinsellikle ilgili bilgilendiriyorum. Babam
bilmesine ra¤men hâlâ yeninde rahat de¤ilim ama heteroseksüel
iliﬂkiler yaﬂasayd›m da yan›nda çok rahat olamazd›m.
Aktivizmle u¤raﬂt›¤›m için internette LGBT linklerde ad›m
ç›kmaya baﬂlad›. A¤abeyim ve eﬂi de beni sürekli internetten
takip ediyor -as›l mesle¤imle ilgili olarak ne gibi iﬂler yapt›¤›m›
görmek için- . En son kontrollerinde bu linkleri görmüﬂ olacaklar
ki iliﬂkilerimiz zay›flad›. A¤abeyim daha az ar›yor ve bazen
telefona kendisi yerine eﬂi cevap veriyor. Zaten anneme
anlatt›klar›ndan sonra ona biraz k›rg›n›m. Yurtd›ﬂ›nda yaﬂad›¤›
için de çok s›k görüﬂme olana¤›m›z yok. Annem vefat etti.
Biseksüel kad›n. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Aileme aç›lma sürecim k›z arkadaﬂ›m›n bir arkadaﬂtan daha
yo¤un duygular içeren mektuplar›n› bulmalar›yla baﬂlad›. Hemen
“seni tedavi ettirelim” dediler.
Eﬂcinsel oldu¤umu annem, ablam, kuzenim biliyor ve ikinci
kuzenim de eﬂcinsel. Evlenmeye zorlanmad›m ama odam›n
kap›s›n›n önünden her geçiﬂlerinde "sap›k" diye ba¤›rd›lar.
Psikologa götürüldüm. Art›k bir erkek arkadaﬂ›m var zannediyorlar. O yüzden 1 y›ld›r yaﬂad›¤›m eﬂcinsel beraberli¤in fark›nda
de¤iller. Bütün iliﬂkimiz yalan üzerine kurulu ama huzurumun
kaçmamas› ve rahat b›rak›lmak için istemesem de mecburum
bu yalan› yaﬂamaya.
Erkek eﬂcinsel; 20 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Aileme daha yeni aç›klad›m. Duygu, düﬂünceleri oldukça
normaldi. Çok ›l›ml›, tepkisiz, oldukça anlay›ﬂl› karﬂ›lad›lar.
Sadece biraz ﬂaﬂ›rd›lar. Neden böyle diye sordular. Daha sonra
ise yard›m etmeye çal›ﬂt›lar. Babam anneme göre biraz daha
üzüldü. Ancak ﬂu an iﬂi oluruna b›rakt›lar.
Ablam, annem, babam ve babaannem biliyorlar. Benden baﬂka
ailemde bildi¤im kadar›yla eﬂcinsel yok. Bask› yapmad›lar.
Sadece psikolojik ve t›bbi yard›m için beni ikna ettiler. Ça¤daﬂ
bir ﬂekilde benle iletiﬂim kurdular.
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Kad›n biseksüel / eﬂcinsel; 29 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr›
yaﬂ›yor.
Kendimi biseksüel eﬂcinsel olarak tan›ml›yorum. ﬁu dönemde
eﬂcinselim. Yaklaﬂ›k 10 y›l önce babama aç›ld›m. Kötü bir
tepkiyle karﬂ›laﬂmad›m. Ancak bunca y›l geçtikten sonra ﬂunu
anlad›m ki, babam bunun geçici bir dönem oldu¤unu düﬂünmüﬂ.
Ayr›ca anneme söylememesini rica etmiﬂtim, söylemedi.
A¤abeyim dolayl› yollardan haberdar oldu. Kabullenmiﬂ de¤il.
Babam ise anlad›¤›n› söyledi. Kendisine güvenip anlatt›¤›m için
sevindi. Ailem d›ﬂ›nda erkek kuzenim de biliyor.
Eﬂcinsel oldu¤umu dile getiren bir ﬂekilde bask› gelmedi
ancak genel görünüﬂümün de¤iﬂmesi (giysilerim, beden dilim,
vs) gerekti¤i yönünde bask› geldi. Kendime erkek arkadaﬂ
bulmam söylendi, hâlâ da söyleniyor. Psikolojik bir bask› olarak
hâlâ hissediyorum ancak birebir evlili¤e zorlanmad›m. Babam
ve a¤abeyimin kendi ailesi var, annem hayatta de¤il. Genel
olarak iyi iliﬂkilerimiz var. S›kça görüﬂmeye çal›ﬂ›r›z ancak
özellikle a¤abeyimin eﬂcinsel oldu¤umu ailesinden saklamaya
çal›ﬂt›¤›n› fark ediyorum.
Erkek eﬂcinsel; 26 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Aç›lma öncesinde bir miktar ilk ﬂok sonras› gelecek sorular
için bilgi toplam›ﬂt›m. Eﬂcinselli¤in ne olup olmad›¤› konusunda
bütün haz›rl›klar›m› tamamlad›¤›mda da gittim karﬂ›lar›na laf›
evirip çevirmeden aç›klad›m. “Neden?” Ben de hiçbir nedenin
olmad›¤›n› sadece ve sadece kendimi mutlu hissetti¤imi ve
eﬂcinsel olmaktan gurur duydu¤umu söyledim. Annem,
kardeﬂim biliyor; baﬂkas›n›n da bilmesine gerek duymuyorum.
Benden baﬂka ailemde bildi¤im ﬂimdilik yok ama eﬂcinsel
oldu¤u yönde verilerimin oldu¤u bireyler mevcut. Kimseyi
aç›klamaya zorlam›yorum. Kendisini haz›r hisseden gelir söyler.
De¤iﬂmeye veya evlenmeye zorlanmad›m. Aç›lmamdan sonra
birlikteliklerimde “bayan” yerine “baylar›n” olmas›ndan baﬂka
de¤iﬂen bir ﬂey yok. “Sen nas›l mutluysan biz seni öyle kabul
ediyoruz” diyorlar.
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Kad›n eﬂcinsel; 20 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Aileme aç›lma sürecim s›k›nt›l›, ac› vereci ve yorucu oldu.
Aç›lmak konusunda tam 3 y›l kendimle mücadele ettim. Kiﬂinin
kendisini kabullenmede en önemli faktör aile aç›s›ndan bu
konuyu düﬂünmesi. Ailemin “istedi¤i” gibi biri olamama
duygusu, d›ﬂlanma korkusu, ﬂiddet görme korkusu, suskun

kalmama ve ikili yaﬂam sürmeme neden oldu. Kendi cinsel
yönelimimi tam anlam›yla netleﬂtirdi¤imde -ki bu konudaki
karmaﬂa içselleﬂtirilmiﬂ homofobi ile ba¤lant›l› ve art›k yalan
söylemek istemedi¤imi fark etti¤imde anlatmaya karar verdim.
Önce anneme söyledim, ilk tepkisi; a¤lamak oldu. Sonra babam›
suçlad›. Babam›n iyi bir “erkek” profili oluﬂturamamas›ndan
dolay› benim böyle oldu¤um varsay›m›na ulaﬂt›. Daha sonra
anneannemi suçlad›. Annem beni ald›racakm›ﬂ, anneannem
karﬂ› ç›km›ﬂ ve ben do¤muﬂum. Bana, “keﬂke seni
do¤urmasayd›m” dedi. Babama söylemeyece¤ini, benim de
söylememem gerekti¤ini, bu durumun kimlerin bildi¤ini sordu.
A¤abeyimin biliyor ve beni anl›yor oldu¤unu söyledi¤imde, çok
ﬂaﬂ›rd› ve a¤abeyime de tav›r ald›; onun da eﬂcinsel olup
olmad›¤›n› hatta ayn› al›nt›y› yapacak olursak “abin, erkek mi?”
diye sordu. Gerçekte a¤abeyim de eﬂcinsel fakat o konumda
bunu söylemedim. Günlerce, haftalarca annem a¤lad›, tansiyon
problemi yaﬂad›, benimle konuﬂmad›, hep tart›ﬂt›k, a¤›r
hakaretlerde bulundu, duygu sömürüsü yapt›, vazgeçmem
de¤iﬂmem için bask› uygulad›.
Psikolojik ﬂiddet diyebilirim. Duygu sömürüsü yap›p,
kendilerine yaﬂatt›klar› stres nedeniyle bozulan sa¤l›klar›n›n
sorumlulu¤unu bana yüklediler. Beni ﬂeytan, mikrop, hastal›kl›
olarak nitelendirdiler. S›rf onlara inat böyle oldu¤umu iddia
edip, onlar› hep üzdü¤ümü ve böyle bir k›zlar›n›n olmas›n›
istemediklerini, e¤er onlar› seviyorsam de¤iﬂmemi istediler.
Direk bask› uygulad›lar. Bizim evde evlilik konusu çok konuﬂur.
Ailem bir gün evlenmem gerekti¤ini (bir erkekle) her zaman
belirtiyorlar. Son nefeslerine dek hep evlenmemi hayal edeceklerini düﬂünüyorum.
Bana olan güvenleri sars›lm›ﬂ durumda. Her konuda yalan
söyledi¤imi ve hep de söyleyece¤imi düﬂünüyorlar. Aram›zda
görünmez bir duvar oluﬂtu, onlara olan sevgimi çok ya¤malad›lar.
Annem, bazen sanki hiç böyle bir ﬂey yaﬂanmam›ﬂ gibi benimle
erkekler hakk›nda konuﬂmaya çal›ﬂ›yor. A¤abeyimi de
etkileyebilece¤imi düﬂünüp bazen çok üst paranoyalar yap›p,
hepimiz için hayat› çekilmez k›l›yorlar. Ama bazen de gayet
iyiyiz, birlikte yeme¤e gidiyoruz, annemle kahve fal› bak›p
sohbet ediyoruz. Babam bana sar›lm›yor, bazen çok uzaklaﬂ›yorlar. Ailemle aras› çok iyi biri iken art›k hiçbir ﬂey eskisi
gibi de¤il. Ne onlar için ne de benim için. Çok h›rpaland›k, hâlâ
da devam ediyor. Art›k bu konuda konuﬂmamaya özen
gösteriyorum. Ve a¤abeyimin üstüne gelmemeleri için çaba
sarf ediyorum çünkü o aç›k de¤il ve onu korumal›y›m.
.
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Erkek eﬂcinsel; 22 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Aileme aç›lma sürecim 21 yaﬂ›nda oldu. Bir gün can›ma tak
etti, anne ben eﬂcinselim dedim ve hiç tahmin etmedi¤im bir
cevapla karﬂ›laﬂt›m “evet biliyorum zaten” dedi ama bu süreç
burada anlat›lacak kadar k›sa bir ﬂey de¤il tabi ki babam da,
annem de bunu do¤al karﬂ›lad›lar ve beni daha iyi tan›maya
çal›ﬂt›lar. Bu da beni yeniden do¤muﬂ gibi hissettirmiﬂti. Karﬂ›l›kl›
a¤lad›¤›m›z› hat›rl›yorum ama böyle oldu¤u için de¤il daha
önceden bu konuﬂmay› yapmam›ﬂ oldu¤umuz için kaybetti¤imiz
y›llara.
Annem, babam, teyzem, halam hepsi biliyor. Bask› ve zorlama
yapmad›lar, onlar da benimle birlikte bu durumu do¤ru bir
ﬂekilde alg›lamaya çal›ﬂt›lar. Evlenmeye de zorlanmad›m ancak
annemle babam kabullendikleri halde hâlâ evlenebilece¤imi
düﬂünüyorlar. Bugün annemle hiç anlaﬂamad›¤›m›z kadar iyi
anlaﬂ›yoruz bir abla kardeﬂ iliﬂkimiz var. Babam da bana karﬂ›
daha ›l›ml› ve daha dikkatli olmaya çal›ﬂ›yor.
Erkek eﬂcinsel; 24 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Aileme eﬂcinsel oldu¤umu söyledi¤imde, bunun bir hastal›k
oldu¤unu düﬂünüyorlard›. Transeksüel olmamdan korktular.
Psikiyatra gittik. Annem tedavi (hormonal) olmam› önerdi.
Kabul etmedim. ‹lk götürdükleri psikiyatr, bilimsel olmayan bir
sürü saçmal›k söyledikten sonra baﬂka bir doktora gittik.
Gitti¤imiz doktor bu konuda çok bilinçliydi. Sonradan her ﬂey
çok daha iyi oldu.
Gizli yaﬂamam› söylediler. Ezilen kimli¤imi aç›¤a ç›kartmam›
istemediler. Çok sert bir tepkiyle karﬂ›laﬂmad›m. Annem, babam,
abim, teyzelerim, ananem, halalar›m, kuzenlerim hepsi eﬂcinsel
oldu¤umu biliyor. 17 yaﬂ›ndaki kuzenim de eﬂcinsel. ‹lk baﬂta
bunun de¤iﬂebilece¤ini düﬂünseler de bu çok k›sa bir süreçti.
Bunun tedavi edilemeyece¤i ve de¤iﬂemeyece¤ini ö¤rendiler.
Bu konuda zorlama ve bask›yla karﬂ›laﬂmad›m. Bugün, tam
olarak hayalimdeki iliﬂkiye ulaﬂm›ﬂ say›lmam. Sevgililerimi
ailemle tan›ﬂt›r›yorum. Beraber ayn› evde tatil bile yapabiliyoruz.
Benim bir örgütte çal›ﬂt›¤›m› biliyorlar. Ancak bas›nda ve
medyada görünür olmamdan çekiniyorlar. Ailemin hayat›mda
bir engel oldu¤unu düﬂünmüyorum. Sadece tek eksiklik beni
bu mücadelede desteklememeleri. Beni gerçekten kabul etseler
de bu durumu benimseselerdi, benimle bu yolda yürümeleri
gerekirdi.
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Erkek eﬂcinsel; 37 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Evliyim. Aile ve çevre etkisiyle evlendim, belki kurtulabilirim
düﬂüncesi de etkili oldu evlenmemde. Kendimi biliyordum ama
fark›na varmam 35 yaﬂ›mdayken oldu. Sevgilimin kimlik
karmaﬂas›ndan beni kurtarmas› sonucunda, evlili¤imde eﬂime
gey oldu¤umu söyledim. Kendi ailem, annem, babam bu konuyu
henüz bilmiyor. Sadece k›z kardeﬂim ve eﬂim biliyor. Son iki
y›ld›r fark›nday›m ve ailem ö¤renirse ne yapar onu kestiremiyorum. Zor olur herhalde onlar için.
Evlili¤imde eﬂime söyledi¤im zaman sebebi yani nas›l bir
olayla bu ﬂekle geldi¤ini ö¤renmek istedi. Anlay›ﬂla karﬂ›lad›
ancak sebebini duydu¤unda benim suçumun olmad›¤›n›, d›ﬂ
etkenler yüzünden olan bir olay oldu¤unu, psikolog marifetiyle
kurtulabilece¤imi söyledi ve beni kabul etti¤ini söyledi. ‹ki y›ld›r
da evlili¤imiz çat pat gidiyor. Day›m ve bir amcam da eﬂcinsel.
Bugün annem babam ve erkek kardeﬂimle belki biraz mesafeli
ama k›z kardeﬂimle s›rlar paylaﬂacak kadar iyi.
Kad›n eﬂcinsel; 18 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Bir arkadaﬂ ailesine aç›lma hikâyesini anlat›yordu gaza geldim.
Eve gidip ben eﬂcinselim dedim. Eﬂcinsellik ile feministli¤i
kar›ﬂt›r›yor olmayas›n gibisinden sorular geldi. Teyzem, annem,
babam, ablalar›m, eniﬂtem, herkes biliyor yani. Bir bask›
görmedim, babamla anlaﬂam›yoruz ama bunun cinsel kimli¤imle
bir ilgisi yok.
Erkek eﬂcinsel; 30 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Çocuklu¤um (8 ve 14 yaﬂ) s›ras›nda birkaç kez kendi cinsimle
münasebetteyken, teﬂebbüs ederken yakaland›m. Sonra
dayanamay›p 15 yaﬂ›nda oturup anlatt›m. O günden beri de
sadece arada bir, evlen torun görelim, deyip durdular ama
sevgililerime de kar›ﬂm›yorlar. Hemen doktora gidelim ve neden
böyle oldu sorusuyla beni soru ya¤muruna tutmuﬂlard›. Tüm
sülalem biliyor. ‹lk önceleri de¤iﬂmeye zorlad›lar evet ama
sonra çaresiz peﬂimi b›rakt›lar. Çünkü ben iki arada bir derede
duramad›m ben ne oldu¤umu biliyor ve bununla gurur
duyuyordum. Normal ve karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ içerisinde ama hâlâ
içlerinde bir torun özlemi var. Ne yalan söyleyeyim benim de
içimde çocuk özlemi var.
Erkek eﬂcinsel; 27 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Erkek kardeﬂime ve kuzenlerimden üçüne (üçü de kad›n)
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aç›ld›m. Herhangi bir olumsuz tepkiyle karﬂ›laﬂmad›m. Bunun
benim bir tercihim oldu¤unu, sayg› duyduklar›n› söylediler. Ve
beni her halükarda destekleyeceklerini ifade ettiler. Ama dikkatli
olmam›, yani kendimi korumak anlam›nda dikkatli olmam›
eklediler söylediklerine. Ailemle iliﬂkim bugün için normal,
ailem benim yaﬂad›¤›m yerden farkl› bir yerde yaﬂ›yor. Annembabama söyledi¤imde ne tepki vereceklerini bilmiyorum tam
olarak. Annemin anlayabilece¤ini düﬂünüyorum ve de onun
için her ﬂeye ra¤men destekleyece¤ini.
Erkek eﬂcinsel; 25 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Uzun sürdü, halen hat›rlatma yapmak gerekiyor ve aç›lma
süreci asl›nda bitmiyor. Bu kötü haberi daha uygun bir zamanda
söyleyebilirsin denildi, uzun süre insan her istedi¤ine sahip
olamayabilir denildi, görmezden gelindi, bahsedilmedi, soru
sorulmad›. Sadece annem, ablam biliyor. Annem, psikiyatra
gitmeye zorlad›. Herhangi bir cinsel iliﬂkiye girmemi do¤ru
bulmad›¤›n› söyledi. Ailemle iliﬂkim bu konu konuﬂulmad›¤›
sürece uyumlu. Bu konuya çok ciddi ﬂiddetli bir tepki yok ama
konuﬂmama e¤ilimi var.
Erkek biseksüel; 18 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
17 yaﬂ›nda telefonla konuﬂurken yakaland›m. Gerçi geçmiﬂ
dönemde beni anl›yorlarm›ﬂ ama gey kavram›n› bilmedikleri
için konduram›yorlarm›ﬂ. En sonunda anlatt›m, anlatmaz
olayd›m. Ailemin yaﬂam tarz› ve yaﬂay›ﬂ biçimi asla böyle bir
düﬂünceyi kald›ramayaca¤›n› biliyordum. Beni ilk ö¤rendiklerinde
direk bana ben teyzene ne derim, ben day›na ne derim gibi ya
da bu ne, sen kendini kand›r›yorsun böyle olamazs›n, böyle bir
ﬂey yok saçma sapan ﬂeyler iﬂte ya, ﬂu an mutlu muyum veya
beni kabullendiler mi asla, sürekli tart›ﬂ›yorlar, ba¤›r›yorlar.
Sürekli ö¤ütler. Yani keﬂke söylemeseydim beni bilmeselerdi.
Annem, babam, kardeﬂim, halam, day›m vb. sülalem biliyor.
Bir ben ç›km›ﬂ›m aileden. Ooooo sürekli bask›, de¤iﬂeceksin,
bu düﬂüncelerden kurtulacaks›n, geylerle görüﬂmeyeceksin
vb. Ha bir de asla renkli ﬂeyler giymeyeceksin. Beni siyahlara
bürüdüler. Yaﬂ›m daha küçük olmas›ndan dolay› zorlamad›lar
ama evleneceksin diyorlar. Tabi ki ben evlenmeyi düﬂünüyorum.
ﬁimdilik iliﬂkim iyi çünkü ben hep susuyorum, yoksa hep ba¤›rt›
ça¤›rt›, kafam alm›yor art›k b›kt›m.
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Kad›n eﬂcinsel; 39 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
1990 y›l›ndan beri aç›¤›m. 5-6 y›l kadar erkek kardeﬂim çok
sert olamasa da tepkisini belli etti. ﬁimdi her ﬂey yolunda.
ﬁaﬂk›n ve kay›ts›z kald›lar. Çekirdek ailem biliyor. San›r›m
kuzenim de eﬂcinsel. Zorlama yok, ima var. Evlili¤e zorlanmad›m.
Bugün iyi ve sayg›l› bir iliﬂkim var.
Erkek eﬂcinsel; 27 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Aileme hiçbir zaman aç›kça aç›lmad›m. Aç›kças› bunun nedeni
korkudan çok onlar›n bunu kald›ramayacaklar›n› bilmek ve bu
nedenle de onlar› üzmemekti. Ne de olsa biraz muhafazakâr
de¤erleri var, her ne kadar bir burjuva ailesi olsalar da böyle
bir ﬂeyi kald›ramazd› ikisi…
Ancak ta ki askere gitti¤imde çürük raporu al›ncaya kadar;
çürük raporunda yazan psikoseksüel bozuklu¤u avukat bir
dostum sayesinde psikotik bozukluk yapm›ﬂt›k. Kötü olan aylar
sonra doktor raporunun evime postalanmas› oldu. Bunu da
annem görmüﬂ ve anneler içgüdüsel hisseder derler, herhalde
kad›n babama tam vermiﬂ bu ne diye, sonra elinden kapm›ﬂ.
Bu arada ben de aylarca evde gizlice kald›m, bunu da belirtmek
isterim tuhaf de¤il mi? Bunun nedeni de babam›n benim hâlâ
askerlik yap›yor oldu¤umu düﬂünmesi imiﬂ, anneme göre
babam askerden döndü¤ümü duyarsa çok kötü olurmuﬂ zaten
rahats›zm›ﬂ kendilerince onlarda hakl› bir ﬂey diyemiyorsun.
Neyse annem al›nca ben evde de¤ildim o s›rada geldim ve
annem beni odaya çekti, psikiyatri raporu ile beraber yollam›ﬂlar
eve bir de. Annem, ben elli yaﬂ›nda kad›n›m, hayat›mda böyle
ﬂeyler duymad›m, bunlar nas›l bir ﬂey dedi. Çok üzüldü, baﬂlad›
a¤lamaya her ne kadar içinde y›llardan beri ﬂüphe olsa da ki
bana hep soruyordu neden k›z arkadaﬂ›n olmuyor senin diye,
bu kadar resmi bir belge ile gelmesi kad›n› ﬂoke etti.
Postac›y› yakalayamad›m yani ﬂimdi gülsem de o gün ben
de s›k›ld›m özellikle annemin dedi¤i bir söz bana çok tuhaf
geldi. Biraz içimi ac›tt›, bu bende ömür boyu ç›kmayacak bir
yara dedi, ömrüm boyunca bu s›rr› saklayaca¤›m dedi. Bende
art›k merak etme annecim ben 27 yaﬂ›nday›m, iyiyi do¤ruyu
tek baﬂ›ma ö¤rendim dedim. Bir daha bu konu konuﬂulmas›n
dedi öyle kald›. Yani anlayaca¤›n›z benim ailemin böyle bir ﬂeyi
kabul edip benimseyebilmesi imkâns›z. ﬁimdi böyle böyle
devam ediyoruz, bir ﬂey konuﬂulmuyor ama ben de kendi
hayat›ma devam ediyorum, en az›ndan art›k annem neden k›z
arkadaﬂ›n yok diye sormuyor, ﬂüpheleri kalkt›.
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Erkek eﬂcinsel; 27 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Olay asl›nda bir tesadüf sonucu oldu. Hiç hesapta yokken
aç›lmak zorunda kald›m. Yani bir süreç yoktu asl›nda. Aç›laca¤›m
günü de planlam›yordum
Ö¤rendiklerinde s›ras›yla suskunluk, ﬂok (bilinç kayb› gibi),
tepkisel ba¤›rma, hayk›rma, a¤lama krizleri ve ﬂiddet.
Bunu bir hastal›k olarak baﬂta gördüler. Benim tedaviyle
de¤iﬂece¤imi sand›lar. Homofobik bir aile olduk birdenbire.
Televizyonda ç›kan geylere yüksek sesle 'günahkâr ibneler
ateﬂte yanacaklar' ﬂeklinde benim yan›mda sövüldü. Babam
gümüﬂ küpe yüzük ve kolyemi çekiçle parçalad›. Telefonuma
el konuldu ve soka¤a ç›kma yasa¤› baﬂlad›. Hatta odama
hapsedildim birkaç gün. Arkadaﬂlar›m sorgulanmaya baﬂland›.
Kimin o¤lu kimin k›z› nerde okuyor ﬂeklinde. Takip telefonlar›.
Ve bir gün odamda kitapl›¤›n yan›na konmuﬂ gazete eki. Bir
dergi. Babac›m alm›ﬂ bana. Dergide bikinili hatunlar var ah
babac›m ah. Ve geceleyin yatarken annemin ve babam›n a¤lama
sesleriyle uyanmam. Benim yüzüme haftalarca bakmamalar›
gözlerini kaç›rmalar›…
Bir insan›n maddi ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› ve hayatta kendi
ayaklar›n›n üstünde durmas› çok önemli. Üniversite okurken
aileme aç›lm›ﬂt›m ve ﬂu an mezun olal› 7 sene oluyor.
‹stemeyerek de olsa askerli¤imi yapt›m. S›nav› kazan›p kamuda
çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Onlar›n yüzünü k›zartacak hiçbir hareket
yapmad›m. Yan›ma yaklaﬂan geylere daha temkinli davrand›m.
Hem kendimi hem de onlar› üzmemek ad›n. ﬁu an y›llar önce
bu olay› hiç yaﬂamam›ﬂ›z gibi davran›yorlar. Her ﬂey unutulmuﬂ
sanki. Konusu bile aç›lm›yor. Beni k›z›na almak isteyen
komsular›m›za da gülüyoruz art›k annemle.
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Erkek eﬂcinsel; 19 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Asl›na bak›lacak olursa benim aileme aç›lma sürecim çok da
sanc›l› geçmedi. On alt› yaﬂ›mdayken aç›lm›ﬂt›m; bir süre
boyunca annem beni evden kovdu falan burnum sürtsün diye
ama ﬂimdi aram›z çok iyi. ‹lk zamanlar bask› yapm›ﬂlard›,
hemen eﬂcinsel oldu¤una karar vermemelisin, bir doktora
gidelim, belki tedavisi vard›r demiﬂlerdi.
Kaos GL veya Lambdaistanbul'a gidip geldi¤imde, oradan
arkadaﬂlarla görüﬂtü¤ümde bütün eﬂcinselleri sen mi
kurtaracaks›n demiﬂlerdi örne¤in.
Beni tan›yan herkes benim eﬂcinsel oldu¤umu biliyor. Day›m›n
o¤lu da eﬂcinsel.

Ailemle iliﬂkim ﬂu anda olmas› gerekti¤i gibi bence çok iyi
durumda pek çok kiﬂiye göre. Annem bana sevgili bulmak için
u¤raﬂ›yor örne¤in yaln›z kalmama dayanam›yor.
Kad›n eﬂcinsel; 20 yaﬂ›nda.
Korkunçtu! Zaten ben aç›lmad›m, o (annem) bunun için her
ﬂeyi yapt›.
‹lk tepkisi, “Bunu sana kim yapt›!?” olmuﬂtu.
Annem babam, abim, annemin çevresi eﬂcinsel oldu¤umu
biliyorlar.
De¤iﬂmem için çok bask› yapt›lar. Bugün ise benle
görüﬂmüyorlar. Maddi destekleri yok.
Erkek eﬂcinsel. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Eﬂcinsel oldu¤umu sadece abim biliyor. E-mail'imi aç›k
unutmuﬂum. Abim de aç›k kalan e-mailimdeki eﬂcinsel gruplar›
görmüﬂ. Ondan önce de resimli ç›plak bir erke¤in resmini
görmüﬂ, baﬂl›k olarak da bunu tamamlay›c› bir ifade vard› o email'de zaten.
Hemen benimle konuﬂmak istedi¤ini söyledi. Gözlerinde
büyük bir ﬂok ifadesi vard›. K›sacas› anlam›ﬂt›m onun da
anlad›¤›n›. Ama s›k›lm›ﬂt›m zaten ö¤renmesini istiyordum art›k
birilerinin. Evet dedim do¤ru… Do¤ru..
Uzak akrabalardan eﬂcinsel oldu¤undan ﬂüphelendiklerim
var. Ama en son k›z arkadaﬂ› var diye duymuﬂtum.
Abim eﬂcinsel oldu¤umu kabullendi. Ama bu konu hakk›nda
fazla konuﬂmuyoruz. Eﬂcinsel oldu¤um için de¤iﬂmeye veya
evlenmeye zorlamad›.
Erkek eﬂcinsel; 22 yaﬂ›nda. Ailesi ile birlikte yaﬂ›yor.
Cinsel yönelimimle bar›ﬂt›ktan çok k›sa bir süre sonra, 17
yaﬂ›mdayken ö¤rendiler. Deneyimsiz ve eﬂcinsellikle ilgili bilgisiz
oldu¤um için bir süre duygular›m üzerinden kimli¤imi paylaﬂmak
zorlay›c›yd›. Psikologumun eﬂli¤inde ailece 1 y›la yak›n yard›m
ald›k. Onlar ö¤rendikten bir kaç ay sonra nötr kalmay›
baﬂaramay›p maskelerini ç›kard›lar. Babam onu bu bilgiyle
mezara götürece¤imi söyledi, annem beni bir birey olarak kabul
etti¤ini önemli olan›n benim mutlulu¤um oldu¤unu söyledi.
Zamanla annemin yard›m›yla babam da ço¤u ﬂeyi atlatabildi.
Bugün kuzenlerim dâhil yak›n ailemden herkes eﬂcinselli¤imi
biliyor. Ö¤rendiklerinde ilk verdikleri tepki öncelikle bu konuyla
ilgili hiçbir ﬂey bilmediklerini ve bir psikologa baﬂvurmam›z
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gerekti¤ini söylemek olmuﬂtu. Babam de¤iﬂtirmek için bir süre
çaba gösterdi. Freud destekli bir psikiyatra gitmem için 2 ay
zorlad›. Lakin durumun de¤iﬂmeyece¤ini anlay›nca çok zorland›.
Bir anlaﬂma imzalad›k denebilir o dönemde. O benim hayat›ma
sayg› göstermeye baﬂlad› ben de onun yan›nda bu konuyu
açmamaya gayret ettim. Annemin yat›ﬂt›r›c› tepkileri sayesinde
beni sevmeyi, de¤iﬂtirmeye tercih etti. Bir kaç ay evvel erkek
arkadaﬂ›mla uzun bir diyalogun esi¤indeyken beni ne kadar
çok kabullendi¤ini gördüm. A¤layarak yan›na gidip onu çok
sevdi¤imi söyledim. Bana sar›ld› ve sadece özgürce
davranamad›¤›m için ve bunu düzeltemedi¤i, elinden hiçbir
ﬂey gelmedi¤i için çok üzüldü¤ünü söyledi. Art›k her ﬂey
yolunda. Sevgilim evime gelebiliyor. Annem bir takim dergilere
ve gazetelere kapal› röportaj verdi.
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28 yaﬂ›nda; erkek eﬂcinsel. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Abisi ve ablas› eﬂcinsel oldu¤unu biliyor. Ailesinde kendisinden
baﬂka eﬂcinsel biri var m› bilmiyor.
Ailemden bir tek abim ve ablam biliyor. Abimin ö¤renmesi
rastlant› sonucu olmuﬂtu. Bile isteye gerçekleﬂen bir ö¤renme
olmad› yani. Bu olaydan sonra oturup uzun uzun konuﬂtuk ve
eﬂcinselli¤in bir hastal›k olmad›¤›ndan, bugüne dek yaﬂam›mda
“var” sand›klar› pek çok ﬂeyin asl›nda “yok” ve yan›lsama
oldu¤unu, onlar›n yerine “var” ve gerçek olanlar›n farkl›l›¤›na
dek pek çok ﬂeyi anlatt›m. Sakin bir konuﬂmayd›. Bu süreç
benim abimle iliﬂkimi kökünden de¤iﬂtirdi. Hayat›m›zda ilk kez
abi-kardeﬂ olduk böylece.
Ablama ise birdenbire söyledim. Y›llard›r görüﬂmüyorduk ve
“hayat›n nas›l gidiyor” sorusuna ilk yan›t›m “aç›k” hayat›m›
anlatmak oldu. Hayat›m›n çok d›ﬂ›nda yaﬂ›yordu nas›lsa. Nas›lsa
kaybedecek hiçbir ﬂeyim yoktu.
Ö¤rendikten sonra abimin verdi¤i ilk tepki öfkeliydi. ‹stenmeyen
bir olay sonucu ö¤renmiﬂti ve yapabilece¤i hiçbir ﬂey yoktu o
anda. Ama bir gün sonra anlamaya çal›ﬂt›. Bu çok önemliydi
benim için. Ablam ise ne diyece¤ini bilememiﬂti. Beni böyle
seversin yoksa giderim, ﬂantaj›m iﬂe yarad›. O da anlamaya
çal›ﬂt›. ‹kisinin de, özellikle ablam›n bo¤az›na tak›lan ilk ﬂey
evlenemeyecek olmamd›. Bunu bilmek ablam› çok üzmüﬂtü.
Eﬂcinselli¤imi de¤iﬂtirmeye veya evlenmeye zorlanmad›m.
Yaln›zca az önce de söyledi¤im gibi anlamaya çal›ﬂma sürecinde
evlilik ve karﬂ› cinsle olabilme ihtimallerim üzerine konuﬂuldu.
Bir tek buna bask› diyebilirim ama ﬂiddet içermiyordu.

Bugün ailemle iliﬂkim istedi¤im gibi. Ayr› kentlerde yaﬂ›yor
olmam›z benim istedi¤im hayat› kurmam› sa¤l›yor. Maddi
olarak ba¤›ms›z olmak da çok önemli. Böylece benim hayat›ma
dair isteklerini kontrol edebiliyorlar. S›n›rlar›m› görebiliyorlar.
Bunun d›ﬂ›nda ikili iliﬂkimizde köklü de¤iﬂimler oldu. Abim
ve ablam “sakl›” ve “yalan” bana anlatmayacaklar› ﬂeyleri ﬂimdi
çok rahat anlat›yorlar. Arkadaﬂ olduk çünkü.
Erkek eﬂcinsel; 23 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Kocaeli Üniversitesi'nde okuyordum ve oradayken arkadaﬂlar›mla kal›yordum. Ailem ‹stanbul'dayd›. Bir gün, k›z
arkadaﬂlar›mdan birisiyle konuﬂup dertleﬂirken, bir yandan da
(alkolün etkisiyle belki de) art›k hiçbir ﬂeyi gizlememem
gerekti¤ini düﬂündüm ve anneme bir k›sa mesaj gönderdim:
“Anneci¤im, böyle ö¤renmeni istemezdim. Ama art›k senden
bir ﬂey saklamak istemiyorum. Beni böyle kabul etmelisin. Ben
eﬂcinselim.” Çok kolay olmuﬂtu. Zor olan ne tepki verece¤ini
bilmemekti.
Mesaj› gönderdi¤imde Perﬂembe gecesiydi ve Cuma günü
eve geri dönecektim (keﬂke hafta baﬂ›nda, örne¤in pazartesi
atsayd›m mesaj› da, ortal›k süt-liman olsayd› diye az düﬂünmedim). Annem, mesaj›ma cevap vermeyince ve aramay›nca,
Cuma sabah› derse girmeden önce, ankesörlü telefondan evi
arad›m. “Mesaj›m› ald›n m›” dedim. “Ald›m” dedi. “Ee?” dedim.
“Ne ee'si? Sen benim o¤lumsun, can›ms›n, kan›ms›n. Ne
diyebilirim ki? Her ﬂeye ra¤men seni çok seviyorum.” dedi.
Annem, küçük ablam, büyük ablam (zaten iki ablam var),
büyük ablam›n kocas› biliyorlar.
Hiç bask› görmedim, de¤iﬂmeye zorlayan da olmad›. Ama
amcam eﬂcinsel oldu¤umu bilmedi¤i halde, ﬂüphelendi¤i için,
beni psikologa göndermeye çal›ﬂ›yor. Kad›n gibi hareket etti¤imi
söylemiﬂ anneme ve bunun y›llard›r babas›z olup, evde tek
erkek olup, 3 kad›nla (annem ve iki ablam) birlikte yaﬂamam›
göstermiﬂ. Bu nedenle psikologa gitmeliymiﬂim.
Bütün kuzenlerim evlendi. Herkes “s›ra sende” diyor. Ben de,
bilmeyenlere, “Ay inﬂallah” deyip, gülüyorum. Çok bekleyecekler
galiba.
Ailemle çok iyi bir iliﬂkimiz var. Sevgilim evimize geliyor
sürekli. Annem, onu o kadar çok seviyor ki, bana hediye al›yorsa,
ona da al›yor. S›rf o seviyor diye baz› yemekleri piﬂirdi¤i oluyor.
Sevgilim anneme “anne” diyor. ‹liﬂkimizde sorun oldu¤unda
annem bar›ﬂmam›z için elinden geleni yap›yor, çok üzülüyorlar.
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Hatta bir gün kavga ettik sevgilimle ve sözde ayr›ld›k. Anneme,
ayr›ld›¤›m›z› söyledim. Hemen ablam› aray›p anlatm›ﬂ, ikisi de
bütün gece uyuyamam›ﬂlar. Ertesi gün ablam konuﬂup
dertleﬂmeye, ak›l vermeye geldi…
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Erkek eﬂcinsel; 32 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Dokuz y›ld›r yurtd›ﬂ›nda yaﬂ›yorum. Uzun y›llar kendi içimde
tart›ﬂt›m, acaba aileme aç›lsam m› aç›lmasam m› diye. Sonuçta
hep aç›lmamaya karar verdim. Sonras›nda olabilecek ﬂeylere
karﬂ› gö¤üs gerebilece¤imden emin de¤ildim, aç›lmaktan
korkuyordum. Fakat bir yandan da içimde biriken ve söylemek
istedi¤im çok ﬂey vard›. Annemin sürekli ne zaman evlenece¤imi,
ne zaman bir k›z arkadaﬂ›m olaca¤›n› sormas› da iﬂimi
kolaylaﬂt›rm›yordu. Aileme karﬂ› dürüst olamad›¤›m için içim
içimi yiyordu. Onlardan uzakta yaﬂ›yor olmam da iﬂleri
zorlaﬂt›r›yordu. Telefonda aç›lmak istemiyordum. Son Türkiye
gezimde olanlar oldu. Asl›nda aç›lmay› planlam›yordum fakat
tatilim boyunca annemin evlilik ile ilgili sorular› içimde müthiﬂ
bir s›k›nt› yaratt›. Bir akﬂam annem babam ve ben televizyon
karﬂ›s›nda otururken annemin çok sessiz oldu¤umu söylemesi,
bir sorunum olup olmad›¤›n› sormas› fitili ateﬂledi. Hiç de
planlamad›¤›m halde birden a¤lama krizine girerek onlara
aç›ld›m.
ﬁok! Tek kelime ile ﬂok... Babam uzunca bir süre sesini bile
ç›karamad›. Annem mahvoldu! “Ben senin zaten bir sorunun
oldu¤unu biliyordum, ben hissetmiﬂtim, anne yüre¤i hisseder”
demeye baﬂlad› ve hemen ard›ndan “sak›n üzülme o¤lum, sak›n
üzülme, çaresini bulaca¤›z, düzeltece¤iz bu durumu” dedi. Yani
anl›k ﬂokun ard›ndan gelen tepki “bu çocu¤u nas›l kurtar›r›z,
nas›l düzeltiriz” oldu.
Aç›ld›¤›m›n ertesi günü apar topar (Cumartesi olmas›na ve
ço¤u hastane kapal› olmas›na ra¤men) bir psikologa götürüldüm.
Bucun bunlar› 30 yaﬂ›nda iken yaﬂamak da beni utand›r›yordu
aç›kças›. Fakat onlar›n gözünde hâlâ 10 yaﬂ›nda ufak çocuk
gibi oldu¤um için onlara göre normaldi tabii. Aç›ld›ktan sonraki
2-3 gün içerisinde ailemin duygusal durumu gidip gelmeler
yaﬂad›. Bazen kabullenecek gibi gözüküyorlard›, bazen de tam
tersi. De¤iﬂmem için çok bask› yapt›lar, psikologa gitmemi
istediler, kendimi tutmam› ve eﬂcinsellik yapmamam›, eﬂcinsel
arkadaﬂlar›mla iliﬂkimi hemen kesmemi istediler. Türkiye'ye
temelli dönmemi istediler. Türkiye'deki tatilimi bitirip yurtd›ﬂ›na
döndü¤ümde de bask›lar telefon üzerinden devam etti. Hatta

mektup bile yazd›lar! Çok s›k›nt›l› bir y›l geçirdim.
Aradan bir buçuk y›l geçti. Babam art›k de¤iﬂmem için ›srar
etmiyor, bu konuyu açm›yor bile. Telefon konuﬂmalar›m›z biraz
normale döndü. Fakat gey yaﬂam›mla ilgili hiçbir ﬂey sormuyor.
Sanki bu olay hiç olmam›ﬂ gibi. Annemin durumu farkl›. O bir
türlü kendine gelemedi. Hâlâ kabullenemiyor. Benimle uzunca
bir süre konuﬂmad›. Son zamanlarda biraz konuﬂur oldu fakat
o da çok fazla de¤il ve onda da yine psikologa gitmemi istiyor.
Bana çok k›rg›n oldu¤unu söylüyor sürekli, onlara zaman›nda
söylemedi¤im ve onlardan “yard›m” istemedi¤im için. Yani
hâlâ bunun tedavi edilebilir bir hastal›k oldu¤unu düﬂünüyor.
E¤er zaman›nda, eﬂcinsel oldu¤umu ilk hissetti¤imde onlara
aç›lsaym›ﬂ›m, bu iﬂin çözümü bulunurmuﬂ. Ve ben aç›lmad›¤›m
için de çok k›rg›n. Annemle iliﬂkimizin eski ray›na oturmas›
daha en az 2-3 y›l›m› alacak gibi geliyor bana. Abimle iliﬂkilerimde
bir sorun yok. Onun kabullenmesi çok kolay oldu. O da
baﬂlang›çta çok ﬂaﬂ›rd›, ﬂok oldu, hatta bana “en az›ndan
biseksüel olmay› denesen” gibi ﬂeyler söyledi. Bir iki web
sayfas› yollad›m ona bu konu ile ilgili, o zamandan beri böyle
garip önerilerde bulunmad›¤› gibi “senin de Türkiye tatillerin
hep zor olmuﬂtur herhalde, ﬂimdi anl›yorum” gibi anlay›ﬂl›
ﬂeyler söylüyor.
Erkek eﬂcinsel. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Beﬂ y›ld›r iki ablas› biliyor.
Eﬂcinsel oldu¤umu ilk ablama söyledim ve ikimiz de a¤lamaya
baﬂlad›k. Ablam bana ben seni sen oldu¤un için seviyorum
dedi. Bu, hayat›m›zda hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmeyecek, sadece art›k
birbirimizi eksiksiz tan›yoruz dedi.
Ailemden bildi¤im baﬂka eﬂcinsel yok sadece kuzenim var.
Erkeklerle iliﬂkisi oldu¤unu biliyorum ben de aktif geyim; ben
sadece erkeklerden hoﬂlan›yorum o ise iliﬂkiye giriyor ama k›z
arkadaﬂ› var.
Ailem de¤iﬂmeye veya evlenmeye zorlamad›. Annem hâlâ
geçici bir heves olarak görüyor ama kabul etmesi bile, beni bu
ﬂekilde, benim için çok önemliydi. En sonsa bunun bir hastal›k
de¤il do¤uﬂtan gelen bir olgu oldu¤unu düﬂündü¤ünü ve beni
ne olursa olsun çok sevdi¤ini söyledi.
Özellikle ablamla iliﬂkim çok iyi; msn'de erkek arkadaﬂlar›mla
konuﬂurken selam söyler, e¤er iliﬂkim uzun sürerse ablam›
onlarla tan›ﬂt›r›r›m. ‹leri görüﬂlü iyi bir ailem vard›, bana masal
yerine küçükken ablam naz›m›n ﬂiirlerini okurdu.
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Onlar benim hasta de¤il farkl› oldu¤umu ve bunun da beni
özel yapt›¤›n› düﬂündüler. Küçük ablamsa bana, her zaman
senin arkanday›m, yeter ki her ﬂeyi hakk›n› vererek yaﬂa, bana
seni savunacak ufac›k da olsa bir nokta b›rak, dedi.
San›r›m çok ﬂansl›y›m ve aileme çok de¤er veriyorum ilk
anlatt›¤›m günü hiç unutmuyorum, küçük ablamla oturmuﬂ
çikolata yiyorduk, biraz içmiﬂtik, konuﬂma eﬂcinsellikten aç›ld›
ve bana sen eﬂcinsel misin, dedi. Birkaç kere çakt›rm›ﬂt›m
eﬂcinsel oldu¤umu, evet dedim ve insan›n üstünden büyük bir
yük kalkar a¤lar, utan›r a¤lar, korkar a¤lar ya hepsini o an bir
anda yaﬂad›m; kendimi tutam›yordum, ﬂu an anlat›rken bile
ayn› hisleri yaﬂ›yorum ve o da kat›ld› a¤lama seans›na, a¤laﬂt›k
ve birbirimize sar›ld›k.
San›r›m ona sar›lmak çok güzeldi, korkmuﬂtum ve o an o
kadar savunmas›z oldu¤umu hissettim ki her yerim titriyordu.
Bana bakt› ve ne olursa olsun yüzünü asla böyle aﬂa¤›ya indirme
dedi, hep yukar›ya bak, sen ne hastas›n ne eksik sen özelsin
b›rak baﬂkalar› senin önünde yüzlerini indirsinler dedi ve sar›ld›k
birbirimize.
San›r›m iyi ya da kötü karﬂ›lasalar da söylemek hep zor, hep
ac› verici, toplum içimize kadar suç oldu¤unu öyle kaz›m›ﬂ ki
olmad›¤›n› bilsek de kabul etmiﬂiz. Ben ﬂansl›yd›m, umar›m
herkes bu kadar ﬂansl› olur.
Erkek eﬂcinsel. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Ailem eﬂcinsel oldu¤umu TV'de yay›nlanan Baki Koﬂar
eylemindeki görüntülerim sonucunda ö¤rendi. Babama ve daha
aç›lmam›ﬂ oldu¤um iki abime bu olay sonras› aç›ld›m. Küçük
kardeﬂim hariç ailemin bütün fertleri eﬂcinsel oldu¤umu biliyor.
Annemin tepkisi sert denilebilecek düzeydeydi. Önce beni
azarlamaya kalkt› ama sonra ac›nd›rmaya çal›ﬂt›. Adana'ya
yanlar›na gittim ve neyin ne oldu¤unu anlatabildi¤im kadar
anlatt›m. Devam›nda illaki bir psikologa gitmemiz gerekti¤ini
söyledi annem. Gittik ve psikologa k›saca “asl›nda buraya
annemi yat›ﬂt›rmaya geldik, ben ne oldu¤umu biliyorum”
dedikten sonra ailecek ve bir arkadaﬂ›mla birlikte tatl› yemeye
gittik. “Doktor da senin söylediklerini söyledi” dedi annem.
Psikolog gitme d›ﬂ›nda bir bask› durumu yaﬂamad›m.
Sevgilimle yaﬂ›yor olmam d›ﬂ›nda bir sorunlar› yok ki abimlerin
de sevgilileriyle yaﬂamalar›na karﬂ› ç›km›ﬂlard›.
Ayr› ﬂehirlerde yaﬂ›yoruz ama eskisinden fazla ﬂey paylaﬂ›yoruz.
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Erkek eﬂcinsel; 21 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Aileme aç›lamadan önce kendimi kabullenmek gibi bir
aﬂamadan geçti¤ime inan›yorum.
Annem ö¤rendi¤inde, ne olursa olsun sen benim o¤lumsun,
unutma ben senin yan›nday›m, bunu birlikte aﬂaca¤›z tabi
aﬂ›lacak ne var onu anlayamam›ﬂt›m o an.
Annemin haricinde teyzem de biliyor. Ailemde benden baﬂka
eﬂcinsel olup olmad›¤›n› ise bilmiyorum.
Annem de¤iﬂmeye zorlamad› ama babama söylemememiz
gerekti¤ini onun kabullenemeyece¤ini söyledi. Evlili¤in ise laf›
bile aç›lmad›.
Bugün annemle iliﬂkilerim gayet güzel, iki arkadaﬂ gibi her
ﬂeyi paylaﬂ›yoruz. Hayat›ma giren insan kimse onla annemi de
tan›ﬂt›r›yorum, kendimi daha güvende hissediyorum. Babam›n
bilmemesi bazen durumlar› zorlaﬂt›rabiliyor.
Kimse bilmeyince maskeli bir yaﬂam sürüyorsunuz, iki rolünüz
var bir gey olan siz bir de ailenizin yan›nda heteroseksüel
görünmeye çal›ﬂan siz, bilinmemesinden daha kötü. ‹yi ki ailem
bunlar› kald›rabilecek kapasitedeymiﬂ yoksa ne yapard›m
bilmiyorum, bazen ailesi bilmeyen arkadaﬂlar›ma bak›yorum
ve yat›p kalk›p halime ﬂükrediyorum hem aile bilince ve aile de
kültürlü ve bilinçliyse daha sa¤l›kl› bir yaﬂam sürüyorsunuz.
Erkek eﬂcinsel; 23 yaﬂ›nda. Ailesi ile birlikte yaﬂ›yor.
3,5 y›ldan beri devam eden bir süreç olarak de¤erlendiriyorum
aileme aç›lma sürecimi. ‹lk günlerin yo¤unlu¤u ve ﬂok ortam›
zaman içinde yerini karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ve de sayg›ya b›rakarak,
en az›ndan annem taraf›ndan kabul edilme aﬂamas›na girilmiﬂ,
onun aﬂmas› gereken bir evre haline dönüﬂtü.
Annemin bana o zamanki iliﬂkimden ﬂüphelenerek sordu¤u,
“Hayat›nda birisi var ve ben o kiﬂinin bir kad›n m› yoksa erkek
mi oldu¤unu bilmek istiyorum.” sorusundan sonra, en baﬂta
bir ﬂok durumu içinde girdi. Bunu bildi¤ini ve bu durumdan
uzun zamand›r ﬂüphelendi¤ini söyledi ve hemen ard›ndan önce
kendisini, sonra da babamla beraber tekrar kendisini suçlamaya
baﬂlad›. Beni büyütürken bir hata yapt›klar›n› veya çok kliﬂeleﬂmiﬂ
bir ﬂekilde evlatlar›na çok yak›n bir anne olmas› sonucunda
o¤lunun eﬂcinsel olmuﬂ olabilece¤ini düﬂündü¤ünü söyledi.
‹lerleyen günlerde annem ve babam oturup durumu
konuﬂmuﬂlard› ve hep beraber konu hakk›nda konuﬂmam›z
gerekti¤ini söyledi annem.
Babamdan ald›¤›m tepki tam da bekledi¤im gibiydi. Geleneksel
.
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bir yaklaﬂ›m sonucunda, bunu asla kabul edemeyece¤ini,
alaca¤›m yard›m ve dayan›ﬂma ile üstesinden gelebilece¤imiz
bir “hastal›k” olarak gördü¤ü eﬂcinsellikten kurtulabilece¤imi
düﬂündü¤ünü söyledi ve onlar› rahatlatmak ad›na psikologa
gitme önerilerini kabul ettim.
Bu dönem boyunca, sadece mecbur kald›¤›m›z zamanlarda
konuﬂma ve ayn› çat› alt›nda ayr› ayr› gruplaﬂmay› tercih ettik.
Ve sürekli ak›llar›nda olan sorgulay›c› bak›ﬂlar› ile de sürekli
olarak kafalar›ndaki sorular› cevaplamaya çal›ﬂ›yorlard›.
Psikologumla olan görüﬂmelerden sonra, durumu mant›kl› bir
ﬂekilde konuﬂarak, benim rahatlamam için geldi¤imiz bu kurumu,
ailemi rahatlatmak için kulland›m ve 1 ayl›k seanslar sonras›nda
annem çok daha rahatlam›ﬂ, babam ise hâlâ kabul edemeyece¤ini
beyan etse de “hastal›k” kavram›n› kafas›ndan atm›ﬂ bir halde
ayr›ld›k. ‹lk günlerin yo¤un stresi ve s›k›nt›s› zaman içinde
azalm›ﬂt› ve annem taraf›ndan baz› süreçlerin aﬂ›ld›¤›na dair
sinyaller gelmesine ra¤men, babam hâlâ ayn› ﬂekilde yoluna
devam ederek, gerekli gereksiz bu durumu kabul edemeyece¤ini
anlat›yordu.
3,5 y›l›n sonunda, ikimiz için de s›k›nt›l› geçen bu sürecin
sonunda, annemle iliﬂkilerimi, ayr›l›klar›m› veya eﬂcinsellikle
ilgili akla gelecek her konuyu konuﬂabildi¤imiz bir iliﬂkiye sahip
olduk. Hâlâ idrak etmekte zorland›¤› veya kabul etmesinin
zaman ald›¤› süreçler olsa dahi, geçti¤imiz aylarda yaﬂad›¤›m
ayr›l›k sürecinde en büyük destekçimin annem olmas› art›k
eski so¤uklu¤un ve de korkuyla gelen utanman›n ve suçlaman›n
kalkt›¤›n› gösteriyor bana.
Anne babam ve tüm kardeﬂlerim eﬂcinsel oldu¤umu biliyor.
Ailemde tan›d›¤›m baﬂka bir eﬂcinsel yok. Aç›lma süreci boyunca
gördü¤üm veya görmüﬂ oldu¤umu iddia edebilece¤im tek
bask›, d›ﬂar›da oldu¤um saatlerde gerek annemin gerekse
babam›n, nerede oldu¤um ve ne zaman eve dönece¤im
konusundaki bir süre devam eden aﬂ›r› ilgisiydi. Bunun d›ﬂ›nda
aç›lma öncesi döneme k›yasla hiçbir bask› yaﬂamad›m.
Aç›lmadan önce günlük konuﬂmalar içinde ad› geçen evlilik
sözleri d›ﬂ›nda, evlenmeye zorlanmad›m. Aileme aç›ld›ktan
sonra geçen 3,5 sene içinde de bu ﬂekilde laf aras›nda geçen
evlilik laflar› benim için art›k kullan›lmaz bir hale geldi.
Babamla s›n›rlar› önceden çizilmiﬂ ve aç›kça dile getirdi¤i
eﬂcinselli¤i kabullenemeyece¤i konusundaki beyanlar›ndan
sonra tutumumuz bu konuyu konuﬂmamak ve es geçmek oldu.
Annem ise elinden geldi¤i her zaman bana destek olup, kendisi

için kabullenmenin zor oldu¤u ve büyük bir de¤iﬂim geçirmesi
gereken bir süreç içine girerek, ﬂu anda her ne kadar hâlâ
sorunlar yaﬂad›¤›n› itiraf etse de ihtiyac›m oldu¤u her anda
elinden gelen tüm destekle yan›mda oldu. Buna ek olarak hem
annem hem de babamla olan iliﬂkimiz aram›zda y›llardan beri
devam eden yalana dayal› oyunun sona ermesi sebebiyle
eﬂcinsellik alan›n›n daha ötesinde olan iliﬂkilerimiz daha da ileri
bir boyuta taﬂ›nm›ﬂ oldu.
Erkek eﬂcinsel. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Kaç y›l oldu an›msam›yorum. Yok yok hat›rlad›m, sene 1997.
Lise bitmiﬂ ve ilk ve tek gey arkadaﬂ›mla kiﬂisel bar›ﬂma ve
sosyalleﬂme dönemimizin bahar›nday›z. Ve o kadar heyecanl›
ve karars›z›m ki, bir seyrüseferden dönüﬂte, mutfakta, annemden
gizli k›z kardeﬂime, beni herkesten iyi anlad›¤›n›, anlay›ﬂl›
oldu¤unu düﬂündü¤üm k›zkardeﬂime birden "ben eﬂcinselim"
dedim. Bir kaç dakika yüzüme bakt› ve birden, benim de "hâlâ"
ﬂaka ﬂaka demedi¤imi görünce, gözleri doldu ve birden hüngür
hüngür a¤lamaya baﬂlad›. Ve o kadar içten a¤l›yordu ki ve ben
o kadar berbat hissettim ki ve o an o kadar so¤uk ve donmuﬂtu
ki, az önce bekledi¤i repli¤i o an a¤z›mdan ç›kart›p, seller gibi
akan gözyaﬂlar›na de¤dirdim. Gözyaﬂlar› kurudu. Ama benim
içimde yang›n baﬂlad›. Birileri, k›z kardeﬂim, içimdeki ormanda
piknik yapm›ﬂ, sonrada mangal ateﬂini söndürmeden gitmiﬂ,
geriye alev alev bir yang›n kalm›ﬂt›. O ise zaferinden mutlu,
abisini yeniden "erkek" olarak görmeye baﬂlad›. Ve o gün bu
gündür, ne bir ses, ne de haber, gelmiyor kendisinden. Sanki
her hali, "abi bana bir daha böyle bir "ﬂaka" yapma" der gibi. Ve
hiç beni anlamad›¤›, o an verdi¤i korkunç tepkinin bana ne
yapt›¤›n› bilmeden, düﬂünmeden "normal" yaﬂam›na devam
ediyor. Ben ise, akacak mecra arama derdinde. O kap› senin,
bu kap› benim, içimden aileme milyon kere tekrar ediyorum:
"Anne, Baba, Kardeﬂim... Siz benim de¤erli varl›klar›m, sessiz
de olsa söylüyorum, art›k daha cesurum ve utanm›yorum. Ben
eﬂcinselim... Bilginize..."
Eﬂcinsel kad›n. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Yaklaﬂ›k 2-3 sene emin olduktan sonra söyledim aileme.
Babam, bu cesaretimden dolay› benimle gurur duydu¤unu,
ne olursa olsun her zaman yan›mda benimle beraber
savaﬂaca¤›n›, her ﬂeyden önce benim mutlulu¤umun önemli
oldu¤unu ve bunun bir hastal›k olmad›¤›n› söyledi.
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Babam›n haricinde annem ve kuzenim de biliyor eﬂcinsel
oldu¤umu.
Ailemle iliﬂkim hiçbir zaman kötü olmad›. Her zaman çok
seviliyordum. Eﬂcinsel oldu¤umu söylememle hayat›mda ailemle
ilgili hiçbir ﬂey de¤iﬂmedi.
Erkek eﬂcinsel.
Ben de aileme bir sene kadar önce aç›ld›m, daha do¤rusu
anneme aç›ld›m ilk önce. Böyle kimse bilmeyince zor oluyor,
insan bir destek ar›yor bu deste¤i ya ailenin yan›nda bulacaks›n
ya da daha fazla ve pervas›zca sekste, belki alkolde ve
uyuﬂturucuda. Ben ailemle paylaﬂmaya karar verdim, severken
de yan›mda oldular ayr›l›k ac›s› çekerken de. Yaln›z ﬂunu fark
ettim ki aileme aç›ld›¤›mdan beri iliﬂkilerime gerekli özeni
göstermeye baﬂlad›m. ‹lk sevgilimi anneme sadece arkadaﬂ›m
diye göstermiﬂtim - bilmiyorum sadece ne kadar iyi birisi
oldu¤unu göstermek istemiﬂtim- ﬂu anki sevgilim ise okulu
tatile girer girmez bize gelecek ve ailemle tan›ﬂacak ve birkaç
gece bizde kalmaya söz verdi.
Sanm›yorum ki, bir aile çocuklar›na zarar vermek istesin.
Ama bilmenizi isterim ki baz› aﬂamalardan geçecek hepsi ‹tiraz,
Kabullenmeme, Tedavi arama, Suç ve suçlu arama, Merak etme
araﬂt›rma, Kabullenme. Bu aﬂamalarda belki cevaplamak
istemeyece¤iniz sorularla karﬂ›laﬂacaks›n›z ya da tekliflerle ama
sab›rl› olun her ﬂey yoluna girecek.
Lezbiyen
Bir lezbiyen olarak ne aileme aç›lmay› ne de kendimi do¤ru
dürüst ifade edebilmeyi baﬂard›m. Üstüne üstlük 130 kiﬂilik
bir k›z yurdunda kalmak durumunday›m. Umar›m bir gün kiﬂiler
cinsel yönelimlerini aitlik ve yasak olma durumlar›ndan uzak
ﬂekilde yaﬂayabilirler. Herkese sevgiler!
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Gey
Eﬂcinseller, cinsel yönelimlerine ailelerin tepkisini fazlaca
abart›yor olabilirler. Benim annem de ablam da beni çok severler.
Asl›nda onlar›n bana karﬂ› duyduklar› sevgi oldukça koﬂulsuz.
Beni her durumda kabul etmeye haz›r olduklar›n› düﬂünüyorum.
Ama yine de eﬂcinselli¤imi onlara açamam. Çünkü kendimi
yeterince tan›madan ve kabul etmeden onlara bunu açamam.
Bunun için çok zaman›n geçmesi gerekiyor. Daha tam olarak
bir eﬂcinsel çevrem bile yok. Kendimi tam anlam›yla kabul
etmeden bunu aileme ve arkadaﬂlar›ma açmam çok zor. Yaln›z
annem cinsel e¤ilimlerim hakk›nda bir ﬂeyler biliyor olabilir.
Belki de bu konuyu deﬂmek istemiyor. Ya da cinsel e¤ilimlerimi
kabul etmek istemiyor ve içine bast›r›yor. Babam ise yaklaﬂ›k
5 y›l önce öldü. Onunla pekiyi anlaﬂamazd›k. Babam cinsel
yan›m› merak eder, k›zlarla iliﬂkilerimi ö¤renmek isterdi. Babam
eﬂcinselleri pek sevmezdi. Onlar› birer cinsi sap›k olarak görürdü.
Neden kendi cinsinden olanlarla yatt›klar›n› ya da baz›lar›n›n
neden cinsiyet de¤iﬂtirdi¤ini anlayamad›¤›n› söylerdi.
Eﬂcinsellerden hoﬂlanmad›¤›n› her f›rsatta söylerdi. Hatta hiç
unutamam bir defas›nda televizyonda ünlü bir film y›ld›z›n›n
yaﬂam›yla ilgili bir film vard›. Neyse, filmin bir sahnesinde kad›n
(yani o film y›ld›z›) kocas›n› bir erkekle yakal›yordu. Tabi ki bu
bir kad›n için çok zor bir durumdu ve o adamdan boﬂand›.
Kad›n›n kocas›n› baﬂka bir erkekle yakalad›¤› anda babam da
ablama dönerek “bak görüyor musun, homoseksüel, sap›k”
dedi. Annem de o anda “i¤renç bir ﬂey! (kad›na yönelik) Sen
nas›l evlendin o adamla” dedi. Bu gerçekten benim için zor bir
ﬂeydi ve üstümde epeyce bir gerginlik yarat›yordu. Bilemiyorum,
eﬂcinsellerin belki de sorunlar›n›n tamamen toplumsal ve ailesel
bask›, yarg› ve yasaklar oldu¤unu düﬂünüyorum.
Erkek eﬂcinsel.
Asl›nda tek korkum baﬂkalar›ndan duymalar›yd› bunu ve
benim kendimi anlatma f›rsat›m›n olamayaca¤›n› düﬂünmem
ya da o zamanki duygular, içimdeki heyecan, out sürecimi
birileriyle paylaﬂma iste¤i, belki ders çal›ﬂmak yerine hatmetti¤im
Kaos GL dergileriydi aileme eﬂcinselli¤imi anlatmam.
‹lk kez bir erke¤e karﬂ› hissetti¤im duygular› tam tan›mlad›¤›mda çoktan ana evinden ayr›lm›ﬂ, yurt odalar›nda konaklar
olmuﬂtum ve bana ö¤retilen erkeklik modeline z›t oldu¤umu
da yine bu yurt odalar›nda anlad›m.
Bu kendi içimde yaﬂad›¤›m tan›mlama süreçlerinden (ki bu
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tan›mlama süreçlerim ezberletilmiﬂ tabular›mla yüzleﬂmemden
baﬂka bir ﬂey de¤ildi; din, aile, komﬂu, örfler, arkadaﬂlar...)
sonra kendimi fazlas›yla cinsel kimli¤imin araﬂt›rmalar› içinde
buldum.
Derken tan›ﬂt›¤›m Kaos GL dergileri ve eﬂcinsel örgütlerin
(Kaos GL, Lambdaistanbul) yay›nlar› ile art›k kendi içimde out
sürecimi tamamlad›¤›m› düﬂündüm.
ﬁimdi ben rahatça 'gey' kelimesini kendimle özdeﬂleﬂtirebiliyordum.
Ancak bunu kendime söylemek o zaman bana yetmedi.
Aç›lmal›yd›m, aç›ld›kça rahatlayaca¤›m› daha çok huzurlu
olaca¤›m› düﬂündüm. Arkadaﬂlar›ma aç›ld›m. Yetmedi. Aileme
de aç›lmal›yd›m ama DURdum. Bu kadar erken olamazd›, daha
bunu kendime itiraf edeli 1 sene bile olmam›ﬂt›. Korkuyordum
ama inatç›yd›m, aç›lmal›yd›m.
Sorular silsilesi:
'Gerçekten aç›lmal› m›yd›m?'
- Evet, ya baﬂkalar›ndan duyarlarsa
'Ya evden kovulursam?'
- Bilmiyorum.
- Bence bir ﬂey olmayacak.
'Ya ﬂiddete maruz kal›rsam?'
- Hay›r, onlar zaten tahmin ediyorlar...
Onlarca soru, onlarca cevap, kurgular,... Kafamda günlerce
yer buldu ama ne ailemi karﬂ›ma al›p konuﬂmaya cesaret
edebildim, ne de kendi içimde eﬂcinselli¤imi yaﬂamay› kabul
ettim ve bu kendimle hesaplaﬂma dönemim uzun bir süre
devam etti.
Belki aylar sonrayd›. Elimde ﬁimag kitapç›¤› var. Eﬂcinsellerin
u¤rad›¤› ﬂiddet konular›n› içeriyor.
Ben kitapç›¤› incelerken ayn› odada annem ve ablam televizyon
izliyorlar. Akﬂam saatleri ve abim iﬂinden yeni dönmüﬂ, odaya
girip yan›ma oturdu¤unda ateﬂ bas›yor beni, k›zar›yorum, bir
korku var bende ama hiç k›m›ldam›yorum. Abim merakl› gözlerle
ne okudu¤umu anlamaya çal›ﬂ›yor ve birden elimdeki kitapç›¤›
al›p incelemeye koyuluyor -bense iyice titrek, heyecanl›,
korkulu…
Hat›rl›yorum da söyledi¤i tek cümle ﬂuydu:
- E¤er sende onlardan biriysen benim kardeﬂim de¤ilsin...
Tabi bu ç›k›ﬂmaya, yüksek ses tonuna dikkat kesilen ablam
ve annem yere at›lm›ﬂ kitapç›¤a yönelirler.
Sanki bu olayla ilgili odadaki insanlar›n tek cümlelik haklar›

varm›ﬂ gibi;
ablam:
- Bunlar sadece ama sadece din eksikli¤inden kaynaklan›yor,
der.
Annemse bunu bildi¤ini asl›nda tahmin etti¤ini söylerken
hay›flan›r, s›zlan›r ve yak›n›r durur.
Bense daha fazla üsteleyemeyece¤imden bu konuyla beraber
kendimi odama kilitler, sessiz ve sakin bir geceye baﬂlar›m.
Bu süreçte kendime defalarca kez sordu¤um sorular›n
gereksizli¤ini anlad›m. Eﬂcinselli¤imi kendi kafamda büyüttü¤ümü, asl›nda aileme aç›klama cesaretini/tesadüfünü
'baﬂkalar›ndan duyacaklar›na benden duysunlar'›n arkas›na
s›¤›narak gerçekleﬂtirdi¤imi gördüm. Oysaki bu cesaret/tesadüf
olmasayd›, belki de ailem hâlâ bilmiyor olacakt› ya da bugüne
de¤in baﬂkalar›ndan bile duymayacaklard›.
ﬁans ki cesaret/tesadüf gecesinde babam evde yoktu. Gerçi
annem ve babam ayr› yaﬂad›klar›ndan dolay› babam hâlâ evde
yok ama onun bu konuyu bilip bilmedi¤ini inan›n ben de bilmiyorum.
Hâlihaz›rda annemle ara s›ra telefonlaﬂt›klar›nda annemin
konuyu ç›tlat›p ç›tlatmad›¤› hakk›nda da hiç bir fikrimde yok.
Olsa da ﬂuan için bir önemi yok. ﬁimdilik sadece aram›z iyi.
Annemle de aram›z iyi. O geceden sonra bir daha bu konu hiç
aç›lmad›. Hep görmezden geldi ço¤u ﬂeyimi (özellikle Kaos GL
dergilerimi), sorgulanmad›m, psikiyatr diye diretmedi...
Tek k›rg›nl›¤›m (ki bu çoktan geçti ve onun baﬂka bir ﬂeye
sinirlenerek bana söyledi¤i bir söz oldu¤unu düﬂünüyorum)
aynan›n karﬂ›s›nda kaﬂlar›m› al›rken gördü¤ünde:
- Ayn› onlara benzedin, demesiydi (burada 'ayn› onlara
benzedin' derken, bir önceki gün haber program›nda izledi¤i
travestilerdi.) Ablamsa o günden bugüne hiç de¤iﬂmedi. Hâlâ
okudu¤um kitaplar› eleﬂtiren, bilgisayar›n karﬂ›s›na geçti¤imde
sadece gey kanallar›nda sörf yapt›¤›m› zanneden biri ve hâlâ
din bilgisi anlam›nda e¤itilemedi¤imi düﬂünen tek kiﬂi.
ﬁimdi Antalya'da evimi yine annem ve ablamla paylaﬂ›yorum.
Oldukça s›radan bir aile hayat›m›z var. Ablamla zaman zaman
bu konular› konuﬂmaya f›rsat oluyor ama annem hiç
yüzleﬂmekten yana de¤il, kabullenemiyor ya da bunlar› benim
a¤z›mdan duymak onu rahats›z ediyor, bilmiyorum.
Ortaokul y›llar›nda birlikte oldu¤um kuzenim d›ﬂ›nda
akrabalar›m›n bilmedi¤ini düﬂünüyorum ya da ben öyle
san›yorum(!)
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‹ﬂ yerimde out'um; zaten iﬂe kabul edilmem s›ras›ndaki
etmenlerden birisi de 'cinsel kimli¤imdi'.
Gerçe¤i söylemek gerekirse hayat›mda çok ﬂey de¤iﬂmedi o
süreçten bu sürece... Sadece kendi kurgular›m kafam› çok
a¤r›tm›ﬂt› ama sonras› daha iyiydi, yani kurgular›m kadar ﬂiddet
içermiyordu gerçekler.
Umuyorum ki ailemize aç›lma süreçlerimiz hepimiz için daha
sanc›s›z geçer. Ya da en az›ndan benim gibi korkular›m›z olsa
da bunlar› yaﬂamay›z.
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Erkek eﬂcinsel.
Öncelikle benim "aç›ld›ktan" sonra kabul görme sürecim ço¤u
kiﬂiden daha zor oldu. Tabii asl›nda bir heteroseksüel gençle
k›yaslarsam kendimi, evet arada bir eﬂcinsel diye ad›m ç›k›yordu
ama insanlar› kand›rmak bir o kadar da kolay oluyordu. Okulun
en güzel k›z›yla ç›k, iﬂte art›k onlar›n kahraman›s›n. Bir de
uydurma iki seks hikâyesi anlat, art›k onlar›n tanr›s›s›n. Ne
yaz›k ki bunlar› yapmak zorundayd›m. Hiç sevmedi¤im k›zlara
ç›kma teklifi ediyordum. Onlar da kabul ediyorlard›, onlar her
seferinde bana seni gerçekten çok seviyorum diye a¤larken
benimde içim kan a¤l›yordu. Çünkü ben onlar› sevemiyordum
ve onlar› bu i¤renç oyunu dâhil etti¤im için kendimden nefret
ediyordum! Asl›nda sürekli k›zlarla sahte iliﬂkilere girmemin
alt›nda yatan en önemli nedenlerden biri de kendimi inkâr
etmem olabilir, toplum ne kadar homofobikse ben de o kadar
homofobiktim çünkü kendime aç›lmam›ﬂt›m. Evet erkeklere
karﬂ› ilgim oldu¤unu biliyor her seferinde tövbe ediyor ve bir
daha yapmayaca¤›ma yemin ediyor, bu “hastal›ktan” kurtulmay›
diliyor, bunun geçici bir süreç oldu¤una inan›yordum. Ne yaz›k
ki, benim gencecik beynimde oluﬂan bu karmaﬂan›n mimar›
toplumun heteroseksist dayatmalar›yd›. Ben de belki k›zlarla
denersem onlara ilgi duyar›m diyordum kendi kendime. Çünkü
hay›r ben eﬂcinsel olamazd›m, ben onlar gibi de¤ildim.
Küçüklü¤ümden beri her türlü nefretin baya¤› esprinin odak
noktas› olan eﬂcinsellerden olamazd›m, maskemi takt›m ve
oyuna devam ettim.
Ama art›k daha da büyümüﬂtüm. Yaﬂ›tlar›m sevgilileriyle
cinsel iliﬂkilere giriyor her gün bana anlat›yor ve benden de
hikâyeler duymak istiyorlard›, ben "yok o¤lum biﬂi yapmad›m"
dedi¤im zaman bana "o¤lum ne kadar yak›ﬂ›kl› çocuksun sendeki
tip bende olsun tüm okulu götürmüﬂtüm" tarz› içi boﬂ cevaplar
al›yordum. ‹çimden de "evet yapard›n çünkü senin beynin cinsel

organ›na kaçm›ﬂ, abaza" diyordum derinlerden sessizce. Di¤er
taraftan ç›kt›¤›m k›zlar benle ileri gitmek istiyor ve ben ecel
terleri döküyordum çünkü bu iﬂkenceydi sanki hiç ilgi
duymad›¤›m hatta ço¤u zaman midemi buland›ran bir k›z
dudaklar›ma yap›ﬂm›ﬂ ve ileri gitmek istiyor, benim mideme
kramplar giriyor ve kaçacak delik ar›yordum, sonunda anlams›z
bir sebep bulup oradan kaç›p ertesi gün de ayr›l›yordum k›zdan
sebepsizce. Peki neden tanr›m, ben bunlar› yaﬂamak zorunday›m,
diyordum.
Kimi kand›r›yordum, kendimi mi yoksa etraf›mdakileri mi,
sadece gey damgas› yememek için oynad›¤›m bu i¤renç oyuna
de¤er miydi peki? En kötüsü günden güne kendimi daha da
onursuz ve yalanc› hissetmemi sa¤l›yordu bunlar. K›zlarla
ç›kmad›¤›m zamanlarda tehlike çanlar› çal›yor ve ben kendimi
korumas›z kalkans›z hissediyordum. Zaten bir kaç kiﬂi bana
gey diyordu (hep en yak›n arkadaﬂlar›m k›zlar oluyordu, ayr›ca
erkeklerle genelevlere de gitmiyordum) ben bunla yüzleﬂmeye
haz›r de¤ildim ki o zamanlar kendimi bile tam anlam›yla kabul
etmemiﬂtim. Ya ailemin kula¤›na giderse, ya uyurken a¤z›mdan
kaç›r›rsam, ya bir k›z arkadaﬂ›m ondan tahrik olmad›¤›m›
anlarsa? ‹ﬂte beynimde bu paranoyalar beni yiyip bitiriyordu
adeta, tabii ki de bunlar benim yaﬂ›tlar›mdan daha çabuk
olgunlaﬂmam› sa¤lam›ﬂt› ve art›k kendimle hesaplaﬂma zaman›
geliyordu.
Bir erkek sevgilim olmuﬂtu. Aram›zda ç›kma teklifi geçmese
de birbirimize “aﬂk›m, bebe¤im” ﬂeklinde hitaplar baﬂlam›ﬂt›.
Bana kendisinin gey oldu¤unu söylüyordu ve benim de gey
oldu¤umu iddia ediyordu. Ben de her defas›nda ben gey de¤ilim,
bu sadece geçici bir dönem diyordum. Bir y›l kadar bir süre
birliktelik yaﬂad›k. Ayr›ld›¤›m›zda uzun süre etkisinde kalm›ﬂt›m
ve bu etkiyi de sadece al›ﬂkanl›k olarak nitelendirmiﬂtim. Bir
kez daha erkeklerle olmayaca¤›m diye kendime söz verdim. Bir
k›zla ç›kmaya baﬂlad›m. K›zla ilk esnada sürekli buluﬂuyorduk,
an›lar›m›zdan, hayat›m›zdan söz ediyor sürekli gülüp
e¤leniyorduk. Fakat bir ﬂeyler ters gidiyordu. Ondan hiç
hoﬂlanm›yor, etkilenmiyor hatta elini bile tutmak istemiyordum.
Aradan 7-8 ay geçti. Görüﬂmelerimiz daha bir aral›kl› olmaya
baﬂlad›. Bana sürekli aﬂk mesajlar› gönderiyor, ben gönderdi¤i
mesajlar› bile okumak istemiyor, telefonlar›na cevap
vermiyordum Derken okuldan 2 y›l boyunca tan›d›¤›m bir
arkadaﬂ›m vard›. Çocu¤un tipine bile do¤ru düzgün
bakm›yordum çünkü günün birinde benim sevgilim olaca¤›
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akl›m›n ucundan bile geçmiyordu. Bir gün kafeteryada otururken
telefon numaram› istedi, verdim. Mesajlaﬂmaya baﬂlad›k. O
günün gecesi ona telefon ettim. K›sa süren bir konuﬂmadan
sonra ona sen gey misin diye sordum. ‹lk hay›r diye laf› evirip
çevirmeye baﬂlad›. Daha sonra ise itiraf etti. Ben de ona ettim
ama hâlâ akl›mda onla sevgili olabilece¤im düﬂüncesi yok. O
gün evime davet ettim onu. ‹ki gün sonra ise bende bir geceli¤ine
kalmak için geldi 3 gece kald›. Hayat›m boyunca paylaﬂabilece¤im en güzel dostluktu sanki. Evine gitti ve aradan bir gün
geçer geçmez beni evine davet etti. Bende sadece bir günlü¤üne
onda kalmaya gitmiﬂtim iki gün kald›m Derken birbirimizden
hiç ayr›lmad›k o günden sonra. S›nav haftalar›nda bile beraber
kal›yorduk. Sadece a¤›r s›nav›m›z varsa ayr›l›yor o ayr›l›kta da
birbirimize duydu¤umuz özlemden çal›ﬂam›yor, birbirimizi
düﬂünüyor ve telefonda konuﬂuyorduk.
Sevgimiz ve aﬂk›m›z günden güne art›yor, her geçen gün
birbirimizi kaybetme korkusu bir o kadar da sar›yordu benli¤imizi.
1,5 y›l birlikte olduk K›br›s'ta. Bu süre zarf›nda k›z arkadaﬂ›m
bir yan›mda, hayat›m›n aﬂk› di¤er yan›mda çay bahçesinde
oturdu¤umuz zamanlar oluyordu. Ama her ﬂeye ra¤men bize
göre dünyada daha mutlu bir çift olamazd› bizden baﬂka. Bu
nas›l bir duygu nas›l bir inançt›r ki kelimeler kifayetsiz kal›yor.
Sonra ‹ngiltere'ye üniversite için gittik. K›br›s'a ailemizi ziyaret
amac›yla geldik, birbirimizden hiç ayr›lmadan ailelerle sürekli
kavga içerisinde geri döndük. Bu arada k›z arkadaﬂ›mla hâlâ
beraberiz ama tek bir kez bile görüﬂmüyoruz. ‹ngiltere'ye
döndükten sonra sanki birbirimizin de¤erini daha bir anlad›k,
birbirimize bir o kadar daha ba¤lanm›ﬂt›k. Aram›zda otobüs ile
11 saat mesafe vard› ve hiç b›kmadan, usanmadan birbirimize
gidip gelmeye baﬂlam›ﬂt›k. Birbirimizden uzaktayken günler
geçmiyordu sanki. Ve art›k son karar› vermiﬂtik. Ya ayn› yerde
okuyaca¤›z ya da ailelerimize gey oldu¤umuzu aç›klayacakt›k.
Çünkü ayr› kalam›yorduk. Bu esnada da art›k geylik benli¤imizi
benimsemeye baﬂlam›ﬂt›k.
Art›k k›zlarla yaﬂad›¤›m bu oyuna da bir son vermeliydim
çünkü art›k buna daha fazla dayanam›yordum, ayr›ca hayat›m›n
her sabah›na biri eﬂcinsel oldu¤umu anlayacak m› diye uyanmak
hastal›kl› bir durum haline gelmiﬂti, bu normal de¤ildi. Ben
kendimi düﬂüncelerimi bast›rd›kça onlar katlanarak ac› olarak
bana geri dönüyorlard›, çok ilginç bir dönem içine girmiﬂtik
art›k baz› günler eﬂcinsel baz› günler düz ﬂeklinde davranmay›
önemsemiyorduk. O kiﬂilik bölünmesi gibi yaﬂad›¤›m›z dönemi

geride b›rakm›ﬂt›k. Okulda d›ﬂar›da arkadaﬂlar›m›n yan›nda tam
bir heteroseksüel gibi davranma, hiç be¤enmesem de "off ne
güzel k›zm›ﬂ" deme, mankenler hakk›nda at›p tutma, k›zlarla
evlilikten bahsetme. Bu art›k bizim duygular›m›zd›, daha iyi
aç›klarsam e¤er beni bu dünyaya de¤il de benden ve aﬂk›mdan
baﬂka kimsenin olmad›¤› baﬂka bir dünyaya gönderselerdi bu
sorunlar› yaﬂamak zorunda kalmayacakt›k. ‹ﬂte durum böyle
bir hal alm›ﬂt› eskiden eﬂcinsel oldu¤umu 7/24 örtbas edip
inkâr ederken art›k bilinçalt› olarak kabullenmiﬂtim ki bu aﬂk›m›z
sayesindeydi.
Tam ailelerimize aç›klama karar› alm›ﬂt›k ki babam bir anda
‹ngiltere'ye geldi. Ertesi gün de arkadaﬂ›m bana gelecekti.
Babam periﬂan görünüyordu. Bana kendisi söylememiﬂ ama
annem hastanede yat›yormuﬂ ﬂüpheleri yüzünden. Babamla
bir restorana gittik ve ona her ﬂeyi aç›klad›m. Adam ﬂoktan 1
hafta dili peltek dolaﬂt›. Ben do¤du¤umdan beri babam› hiç o
kadar üzgün görmemiﬂtim. Dünyas› baﬂ›na y›k›lm›ﬂt› bir anda.
Sevgilim de bu s›rada bana gelmiﬂti. Sevgilim bana babam›n
sürekli bir kenarda a¤lad›¤›n› söylüyordu. Bende buna al›ﬂmak
zorunda diyordum ve birlikteli¤imizden taviz bile vermiyor,
geceleri sevgilim ile uyuyordum. Bu günler geçtikçe art›k bir
savaﬂ haline geliyordu benim için. Can›m›n ç›kmas›ndan bile
korkmuyordum ama tek düﬂündü¤üm ﬂey ya beni aﬂk›mdan
ay›r›rlarsa sorusu oluyordu. Sevgilim de bana sen merak etme
bizi kimse ay›ramaz diyor, içime biraz da olsa su serpiyordu.
Sevgilimin de ailesine söyleyece¤i saat de gelip çatm›ﬂt› fakat
onunla ilgili konulara fazla de¤inmek istemiyorum çünkü ben
kendi hayat›m› anlat›yorum. Uzunca süren bir mücadeleden
sonra K›br›s'a geri döndüm. Hava alan›ndan inip hastaneye
gittik. Annem surat› mosmor bir biçimde yat›yordu. Ard›ndan
aﬂk›m› arad›m, K›br›s'a geldi¤imizi söyledim, annemin durumundan bahsettim ve ona çok korktu¤umu söyledim ama ölmek
var dönmek yok yolumuzdan dedim. O bana sürekli sab›r
diyordu. Çok sab›rl› olmak zorunday›z diyordu. Ama ondan ayr›
her saniyem benim için ölüm gibi geliyordu. Günlerce gecelerce
a¤lamalar, kan kusmalar. Psikolojimi art›k siz düﬂünün. Anneme
anlatt›m, sinir krizleri geçirdi. A¤lamad›¤› tek bir an›
görmüyordum derken annem intihara kalk›ﬂt›. Bir kutu en
a¤›r›ndan uyku hap› ald› ve 6 saat sonra anneannem fark edip
ambulans ça¤›rd›. Midesini y›katt›lar fakat 48 saat hayati riski
var dediler. Hayat›mda sevgilim d›ﬂ›nda herkes beni 'anne'ne
bir ﬂey olursa bunun tek sorumlusu sensin' diye suçlad›.
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Sevgilim ise yan›mda olam›yor, ailesine söz geçiremiyordu.
Ailesiyle aram aç›kt›, 'O¤lumuzu sen gey yapt›n' ﬂekline beni
sürekli suçluyorlard›, annesinden tehdit telefonu alm›ﬂt›m.
Sevgilim ise 'beni o böyle yapmad› bende hep vard›' ﬂeklinde
bir konuﬂma yapm›yor, konuﬂmaktan sürekli kaç›yordu. Ben
bir taraftan aﬂk›mdan ayr› kalmaya bir taraftan da bu
suçlamamalara dayanamad›m ve sevgilimin hayat›ndaki her
ﬂeyi bütün aç›kl›¤› ile ailesine bir yolunu bulup anlatt›m. Aﬂk›m
ise bunu psikolojik durumuma ba¤lam›yor, beni hep suçlu
görüyordu derken bana telefon etti ve 'art›k her ﬂey bitti' dedi.
Ne de kolay söyledi. Sanki koskocaman bir madeni kökünden
dinamitleyip üstüme y›¤d›. Bir taraftan da benim aldat›lma
korkum ortal›¤› ateﬂe veriyordu.
Zaman geçti. Hayat›m boyunca hiç çekmedi¤im ac›lar› çektim.
Ne günlerdi o ac› günler. E¤er bunlar yaﬂanmam›ﬂ olsayd›,
e¤er sevgilim biraz olsun ailesine direnseydi, ﬂu an belki de
birlikte çok mutlu olacakt›k. Çok minnettar›m ki art›k ça¤›m›zda
bilgiye ulaﬂmak çok kolay ve beni bu batakl›ktan ç›karan beni
ben yapan, bana onurumu gururumu geri kazand›ran "bilgi"
olmuﬂtu. ‹nternet sayesinde art›k yabanc› kanallarda eﬂcinsellik
hakk›nda neredeyse 6-7 ay hiç durmadan okudum ve eﬂcinsel
bilinç'imi oluﬂturdum, benlik ve kimli¤imi oturttum. Art›k
kendimle gurur duyuyordum, yaln›z de¤ildim biliyordum,
eﬂcinselli¤in do¤al ve normal oldu¤unu biliyordum. Art›k
kendimle bar›ﬂm›ﬂt›m, kendimle savaﬂm›yor kendimi inkâr
etmiyordum ve bu üzerimden tahmin edemedi¤iniz bir yük
alm›ﬂt›, huzur dolmuﬂtum! Homofobik ve dini çerçevelere
s›k›ﬂm›ﬂ yobaz, insan› hasta eden yorumlar de¤il, art›k bilim
ve do¤ruyu, beni mutlu edeni okuyordum, zamanla ben
eﬂcinselim ve gurur duyuyorum diyebildim! Mutluyum iyi ki
eﬂcinselim.
Y›llard›r sadece kendi beynimin içinde dolan›p durmuﬂtu
"eﬂcinsellik" kelimesi, belki de daha önce korkular›mdan ötürü
hiç a¤z›ma bile almad›¤›m bir kelimeydi eﬂcinsellik, daha bir
kere bile sesli eﬂcinsel kelimesini kullanmam›ﬂt›m hep kaçm›ﬂt›m
asl›nda ve sessizce "ben eﬂcinselim" dedim?
Çokta yak›ﬂm›ﬂt› söylemek bana! 2 ay boyunca da comeout/aç›lmakla ilgili okudum, okudum, okudum, kendimce
haz›rl›klar yap›yordum iﬂte dünyan›n farkl› noktalar›ndan
insanlar›n hikâyelerini okuyor kendime pay ç›kartmaya
çal›ﬂ›yordum! Annemle bu bilgileri paylaﬂ›yor, onun daha bir
bilinçli olmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›yordum. Annem çok fazla

anlam›yordu. Gey ve Lezbiyen Derne¤ine gitmek istedim. Bu
böyle olamayacakt›. Orada bana arka ç›kacak yard›msever
insanlar vard› belki de ama sorun bendeydi, kimseye
güvenemiyordum. Ya ailemin karﬂ›s›na travestiler ç›karsa, ya
annemi yanl›ﬂ bilgilendirirlerse diye korkuyordum. Hangi
cesaretle oraya girebilirdim, heyecandan bay›l›rd›m bile.
Neyse o akﬂam olan oldu ve konu eﬂcinselli¤e geldi. Art›k
anneme Lambda'ya gitmek istiyorum senle. ‹stanbul'da dedim.
Lambda'n›n ne oldu¤unu aç›klad›m. Ve yola koyulduk. Orada
çok bilgili kültürlü insanlar vard›. Annemi ayd›nlatt›lar.
‹lk anneme aç›lmamda ise yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam anneme
ﬂöyle anlatm›ﬂt›m "dünyada sadece siyah ve beyaz renkler
yoktur anne iﬂte ben gri tonlardan biriyim ben farkl›y›m",
demiﬂtim ﬂu an bile baﬂ›mdan aﬂa¤›ya kaynar sular iniyor o
an› düﬂününce, annem anlamazl›ktan gelip bana ille de "ben
eﬂcinselim" dedirtmiﬂti, o saniye için tek hat›rlad›¤›m görüntünün
beyazlaﬂ›p beynimin uyuﬂmas›yd›.
‹ki gün sonra beni psikolog'a götürmeyi istemiﬂti ve bana
sundu¤u nedenleri bunlard›;
1) Yaﬂ›m›n kendimi etiketlemek için çok erken oldu¤unu bir
k›zla gerçekten denemeden buna karar veremeyece¤im
2) Kendisiyle ilgili yaratt›¤›m önyarg›lardan kurtulmama
doktorun yard›mc› olmas›
3) Kendisinin ne yapaca¤›n› bilmemesi ve kendisinin de
yard›ma ihtiyac› olmas›, ayr›ca benim bu y›llarca kendimi
saklamamdan dolay› zarar görmüﬂ oldu¤umu düﬂünmesi ve
doktorun bana da yard›mc› olmas›
Bu üç sebep için ben de k›rmad›m kabul ettim, hoﬂ zaten
psikologun verece¤i yan›ttan emindim, ancak çok eminim ki
bana söylemedi¤i dördüncü sebebi "bunun geçici bir evre
oldu¤unu" doktordan duymakt›, kendince hakl›yd› belki de,
bunu duymak isteyebilirdi ne diyebilirim.
Psikologa gittik ve bana ne kadar zamand›r böyle hissetti¤imi
sordu, sonra bana herkesin biseksüel oldu¤una inand›¤›n› ve
21 yaﬂ›nda oldu¤um için cinsel kimli¤imin tam oturmuﬂ
oldu¤unu ve bu yüzden söyleyebilecek sözü olmad›¤›n› belirtti.
Ancak “homoseksüel” gençler bildi¤iniz gibi daha erken ergenli¤e
girerler, unutmamak gerekir!!!
Benim cinsel kimli¤imin tam oturmuﬂ oldu¤unu düﬂündü¤ünü
ancak en az›ndan bir k›za da kap›lar› kapatmamam gerekti¤ini
belirtti. Her an her ﬂey olabilece¤ini söyledi. Ben de, lütfen
bunu annemin bir umut olarak almamas› gerekti¤ini söyledim.
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Çünkü e¤er bir anne o¤lunun bir gün bir k›za ilgi duyaca¤›na
inan›rsa bu o¤lunun eﬂcinselli¤ini kabullenmesini zorlaﬂt›r›r
bence. Ancak ben hâlâ daha biseksüelli¤in kap›s›n› aç›k
b›rak›yorum, çünkü bana bunu, yaﬂad›¤›m gün say›s›na bedel
hastas›, an›s›, hikâyesi olmuﬂ homofobik olmayan bir psikolog
tavsiye etti. Ben de tavsiyesine kulak asaca¤›m tabii ki de.
Asl›nda kelimeyi hangi harflerin oluﬂturdu¤u önemli de¤il bence,
önemli olan benim di¤er çocuklardan farkl› olmamd›, doktor
anneme de bir kaç tavsiyede bulundu, özel hayat›na sayg›
duyun falan diye.
Sonras› tahmin edebilece¤iniz gibi dikenli batakl›klar. Kavgalar,
a¤lamalar, isyanlar, küslükler, bir ileri bir geri gidiﬂler bazen
acaba aç›lmasa m›yd›m dedi¤im anlar, her ﬂeyin art›k daha da
zor oldu¤unu hissetti¤im anlar ve zamanla zamanla kabul
görülme. Annem her zaman derdi ki bana "o¤lum senin bile
bunu kabullenmen y›llar›n› ald› benim bu kadar h›zl›
kabullenmemi nas›l beklersin!" Ne diyebilirim ki herkes kendine
göre hakl›.
Anneme aç›lmak bana neler katt› neler götürdü?
Neler katt›:
misafirliklerde idiot insanlar "eee k›z arkadaﬂ›n yok mu bakay›m"
dedi¤inde art›k laf› k›v›rmamda annem de yard›mc› oluyor art›k
annem "neden k›z arkadaﬂ›n yok" diye üstüme gelmiyor
homofobik ortamlarda bulunmuyor, beni de sokmaya çal›ﬂm›yor
benle oturup eﬂcinsel konulu filmleri izliyor, ancak a¤lama
krizine giriyor beni daha iyi tan›yor ve gelece¤imle ilgili do¤ru
planlar yapmaya çal›ﬂ›yor art›k arkamda beni bu halimle seven,
benle gurur duyan biri oldu¤unu biliyorum bunun kendine göre
çok normal bir ﬂey oldu¤unu söylüyor, ama ne yazik ki toplumun
anormal oldu¤unu belirtiyor erkek arkadaﬂ›m varsa bunun
do¤ru düzgün bana yak›ﬂan biri olmas› gerekti¤ini ve e¤er
erkek arkadaﬂ›m olursa onla tan›ﬂmaktan gurur duyaca¤›n›
söylüyor.
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Neler götürdü:
ilk beﬂ ay benim kontrolümü kaybedece¤i korkusuyla manast›r
hayat› yaﬂatt›, kimleyim nerdeyim her ﬂeyi ö¤renip 8'de eve
sokmaya çal›ﬂt›
hâlâ daha nereye kimle gitti¤imi ö¤renmeden durmuyor!
Zab›tal›¤a devam
kendi ekonomik deste¤imi oluﬂturmadan bir iliﬂki yaﬂamam›

do¤ru bulmuyor takt›¤›m her bilekli¤in, kolyenin falan eﬂcinsel
logosu olup olmad›¤›n› araﬂt›r›yor, baz›lar›n› ç›kar diyor, kendimi
baﬂkalar›na deklare etmemim bana sadece zarar getirece¤ini
söylüyor arkadaﬂlar›ma aç›l›p aç›lmad›¤›m› FBI ajan› gibi takip
ediyor ve bu paranoyalar› beni yiyip bitiriyor en çok nerde tatil
yapmak istersin diye sorsa, ben de Mikonos desem o da bana
neden tüm planlar›n eﬂcinsellikle alakal›, bu do¤ru de¤il, her
ﬂey eﬂcinsellik de¤il, gibi bir cevap verir
Kad›n eﬂcinsel.
Nereden baﬂlayaca¤›m› bilmiyorum. Unutmaya çal›ﬂt›¤›m
ﬂeyleri hat›rlamaya çal›ﬂmak çok zor. Hâlâ tarihler kafamda çok
mu¤lâk. Geride yaz›l› hiçbir ﬂey b›rakmad›¤›m için hiç emin
olam›yorum. Bir yerden baﬂlamal›y›m “aileme nas›l aç›ld›¤›m›”.
Ben anne ve babam›n tek çocu¤uyum. Annem de babam da
liseye kadar okumuﬂlar. Ben liseyi bitirdim. Birkaç sene yurt
d›ﬂ›nda kald›m.
Çal›ﬂm›yordum. Annem ev kad›n›, babam tüccar. Evde babam
dominant karakterdi, annem ise ona karﬂ› hiçbir ﬂey söylemez,
hiçbir ﬂeye kar›ﬂmazd›. Çocuklu¤umdan beri hep babamla karﬂ›
karﬂ›ya kald›m. Ne anneme, ne de bana söz hakk› vermezdi.
Bir ﬂey yapacaksak; mesela bir yere gideceksek, “kalk›n
gidiyoruz!” der ve giderdik. ‹steyip istemedi¤imizi sormazd›
bile. Her ﬂeye ve herkese karﬂ› önyarg›l› ve peﬂin hükümlüydü.
‹çinde bir kad›na âﬂ›k oldu¤umu ve onunla yaﬂad›¤›m sorunlar›m›
ve baﬂka birçok ﬂeyi yazd›¤›m günlü¤ümü ortaya b›rakt›¤›mda
23 yaﬂ›ndayd›m. Dikkat ederseniz aç›lmak demiyorum, çünkü
benimki bilinçli bir “aç›lma” de¤ildi. Daha çok sorunlar›n›n
içinde bo¤ulmuﬂ; eﬂcinselli¤ini kabullenememiﬂ, kendinden
büyük, “heteroseksüel” ve alkolik bir kad›na âﬂ›k birinin yard›m
ça¤r›s›yd›.
Âﬂ›k oldu¤um kad›nla ilgili sorunlar yaﬂ›yordum. Ona olan
ilgimi önceleri inkâr ediyordum ama bana verdi¤i bir kitab›
okuyunca ona aﬂ›k oldu¤umu kabul etmek zorunda kald›m. O
çok içiyordu, aﬂk›m karﬂ›l›ks›z ç›km›ﬂt›, “normaldi”. Ben ne
yapaca¤›m› bilmiyordum. Onunla her gün Beyo¤lu'na
ç›k›yordum. ‹çti¤im kadeh say›s› her geçen gün art›yordu. Eve
sarhoﬂ geliyordum. Al›ﬂ›k olmad›klar› için annem ve babama
bu olay garip geliyordu ama pek bir ﬂey söylemiyorlard›. Onlar›
kad›nla da tan›ﬂt›rm›ﬂt›m. Babam “o orospuyla niye dolaﬂ›yorsun?” diyordu. Serserilikten dolay› bir süre sonra kad›nla
iletiﬂimime yasak geldi. Gizli olarak görüﬂmeye o ülkesine
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dönene kadar devam ettim. Sa¤da solda gezmeyeyim diye
babam kuzenlerimin yan›nda beni iﬂe soktu. Her gün onlardan
benim hakk›mda rapor al›yordu. Ben yine de arada Beyo¤lu'na
kaç›yordum, aﬂk›m› görmeye. Yakaland›m. Kuzenim s›k s›k
ortal›ktan kaybolmamdan, dalg›n dalg›n dolaﬂt›¤›m için bana
“âﬂ›k m›s›n sen?” diyordu. Babam günlü¤üme yazd›klar›m›
okudu. Ondan sonraki yaklaﬂ›k iki y›l kadar yard›mdan çok
tehdit, bask› gördüm. Önce okuduklar›yla gördüklerini birleﬂtirdi,
“k›z›m seninki sadece bir tutku” diyordu o kad›na olan “ilgim”
için. Daha sonra K›br›s'tan bir arkadaﬂ›mla olan bir meseleyi
hat›rlad› (o k›zdan da hoﬂland›¤›m› çok sonralar› idrak ettim!)
ve benim kendime bile itiraf edemedi¤im ﬂeyi o benim surat›ma
pat diye söyledi; “onunla evlendi¤i için, kocas›n› k›skand›¤›n
için görüﬂmeyi kestin de¤il mi?” dedi. Arkas›ndan da “Ne biçim
insans›n sen! Sap›k m›s›n? Benim senin gibi bir k›z›m yok.
Lezbiyenler zavall› insanlard›r, sokaklarda yat›p kalkarlar,
baﬂkalar›n›n evlerini temizlerler. Onlarla birlikte yaﬂamak
istiyorsan, kap› orda!” diyerek evden kovmakla, evlatl›ktan
atmakla, annemi b›rak›p gitmekle tehdit etti. Bana “bak k›z›m,
bu senin kafanda olan bir ﬂey, de¤iﬂtirebilirsin” diyordu. Sonra
da her akﬂam da yan›na ça¤›r›yor “de¤iﬂtin mi, de¤iﬂmeye
karar verdin mi? Art›k bir erkek arkadaﬂ edinecek misin, makyaj
yapacaks›n m›s›n?” diye sorguluyordu. Ben ise de¤iﬂmeyece¤imi
anlatmaya çal›ﬂ›yordum ama y›llar›n verdi¤i sinik yap›mdan
dolay› bunu beceremiyordum.
Kad›nla olan sorunlar›m da devam ediyordu. Ç›kmazda
hissediyordum kendimi. Kafamda durmadan bu olay› durdurmak
için çözümler ar›yordum ama bulam›yordum. Çal›ﬂ›yordum
ama kazand›¤›m para ile hiçbir ﬂey yapamazd›m. Babamdan
da harçl›k al›yordum. O güne kadar hiç babamla kavga edecek
kadar bir olay›m olmam›ﬂt›. Söylediklerinin ne kadar›n›
yapaca¤›n›, ne kadar›n›n blöf oldu¤unu kestiremiyordum. Art›k
uyku diye bir ﬂey de kalmam›ﬂt› bende. Geceleri kâbuslardan,
karabasanlardan uyanmaya çal›ﬂ›yordum. Rüyalar›mda
durmadan ya birileri beni koval›yor ve ben labirentte
kayboluyordum ya da bir ﬂey gö¤sümün üzerine oturuyordu
ve ben nefes alam›yordum. Uyumak istemiyordum! Beyo¤lu'nda
dolaﬂ›rken Kaos GL'yi buldum. Yaﬂad›klar›m› yazd›m. Mektuplar
bölümünde ç›kt›. Bir posta kutusu kiralad›m. Kad›ndan
mektuplar›m oraya geliyordu. Etraf›mda yard›m isteyebilece¤im
kimse yoktu. En yak›n arkadaﬂlar›ma lezbiyen oldu¤umu çok
sonralar› söyleyebildim. Düzenli olarak Kaos GL'yi okumaya

çal›ﬂ›yordum ama evde tutam›yordum. Babam her gün çantam›
kar›ﬂt›r›yor, yeni “deliller”, “evrak-› metrukemi” ar›yordu.
Buldu¤unda da “gel bakal›m, neler yazm›ﬂs›n” diyerek bana ve
anneme yüksek sesle okuyordu yazd›klar›m›. Bir gün, posta
kutusu kiralad›¤›m› ö¤rendi, annemi yan›ma gardiyan koyup,
postaneye kutuyu kapatt›rmaya yollad›. Kapatt›rd›m. Daha sonra
bir arkadaﬂ›m kendi ad›na bir kutu kiralad› ve ben onu kulland›m.
D›ﬂar› ç›kmam, arkadaﬂlar›mla görüﬂmem yasaklanm›ﬂt›. Uzun
süre böyle devam etti. Ben lezbiyen oldu¤umu, “düzelece¤imi”
söyleyip duruyordum. Kuzenlerim psikologa gitmemin iyi
olaca¤›n› söylediler. Gittim. ﬁansl›yd›m. “Ben bir kad›na aﬂ›¤›m.
Ben normal miyim?”diye sordum. Psikolog kad›n da normal
oldu¤umu söyledi ve “keﬂke eﬂcinsel iliﬂkiler de heteroseksüel
iliﬂkilere örnek olabilecek yap›da olsayd›” diye de ekledi. Tabii
bu laftan bir ﬂey anlamad›m. Ben “normal” kelimesini duyunca
rahatlad›m. Ailemin kabullenmedi¤ini söyledim. Kad›n bunun
üzerinde çal›ﬂabilece¤imizi söyledi. Birkaç hafta gidip geldim
psikologa. Babamla anneme psikologun onlarla görüﬂmek
istedi¤ini söyledim ama duymazl›ktan geldiler. Hiç ilgilenmediler.
“Biz çocu¤umuz için her ﬂeyi yapt›k” diyebilmek için yollam›ﬂlard›
beni. Yavaﬂ yavaﬂ bu konu da daha az konuﬂur oldu babam.
Art›k günlük sorgulamalar üç ayda bire inmiﬂti. Arkadaﬂlar›ma
da aç›lmaya baﬂlad›m. Zor oldu.
Cesaretimi toplamam ve söylemem bana terler döktürdü. ‹lk
Lambda toplant›ma da gittim. Ama gerisini getiremedim.
“Düzeldi¤im” görüntüsünü pekiﬂtirmek için bir erkek arkadaﬂ›m›n
ç›kma teklifini kabul ettim. ‹ki hafta sonra ona lezbiyen oldu¤umu
söyledim. Ayn› söyleme zorlu¤unu onda da yaﬂad›m, bir de
buna “kulland›m” suçlulu¤u eklendi. Beraber bunu da atlatt›k.
En iyi arkadaﬂlar›mdan biri o ﬂimdi. 1998'e kadar aral›klarla
sorgulamalar devam etti, “ne zaman evleneceksin? Evlen art›k!
Ben torun sevmek istiyorum” dönemi baﬂlad›. Cesaretimi
toplayabilseydim, Lambda'ya gitmeyi düﬂünüyordum, ama ne
ile karﬂ›laﬂaca¤›m› bilmedi¤im için korkuyordum. 1998 y›l›nda
birden her ﬂey, bütün kavgalar, gürültüler, bask›lar, planlar,
projeler “durdu”. Ne oldu¤unu anlayamad›k.
Annem aniden vefat etti, onun ﬂaﬂk›nl›¤›n› ve çöküntüsünü
yaﬂ›yorduk. En çok da babam yaﬂ›yordu. Birdenbire babamla
karﬂ› karﬂ›ya kald›k. Nas›l davranaca¤›m›z› bilmiyorduk. Yüz
yüze gelmemek için ikimiz de susuyor, birbirimizden kaç›yorduk.
Babam “duymad›m, görmedim, bilmiyorum” politikas›
uygulamaya baﬂlad›. O zamandan beri arada “ne zaman evlene-
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ceksin? Ben ölünce yaln›z kal›rs›n, baﬂ›nda biri olsun! Gözüm
aç›k gider” diyordu. Birisiyle evlenmeyi düﬂünmeye baﬂlad›¤›nda,
ölüm korkusu geldi¤inde bu laflar› çok s›k söylemeye baﬂlad›.
Beni de bo¤maya! Ben de evlenmeyece¤imi hayk›rd›m. Duruldu.
Sermaye koydu, dükkân›m› kurduk. Evlenmiyorum diye (bana
bakacak ya!) yan›ma bir ortak (erkek!) koydu. Rahata erdi.
Bugün: Hayat›m›n yönü biraz daha de¤iﬂti. Geliﬂmeler oldu;
Lambda'ya daha s›k gidiyorum, Amargi'nin heteroseksizm
atölyesinde çal›ﬂ›yorum. Gey, lezbiyen, biseksüel arkadaﬂlar›m
var. Sevgilim de var. Hatta kendi param› bile kendim kazan›yorum. Heteroseksüel arkadaﬂlar›ma ve onlar›n ailelerine aç›lm›ﬂ
durumday›m. Yine de tüm bunlar tüm bask›, ﬂiddet ve tehditlerin
bitti¤ini, toplumun her kesiminde aç›k, kabullenilmiﬂ ve mutlu
oldu¤um anlam›na gelmiyor! Sadece bir nefes alma alan› aç›ld›
bana o kadar!
Lambda'da veya Amargi'deki eﬂcinsel arkadaﬂlardan,
kitaplarda, dergilerde okuduklar›mdan ö¤rendiklerimden nerede
hata yapt›¤›m› anlad›m. Aç›lmak sadece ilk ad›m ve her zaman
tepkiyle karﬂ›lanacak! Suçlamalar›n, aﬂa¤›lamalar›n, tehdit ve
bask›lar›n karﬂ›s›nda y›lmadan durabilmem ve kendimi
savunabilmek için eﬂcinselli¤imi kabul ettikten ve eﬂcinsellik
hakk›nda bilgi sahibi olduktan, toplumun bana ö¤retti¤i
lezbiyenler “hastad›r, sap›kt›r, kötüdür, vs. kliﬂelerinin yaratt›¤›
suçluluk duygusunu ve hem toplumda hem de biz eﬂcinsellerin
birbirimiz hakk›nda cehaletten veya herkesi bir saymaktan
kaynaklanan “görünüﬂlerimiz, tav›rlar›m›z, karakterlerimize,
vs.” dair önyarg›lar›m› da k›rd›ktan sonra aç›lsayd›m, bir
“kapanma ve inkâr” süreci yaﬂamayacakt›m. Zaman içinde
bilgilerimi babamla paylaﬂmal›yd›m, kendim anlatamasam da
Kaos GL okumas›n› sa¤lamal›yd›m, onu benim de yeni
keﬂfetti¤im Lambda'ya, Amargi'ye götürüp, yeni arkadaﬂlar›mla
tan›ﬂt›rmal›yd›m. Bir süre sonra belki sevgilimle bile tan›ﬂt›rabilecek bir duruma gelebilirdim.
Hatalar›m› ö¤rendim, ileride bir daha yap›lmamak üzere
koydum akl›m›n bir köﬂesine. ﬁu anda babama karﬂ› hâlâ
“kapal›y›m”. Tekrar aç›lma denemesi yap›p yapmayaca¤›m›
bilemiyorum. Geçmiﬂ beni hâlâ ürkütüyor. Bunun için söz
veremiyorum. Hâlâ “mükemmel” bir “aç›lma tarifi” de bulabilmiﬂ
de¤ilim ama üzerinde çal›ﬂ›yorum. (Kaos GL Dergisi)
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Baﬂka Bir Anneye Aç›lma Hikâyesi
Anneme ilk aç›ld›¤›mda aﬂk sarhoﬂuydum. Biz çok mutluyduk.

Ailemiz ﬂaﬂk›n bir görmezden gelme ile bizim dostlu¤umuzu
kutsuyordu. Ayaklar›m yere basm›yordu. Kolay oldu. Aç›klad›¤›mda a¤lamay› denedi¤ini hat›rl›yorum. Bense izin vermedim.
Karﬂ›n›zdakinin tepkisini yönlendirme ﬂans›n›z genelde vard›r.
Bir iki dakika sonra anlatt›klar›m› dinlemeye baﬂlad›. F›rsat
versem bir yerine inme inecekti; ama ben ondan özür dilemiyordum; k›zarak günah da ç›kartm›yordum. Sadece oturup
bunu bilsen iyi olur dedim. Arkadaﬂlar›m› seninle tan›ﬂt›rmak,
akﬂam nerede oldu¤um konusunda yalan söylememek, evlilik
hayalleriyle boﬂa heveslenmeniz yerine ne umabilece¤inizi
anlaman›z için bu konuda dürüst olmam gerekir diye düﬂündü¤ümü söyledim. Amac›m sadece dürüst ve olmas› gerekti¤i
gibi bir aile iliﬂkisiydi. Çok fazla Christopher Isherwood
okuyorsun dedi ve konuyu kapatt›.
Beﬂ y›l boyunca bu konu neredeyse hiç konuﬂulmad›. Görmezden gelindi. Sessiz bir olgunlaﬂma süreci geçirdi¤i umuduyla
üzerine gitmeden hafta sonlar› arkadaﬂlar›mla hep beraber
yemekler yedik. Yürüyüﬂler yapt›k. Konu hiç aç›lm›yordu. ‹çten
içe acaba hangisi ile yatt›¤›m› merak etti¤ini biliyordum; ama
bu hep onun sorunuydu benim için. Bir gün akl›ndan geçen
olas› tüm rezillik ya da her neyse bana yak›ﬂt›rmas›n›n do¤ru
olmad›¤›n› söylemek zorunda kald›m öfkeyle. Bu onun ya da
genel toplumun düﬂüncesiydi. Disipline edilmesi gerekenler
bunlard›. Cevap veremedi. Bir çeﬂit düﬂman gibi onun karﬂ›s›nda
sürekli lehime zaferler kazanmak hoﬂuma m› gidiyordu?
Mecburdum. Sanki yanl›ﬂ yolda olan oydu ve bu sefer onun
tedavi edilmesi gerekiyordu.
Ellisine yaklaﬂan herkes gibi dine yaklaﬂt›¤›n› görebiliyordum
ve ilahi adalette ibneler için hükümler a¤›rd›. Bir gün Lut
kavminin baﬂ›na gelenlerden bahsetmek istedi¤inde orada
ﬂuursuzca yap›lan seksin iki erke¤in iki kad›n›n ya da kad›n
erke¤in bir birine duydu¤u aﬂk›n karﬂ›l›¤› olmad›¤›n› söyledi¤imde bu aç›dan ﬂimdiye kadar hiç düﬂünmedi¤ini fark edip
yine sustu. Her laf›na verecek kitap gibi sözlerim vard› ona
göre. Tavﬂanlar gibi çiftleﬂen heteroseksüellerin dahi sonunda
ayn› türden manevi boﬂlu¤a düﬂmesinin kaç›n›lmaz oldu¤unu
söyledim. Bu Lut'lu eﬂcinseller için geçerli bir genel kural
olamazd›. Do¤adaki örneklerden bahsettim. Hayvanlardan
dehﬂet korkmas›na ra¤men benim zoolog olma hayallerim
içinde y›llard›r ister istemez bilgime güvenmek zorunda kald›¤›
hayvanlar aras›nda eﬂcinsel davran›ﬂlar›n üzerinden biraz geçtik.
Madem do¤an›n kendisinde vard› yoksa tanr› hata m› yapm›ﬂt›?
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Cinselli¤in yemek ve içmek gibi de¤iﬂtirilemez bir iç güdü
oldu¤undan yola ç›karsak ahlaks›zl›k bunun sadece uygulan›ﬂ›
ile ilgili bir bak›ﬂ aç›s› olabilirdi. Yine ayn› ﬂeyi yap›yordu. Tanr›
ve onun kurallar› ile aç›klad›klar› bir y›¤›n olgunun gerçek yüzü
inançlar›n›n temellerini sars›yordu. Kendi kalelerine kendilerini
hapsetmiﬂlerdi. Kurtarmak, kaderin cilvesi iﬂte, ibne o¤luna m›
düﬂecekti? Benim istedi¤im "ailede bir çürük domates ç›kt›
ama ne yapal›m o yine can›m›z" ya da "kol k›r›l›r yen içinde
kal›r" yaklaﬂ›m›n› de¤iﬂtirmekti. Ben de âﬂ›k oluyorum; ben de
sokaklarda dayak yeme korkusuyla dolaﬂ›yorum. Herkes bana
karﬂ›yken ben hâlâ yüksek sesle kim oldu¤umu söylemek
isterken yokmuﬂum ya da baﬂka biriymiﬂim gibi davran›lmas›na
dayanam›yorum. Bu insanlar kendilerini ne sanmay›
ö¤renmiﬂlerdi? As›l düﬂündükleri "eﬂcinsel bir evlad›n ebeveyni
olma s›fat›n› taﬂ›yabilir miyim?" korkusu olmad›¤› zaman
gerçekten neyin peﬂindeydiler acaba? Neden art›k biraz da
onlar hesap vermiyor? Dürüstüm. Korkmuyorum. Belki asla
sokakta "o¤lumla gurur duyuyorum" pankart› ile bana destek
vermeyecek; ama belki ﬂekerinin ç›kmas›na neden olan›n ben
de¤il baﬂkalar›n›n eﬂcinsel o¤luna homofobik yaklaﬂ›mlar›
olabilece¤i günler de gelecek. Hâlâ konu aç›lm›yor. Fatih Ürek
hâlâ korkunç onun için (kimin için de¤il ki?) daha önce
örneklerini yaﬂad›¤›m›z gibi sadece beni ve arkadaﬂlar›m› tolere
edebiliyor.
Evrensel bir söylem beklemek ise ellisinden sonra o güne
dek aﬂa¤›lay›c› bir ﬂey olarak ö¤retilen böyle bir kavramla
tan›ﬂan herkes için oldu¤u gibi çok güç. Herkesin kendisinin
en iyisi olmas›n› beklemekten baﬂka ne çaremiz var? (Kaos GL
Dergisi, Temmuz-A¤ustos 1999, Say› 59-60)
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Anneme Eﬂcinsel Oldu¤umu Söyleyebilirsiniz Art›k'98 en
kapsaml› ve en önemli, eﬂcinselli¤imi aç›klama y›l›m oldu. Daha
önceleri de eﬂcinselli¤imi aç›klad›¤›m çevremden kiﬂiler
oluyordu, ama genellikle beraber oldu¤um kiﬂiler ve sosyal
iletiﬂim içinde bulunmayaca¤›m kiﬂiler biliyorlard› eﬂcinselli¤imi.
Bu y›l, ﬂu anda sosyal iliﬂkiler içinde bulundu¤um ortamdakiler
dâhil, ﬂimdi ara-s›ra görüﬂtü¤üm eski tan›d›klar›ma kadar
eﬂcinselli¤imi aç›klad›m. Benim için en önemlisi olan anneme
de aç›klamamd›.
Annem beni oldu¤um gibi kabul etti, alt kültürden biri olmas›na
ra¤men. Ben onun o¤luydum ve mutlu olabilece¤im ﬂekilde
yaﬂamam›n hakk›m oldu¤unun bilincindeydi. Hiç k›zmad›,

inan›lmaz derecede hoﬂgörüyle karﬂ›lad›. Üzülmedi desem yalan
olur ama belli etmemeye çal›ﬂt›. Belki de üzülmedi gerçekten.
Çünkü y›llard›r üzülüyordu zaten, neden evlenmedi¤im için.
ﬁimdi de üzülürse benim daha çok üzülece¤imi biliyordu.
Eﬂcinselli¤imi ö¤renmesi bana olan davran›ﬂlar›nda ve gündelik
yaﬂam›m›zda hiçbir de¤iﬂiklik yaratmad›. O akﬂam annemle
eﬂcinsel arkadaﬂlar›m› tan›ﬂt›rd›m. Onlar, annemin beni daha
iyi anlamas›na neden oldu. Ama ﬂaﬂ›ran ve üzülen eﬂcinsel
arkadaﬂlar›md›; nas›l bir anne o¤lunun eﬂcinselli¤ini normal
karﬂ›layabilirdi, neden bizim böyle bir anne babam›z yoktu.
Annemin eﬂcinselli¤imi kabul etmesinin nedenleri, onun o¤lu
olmam ve yap›s›ndan kaynaklanan hoﬂgörüsü olabilir ama bana
olumsuz tepki verseydi bile ben buna izin vermezdim. Çünkü
eﬂcinselli¤imi yaﬂama hakk›m›n varoldu¤unun bilincindeydim.
Gerçekleri kabul etmemekle de kendini aldatacakt› annem ve
üzülen gene kendisi olacakt›. Annem bana de¤il, ben anneme
doktora gidelim, dedim. "Belki benim a¤z›mdan eﬂcinselli¤in
do¤al oldu¤una inanm›yorsan, bir doktordan eﬂcinselli¤in
gerçekli¤ini daha inand›r›c› bulursun" diye. Ama buna gerek
kalmad›. Çünkü eﬂcinselli¤imi kabul etmiﬂti gönlü ne kadar
heteroseksüel cinselli¤e dönmemde olsa da. O akﬂam annem
ilk defa öpüﬂen iki erke¤in foto¤raf›n› görüyordu KAOS GL'yi
ona gösterdi¤imde. Sadece o¤lunun eﬂcinsel olmad›¤›n› da
biliyordu. Utanmamam ve çok rahat olmam onu mutlu ediyordu.
Ben toplumu kafaya takm›yordum, o da takmayacakt›. Peki
nas›l m› aç›klad›m anneme eﬂcinselli¤imi; akﬂam yeme¤inden
sonra düﬂünceliydi. Neden düﬂünüyorsun, benim için mi
üzülüyorsun dedim, neden evlenmedi¤imi kastederek. Evet,
dedi. Hiçbir zaman evlenmeyece¤imi ve beni oldu¤um gibi
kabul etmesini söyledim. Nedenini sordu her zamanki gibi.
Halimden memnun oldu¤umu, ama mutsuz da oldu¤umu ve
beni anlayamayaca¤›n› söyledim. Sen hele bir anlat derdini,
ben anlamaya çal›ﬂ›r›m, demesi bana cesaret verdi. Asl›nda hiç
akl›mda yoktu bu akﬂam veya baﬂka bir zaman ona eﬂcinselli¤imi
söylemek istedi¤im halde söylemeyi.
Önce kad›nlardan duygusal ve cinsel olarak hoﬂlanmad›¤›m›
söyledim. Evlenirsem hoﬂlanabilece¤imi söyledi. Duygular›m›n
de¤iﬂemeyece¤ini söyledim. Kimlerden hoﬂland›¤›m› neden
sormuyorsun, dedim. Sordu. Erkeklerden hoﬂlan›yorum, dedim.
Erkek sevgilim gerçe¤ini de kabul etti. Anneme eﬂcinselli¤imi
aç›klad›ktan sonra üzerimden a¤›r bir yük falan kalkmad›. ‹nsan
kendisi eﬂcinselli¤ini kabul ettikten sonra olumlu veya olumsuz
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d›ﬂ tepkilerin önemi kalm›yor. Olumsuz tepkiye haz›rl›kl› de¤il
miyiz zaten. Onu aç›klamadan önce aç›klayaca¤›m en önemli
kiﬂi o diye düﬂünüyordum. Belki de onun hoﬂgörüsü
s›radanlaﬂt›rd› ona olan aç›l›m›m›. Hatta bu yaz›y› bile
yazmayacakt›m. Aç›l›m›n zor olmad›¤›n› göstermek istedim
herhalde. Bence siz de deneyin. Herkesin ki o kadar kolay
olmayabilir ama ailem ö¤renirse d›ﬂlan›r m›y›m bask›s›ndan
korkusundan kurtulmak için olumsuz tepkileri göze almal›y›z.
Çok geç kalarak piﬂman olmayal›m bunca y›l kendimizi boﬂ
yere üzerek korkular›m›zdan dolay› duygular›m›z› bast›rd›¤›m›z
için. (Kaos GL Dergisi, Nisan 1999, Say› 56)
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4.

bölümaileye aç›lamama öyküleri

Erkek eﬂcinsel; 22 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Aileme aç›l›rsam onlar› kaybedebilirim ve aç›kças› buna
katlanamam. San›r›m sert bir tepki verirler. Belki beni
de¤iﬂtirmeye, dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›rlar ve hayat›mda olumsuz
de¤iﬂiklikler olur.
Erkek eﬂcinsel; 29 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Aç›lmam için bir güven vermediler bana. Zaten ayr› yaﬂ›yorum,
gerek de yok. Yeterince yaﬂl›lar ve kafalar›n›n bununla
bulanmas›na da gerek yok. ﬁimdi böyle uzak uzak yaﬂ›yoruz.
Bir sürü soru duymak ve yan›tlamak istemiyorum.
Kabulleneceklerini düﬂünmüyorum. Bununla yaﬂarlard› ama
asla kabul etmezlerdi. Hep bir yan› aç›kta kal›rd›. Bir sürü bask›
olurdu. Daha çok telefon görüﬂmesi yapard›k herhalde her
gün ararlard›. Bugün ne yapt›n diye merak ederlerdi çok fazla,
ben de bunu istemiyorum zaten.
Erkek eﬂcinsel; 26 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Ailemin beni d›ﬂlamas›ndan korktu¤um için aç›lmad›m. Çok
olumsuz bir tepki vereceklerini, beni evden kovacaklar›n›
düﬂünüyorum.
Kad›n eﬂcinsel; 18 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Ailemin ö¤rendi¤inde verece¤i tepki yasaklama ve k›s›tlama
olur. Annemin dinle ilgili ﬂeyler söyleyece¤ini ve babam›n t›pla
ilgili aç›klamalar getirece¤ini düﬂünüyorum. K›z arkadaﬂlar›mla
görüﬂmelerimin s›n›rland›r›laca¤›n› düﬂünüyorum. K›z
arkadaﬂlar›mla buluﬂup gezemezdim. Cep telefonu mesajlar›m
kar›ﬂt›r›l›rd›.
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Erkek Biseksüel; 31 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Aileme söylemeyi ﬂimdilik düﬂünmüyorum. Ailem bana de¤il
ben aileme bakacak maddi imkânlara kavuﬂtu¤umda belki aç›k
olabilirim. Bilip de bilmezden geliyorlar, sormuyorlar,
konuﬂmuyoruz. Benim de istedi¤im gibi.
Erkek eﬂcinsel; 29 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Karﬂ›laﬂaca¤›m tepkilerden dolay› aç›lmad›m. Kabul etmeme
ile birlikte içine girecekleri bunal›m. Sadece birlikte oldu¤um,
olaca¤›m kiﬂiyi yalan söylemeden tan›ﬂt›rabilme durumu.
Erkek eﬂcinsel; 29 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Ailemin içinde bulundu¤u sosyal koﬂullar ve bilinçsizlikleri,
ayr›ca önyarg›l› düﬂünce yap›s› aç›lmama engel. Evlatl›ktan
reddedilirdim. Görünürlü¤ümün artmas›, aktivist hareket içinde
etkinli¤imin artmas›…
Erkek eﬂcinsel; 23 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Öncelikle gerek duymuyorum aç›lmaya, daha sonra ise
reddedilme duygusu a¤›r bas›yor. Belki onlarla yaﬂ›yor olsayd›m
durum farkl› olurdu ama ﬂu an riske atmak istemiyorum iliﬂkimi.
Örenirlerse ölüm, kalp krizi, felç gibi geliﬂmelerle karﬂ›laﬂabilirim.
Kendimi yaln›z hissetmezdim en az›ndan. Karﬂ›l›ks›z sevgi ve
destek alabilece¤im, ç›kar iliﬂkilerine dayanmayan bir iliﬂki
oldu¤undan kendime güvenim gelir ve daha aç›k, daha azimli
vs. olurdum.
Erkek biseksüel; 21 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
K›z kardeﬂim de eﬂcinsel oldu¤u için onun aç›lmas› ve ailemin
homofobik olmas› en az›ndan ﬂu an için aç›lmam konusunda
önümdeki engeller. Ailemle ayn› evi paylaﬂt›¤›m için (aile
içerisinde çok önemli bir mesele haline gelecek olan) cinsel
yönelimimi aç›klama durumu birçok aç›dan evde sorun
yaratacakt›r. Ailem son derece homofobik. Ö¤renmeleri
durumunda reddetmek, kabullenmemek ve fiziksel ﬂiddete
var›ncaya kadar birçok tepki vereceklerdir. Hayat›mda zaten
çok fazla mevcut olmayan düzen ailemin bilmesi durumunda
tamamen bozulacakt› ve ailemden uzak ve zor bir dönem
geçirmek zorunda kal›rd›m.
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Erkek eﬂcinsel; 18 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Kald›ramamalar›ndan endiﬂeleniyorum. Baﬂta garip

karﬂ›layacaklard›r ama eninde sonunda al›ﬂ›rlard› herhalde.
San›r›m onlarla daha yak›n iliﬂkilerim olurdu. ﬁu anda da
mesafeli de¤iliz ama çok da kiﬂisel ﬂeyler paylaﬂm›yoruz.
Erkek eﬂcinsel; 20 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Ailemin üzülecek olmas›. Kabullenmeye çal›ﬂacaklar fakat
bunu baﬂarmakta çok zorlanacaklar›n› ve üzüleceklerini
düﬂünüyorum. Kendilerini suçlarlard›, kabullenmek için sürekli
benimle konuﬂup sorular sorarlard› ve bu beni çok y›prat›rd›.
Erkek eﬂcinsel; 21 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Çevresel olarak kald›ramayacak bir kültürde olmalar›. ﬁu an
için görüﬂmüyorum ailemle. Tepkileri zaten benle olan ba¤lar›n›
koparmak olurdu. E¤er bilmiﬂ olsalard› benim için iyi olmazd›.
ﬁu an geldi¤im konuma ve kariyere rahatça gelemezdim. Onlar›n
bilmemesi beni daha da azimlendirdi. K›sacas› monoton bir
yaﬂant›m olurdu.
Kad›n eﬂcinsel; 24 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Beni anlayacaklar›n› düﬂünmüyorum. Gereksiz sorgulamalarda
bulunup daha sonra da tepkisiz kal›rlar. E¤er bunu
kabullenebilselerdi rahat olabilirdim belki ama bu düﬂünce
bana çok uzak geliyor.
Erkek eﬂcinsel; 29 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Aç›lmama engel olan neden en baﬂta çevrem. Asl›nda çevrem
benim için çok çok önemli de¤il. En baﬂta ailem. Ailem bilse
ne olur bilmese ne olur diye düﬂünüyorum. En a¤›r basan
ö¤renmemeleri. Çünkü bana k›s›tlama gelece¤ini biliyorum.
Örne¤in bana güvenleri azalacak ve bir ortama ya da arkadaﬂ
buluﬂmalar›ma engel olacaklar. Ve bu benim çok zoruma
gidecek. Benim ailem çok kötü demeyim ama çok sert hatta
belal›. Babama anlatm›ﬂ olursam kesinlikle çok kötü ﬂeyler
yapaca¤›n› biliyorum. Eve geç gitmem bile sorun oluyor. Bana
küfür ediyor ve dahas› aç›kças› babam› sevmiyorum. Keﬂke
biraz daha iyimser olsa. Ama olamaz onun affedersiniz ama
kar› k›zdan baﬂka bildi¤i yok. Annemi her gün aldat›yor. Kötü
tepki verir ama benim tepkim ona daha fazla. Ailem ö¤renirse
ailem benim için olmazd›. Çünkü utan›r›m. Sonuçta onlar› da
düﬂünmek laz›m. Her aile çocuklar›n›n evlenmesini ister ve bu
benim çok zoruma gider. Keﬂke bunlar› kâ¤›da de¤il de anneme
babama anlatabilsem.
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Kad›n eﬂcinsel; 22 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Korkudan öte aç›lmam› engelleyen, ailemin bunu kendi suçlar›
olarak alg›layacak olmas›. “Biz nerde yanl›ﬂ yapt›k” diye
düﬂünecek ve sürekli benimle uzun konuﬂmalar yapacak ve
eﬂcinselli¤imi kabullenseler dahi bu konuﬂmalar ve onlar›n
yaﬂad›¤› bunal›m asla bitmeyecekti. Hem kendi rahat›m, hem
de onlar›n huzuru için aç›lmaya gerek duymad›m. Bana her
konuda yapt›klar› gibi destek vermeye çal›ﬂacaklar›na eminim.
Öncesinde beni vazgeçirmek için de u¤raﬂacaklar›n› biliyorum
ama sonuç olarak en sonunda yan›mda olurlard›. Çok fazla
de¤iﬂiklik olaca¤›n› sanm›yorum. Asl›nda kendi hayat›mda
olmazd› ama onlar için her ﬂeyin farkl› olaca¤›n› biliyorum.
Erkek, 39 yaﬂ›nda.
Kendimi kad›n hissediyorum, kad›nlara ilgi duyuyorum. Daha
önce ailemle birlikte yaﬂ›yordum, ilerde yine birlikte yaﬂayabilirim.
Durumumu ailem bilmiyor. Bildiklerinde aﬂ›r› tepki göstereceklerini düﬂünüyorum. Durumumu bildiklerinde ailemle
ba¤lar›m›n kopaca¤›ndan korkuyorum. Ailemi kaybetmek
istemiyorum. Çok aﬂ›r› tepki göstereceklerini ve beni
d›ﬂlayacaklar›n› düﬂünüyorum. Ayr›ca çok üzüleceklerini ve
üzüntüden hastalan›p benim yüzümden vefat edeceklerini
düﬂünüyorum. Bu durumda ben yaﬂayamam. Ailem durumumu
bilseydi ve iyi karﬂ›lasalard› daha aç›k olarak kad›ns›
yaﬂayabilirdim ama karﬂ› ç›ksalard› tek baﬂ›ma yaﬂamak zorunda
kal›rd›m. Bu da beni mutsuz ederdi. Bu durumda kad›ns›
yaﬂamak için f›rsat›m olsa bile ailemi kaybetti¤im için çok
mutsuz biri olarak yaﬂard›m.
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Erkek eﬂcinsel; 37 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Asla kabullenmezler, b›rak›n ailemi, yaﬂad›¤›m ﬂehri terk
etmek zorunda kal›rd›m. Çocuklu¤umuzdan beri kötü insanlar
anlat›l›rken içlerinde en kötü olarak eﬂcinseller belirtildi. K›sacas›
ailem için en kötü insanlar eﬂcinsellerdir. D›ﬂlanmaktan, ailemi
terk etmek zorunda kalmaktan, gidece¤im yerde ayn› zorluklarla
karﬂ›laﬂ›p ayn› sorunlar› yaﬂamaktan korktu¤um için aç›lamad›m.
Türkiye'de eﬂcinsellerin rahatça yaﬂay›p kendilerini gizlemek
zorunda olmad›klar› bir yer olsayd› hiç düﬂünmeden çeker
oraya gider, orada yaﬂard›m
H›rs›zl›¤›, cinayeti, tecavüz etmeyi, doland›r›c›l›¤› belki
kabullenebilirler ama eﬂcinselli¤i asla kabul etmezler. Ailem
s›rf transeksüel diye Bülent Ersoy'u dinlemiyor.

Ailem eﬂcinsel oldu¤umu bilseydi k›yamet kopard›, kavgalar
-tart›ﬂmalar- al›r baﬂ›n› giderdi. D›ﬂlan›rd›m, aﬂa¤›lan›rd›m,
suçlan›rd›m. Mutsuz, kendine küsmüﬂ, hayattan bezmiﬂ, h›rç›n,
hayatla ba¤› olmayan bir insan olarak yaﬂamaya devam ederdim.
Gerçi ﬂimdi de öyleyim tek fark› ﬂimdiki mutsuzlu¤um
çaresizli¤imden kaynaklan›yor.
37 yaﬂ›nday›m, üniversite mezunu bekâr biriyim. Bugüne
kadar hissettiklerimi, yaﬂad›klar›m›, duygular›m›, cinselli¤imi
ikinci bir kiﬂiyle paylaﬂamad›m, 3 ay önce internete
ba¤land›¤›mda günlerce, gecelerce yaln›zl›¤›m› paylaﬂaca¤›m,
içimi dökebilece¤im bir merci arad›m ama bulamad›m. Elimden
tutacak, beni cinsel yönelimim yüzünden yarg›lamayacak
dostlara, dan›ﬂmanlara ya da ne bileyim insanlar› tercihlerinden
dolay› ay›plamayacak gerçek insanlara ne kadar ihtiyac›m
oldu¤unu bilemezsiniz.
Bugüne kadar eﬂcinsel oldu¤umu yaln›z kendim biliyordum,
art›k siz de biliyorsunuz; bu benim hayata att›¤›m önemli bir
ad›m. Bunun benim için ne kadar önemli oldu¤unu bilemezsiniz.
Erkek eﬂcinsel; 26 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Tüm korkular›m klasik korkular maalesef. Annemin kalp krizi
geçirece¤i, benimle konuﬂmayaca¤›, kardeﬂimin kendini kötü
hissedece¤i gibi içi boﬂ ama beynimi kemiren nedenlerden
dolay› aç›lmad›m.
Asl›nda bir kez kardeﬂime aç›lmaya yeltendim ama kendisi
a¤lamaya baﬂlad›. ﬁaka yapt›m deyince de sanki hiç o konuﬂmay›
yapmam›ﬂ›z gibi a¤lamas› kesildi ve sohbete devam ettik.
Asl›nda annemin her ﬂeyi bildi¤ini tahmin ediyorum lakin
konuﬂmak iﬂine gelmiyor san›yorum. Verece¤i tepki ise ilk
olarak küçük çapl› bir kalp krizi, bay›lma, fenalaﬂma vs. olacakt›r.
Birde mahallede ç›kan söylentilerden sonra babam beni karﬂ›s›na
alm›ﬂ ve masaya bir b›çak koyarak sormuﬂtu: “o¤lum sen
eﬂcinsel misin?” diye. Yani tepkinin ne olaca¤› konusunda tek
bir ﬂey söyleyemiyorum. Bu nedenle “ortaya kar›ﬂ›k” bir durum
yapt›m.
Ailem eﬂcinsel oldu¤umu bilse hayat›mdaki en köklü de¤iﬂiklik
benim yaﬂayaca¤›m rahatlama olacak san›r›m. Çünkü art›k
yalan söylemek zorunda kalmayaca¤›m. Bir di¤eri ise evden
uzak varsay›lan, d›ﬂar›da olan ama evimize girmemiﬂ denilen
“ibneli¤in” asl›nda y›llard›r evlerinin içinde, bu ailenin üyesi
olan birinin “gerçe¤i” oldu¤unu fark etmeleri olacak. Ayr›ca bu
süreçte ailemle daha “gerçek” ve yalans›z iliﬂkiler kuraca¤›m.
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San›r›m bunun ad› mutluluk olacak.
Erkek eﬂcinsel; 25 yaﬂ›nda. Ailesiyle birlikte yaﬂ›yor.
Ailemin tek çocu¤u oldu¤um için ana babam benim bir an
önce evlenmemi istiyor, özellikle babam, çünkü yaﬂ› art›k
ilerlemiﬂ, sa¤l›¤› iyi de¤il, iﬂte ölmeden torunlar›n› kuca¤›na
almak istiyormuﬂ.
Bir de son derece homofobik, TV programlar›ndan her ne
zaman eﬂcinsellerle ilgili bir haber duysa (genelde tesadüfen)
sinirlenip onlar›n ayr› bir kampa toplat›l›p bütün insanl›ktan
izole edilmesinin gerekti¤ini soyluyor. Kuﬂkusuz beni anlayabilme
kapasitesi yoktur.
Annem bir süre sonra anlay›p beni oldu¤um gibi kabul eder
herhalde, babam, sanm›yorum, çok zor gibi görünüyor.
Ailem eﬂcinsel oldu¤umu bilseydi san›r›m hiç kimseden
korkmazd›m, gerekti¤inde eﬂcinsel oldu¤umu yüzüne derdim,
zira arkamda beni anlayan ve mümkünse destekleyen bir aile
olurdu...
Erkek eﬂcinsel; 24 yaﬂ›nda. Ailesinden ayr› yaﬂ›yor.
Ailemin bundan sonra bana ayn› gözle bakmayacaklar›ndan,
beni d›ﬂlayacaklar›ndan korktu¤umdan aç›lm›yorum. En kötüsü
de utand›klar› bir o¤ullar›n›n olmas›n› istemiyorum.
Ö¤renirlerse y›k›l›rlar ve beni evlatl›ktan reddederler. Annem
bir süre sonra kabullenir, ufak kardeﬂim de kabullenir ama
abim ve babam konusunda ayn› ﬂeyleri söyleyemem, belki de
bir daha aramazlard›.
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5.

bölümebeveynlerin öyküleri

O de¤iﬂmedi, biz geliﬂtik!
Helen, ‹ngiltere'nin Manchester kentinde oluﬂturulan
“Ebeveynler Grubu”na kat›larak eﬂcinsel annesi olman›n
kendisine sa¤lad›¤› evrimi anlat›yor:
O¤lumuzun eﬂcinselli¤i konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu.
Bunu bize söyledi¤inde 18 yaﬂ›ndayd›. Tek kelimeyle dehﬂete
düﬂmüﬂ bir o kadar da öfkelenmiﬂtik. Bunda bir yanl›ﬂl›k olmal›
diye düﬂünüyorduk. Her halde bir tak›m kiﬂisel sorunlar› vard›.
‹letiﬂim araçlar›nda her dakika aç›klanan tipik eﬂcinsellik
belirtilerinin hiçbirini göstermiyordu. Me¤er ço¤unluk
göstermezmiﬂ zaten. Bu konudaki cehaletimiz inan›lmaz
boyutlardayd›. Di¤er üç çocu¤umuzun ikisi evliydi ve k›z›m›z›n
da erkek arkadaﬂ› vard›. En küçük çocu¤umuzun böylesine
farkl› olabilece¤ini akl›m›z›n ucundan bile geçirmemiﬂtik.
Bir insan›n eﬂcinsel olmas›na yol açan klasik nedenleri
biliyorduk: Despot ya da yaﬂ›n› baﬂ›n› alm›ﬂ anneler, silik ya
da asla var olmam›ﬂ babalar. Bunun psikolojik bir nedeni
olabilece¤ini düﬂündüm. Bizler, onun ebeveynleri, “O¤lumuza
ne yapt›k?” diye sorduk kendi kendimize. Onun ad›na çok
korkmuﬂtuk. Ona neler olacakt›? Yaln›z, d›ﬂlanm›ﬂ, korkutucu
bir yaﬂam m› sürecekti?
O, neyse oydu…
Bizim için katlan›lmaz olan›, onu yitirmiﬂlik duygusuydu.
Tan›d›¤›m›z, bildi¤imiz kiﬂi gitmiﬂ, onun yerine bir yabanc›
gelmiﬂti. Hakk›nda hiçbir ﬂey bilmedi¤imiz, tan›mad›¤›m›z bir
yabanc›. Onun de¤iﬂmedi¤ini alg›layabilmemiz için üç ay
geçmesi gerekti. O, neyse oydu, kesinlikle ayn› insand›. Ama
biz de¤iﬂmek zorunda kalm›ﬂt›k. Adeta geliﬂmiﬂ, evrim
geçirmiﬂtik.
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Bunu benim için kolaylaﬂt›ran etken, sosyoloji dal›nda e¤itim
gören olgun bir ö¤renci oluﬂumdu. Böylece, bu konuda yaz›lm›ﬂ
çizilmiﬂ ne varsa toplay›p okumaya ve eve getirip kocama
okutmaya baﬂlad›m. Ama sonunda bunun gülünç bir ﬂey oldu¤u
kan›s›na vard›k. Ortaya at›lm›ﬂ pek çok sav vard› ve okudu¤um
sonuncusu ﬂöyle diyordu: “Nedenlerini bilmiyoruz.” Kendi
kendime ﬂöyle dedim: “Hadi bakal›m, hay›rl› iﬂler. Yaﬂam›n›n
bundan sonras›n›, neden baz› insanlar›n bu yaﬂama biçimini
seçtiklerini düﬂünmekle geçirebilirsin.”
Bir yaﬂam biçimi…
Gözlerimizi dört aç›p daha önce asla fark etmedi¤imiz di¤er
eﬂcinselleri görmeye baﬂlad›k. Bu her ﬂeyi kapsayan bir yaﬂama
biçimiydi. Mutlu bir yaﬂam için gereken her türlü olas›l›¤›
bünyesinde toplam›ﬂt›. Bizim al›ﬂageldi¤imizden çok farkl›yd›
ve ebeveynlere en zor gelen, belirli konulardaki beklentilerini
boﬂa ç›kartacak olmas›yd›. Bir eﬂ, evlilik ve torunlar yoktu art›k.
Onun yerine bir boﬂluk görünüyordu. Ama elbette ki böyle
de¤ildi.
Mark'›n “aç›¤a ç›kmas›”n›n bana kazand›rd›¤› en büyük
deneyim tavr›m› de¤iﬂtirmeye yöneltmiﬂ olmas›. Örne¤in art›k
ister cinsellikle, ister ›rkç›l›kla ya da herhangi bir ﬂeyle ilgili
kal›plaﬂm›ﬂ görüﬂlere hoﬂgörüyle bakam›yorum. ﬁimdi iletiﬂim
araçlar›na büyük öfke duyuyorum. Onlar her ﬂeyi pekiyi biliyorlar
ve eﬂcinsellere, uygun tan›mlar getiriyorlar. Az›nl›k gruplara
davran›ﬂ biçimi adil de¤il ve ben hepimizin ﬂu ya da bu biçimde
az›nl›klar oldu¤umuzu düﬂünüyorum.
Ufkumuz aç›ld›…
ﬁimdi, bir eﬂcinsel evlada sahip olman›n bize bir ayr›cal›k
kazand›rd›¤›na inan›yorum. Bu bize, geliﬂme ve aç›k fikirli olma
f›rsat›n› veriyor. E¤er onun durumunu bilmemiﬂ olsayd›k,
insanl›¤›n geniﬂ bir dilimi bizim için kapal› bir kitap olarak
kalacakt›. Ebeveynlerin ço¤u böyle düﬂünüyor. Ama bu noktaya
gelmek her zaman kolay de¤il. Baz› ana babalar çaba göstermeye
bile çal›ﬂm›yorlar, bu da onlar›n trajedisi ve kayb›. Manchester
Ebeveynler Grubu'na kat›lmam›n nedeni bu anababalara at
gözlüklerinden kurtulmalar› ve çocuklar›n› olduklar› gibi kabul
etmeleri için yard›mc› olmak.
(Kaos GL Dergisi, Ocak 1995, Say› 5)
76

Eﬂcinsellerin Anneleri Anlat›yor
Bir Eﬂcinselin Annesiyle Söyleﬂi
Eﬂcinsel bir erke¤in ailesinin hayat› nas›l de¤iﬂir? Beklentiler,
k›zg›nl›klar, umutlar, sevinçler, ac›lar, ailesel kültür, toplumsal
kültürün bu kadar bask›n oldu¤u bir ülkede ne kadar de¤iﬂebilir?
De¤iﬂimi karﬂ›layabilmek için, baﬂka türlü yaﬂamak için, neler
''feda'' edilir? Ve bu ''feda'' hangi mutluluk ve mutsuzluklar›
do¤urur?
Fark etti¤iniz üzere iﬂimiz zor. Bu sorular›n cevab›n› bulmak
birkaç kiﬂiden al›nacak cevaplarla mümkün de¤il. Ama bu bir
ad›m. Bu sorulara yan›t bulmak için ç›kt›k yola...
Haz›rlayan: Ali Ferhat
Kaos GL: Merhaba, hoﬂ geldiniz.
Ayﬂe Teyze (Melih in annesi): Hoﬂ bulduk merhaba.
Sizi tan›yal›m önce...
42 yaﬂ›nday›m, ev han›m›y›m. 19 yaﬂ›mda görücü usulüyle
evlenmiﬂtim. 23 yan›mdayken Melih do¤du. Bizim
çocuklu¤umuz... Çocuklu¤um Ankara'da geçti, 10 yaﬂ›mda
Almanya'ya gittik... Ama ailem çok bask›l›yd›...
Melih deyince akl›n›za ilk ne geliyor?
Melih deyince yani böyle ona her zaman can damar›m derim.
‹çimden de söylerim gerekti¤i zaman sesli de söylemiﬂimdir.
‹lk ben onu, bebekken karn›mda hissetti¤im zaman “ay ben
bunu çok seviyorum, bu çocu¤u çok sevece¤im'' do¤ana kadar
baﬂka bir ﬂey söylemedim. Hâlâ da çok seviyorum, “nefesim''
diyebilirim yani.
Melih okul hayat›nda baﬂar›l› m›yd›? Biraz çocuklu¤undan
bahsedebilir misiniz?
Çok baﬂar›l› olabilirdi. Fakat kendini okula veremedi. Abileri
top oynarken o ip atlard›. ‹p atlamas›n› da ben ona çok
görmedim. Ço¤u sporcu ip de atl›yor. Hem normal-anormal
gelse de normal gibi gördüm veya görmezlikten mi geldim
veya anlayamad›m.
Yine çocuklu¤a dönelim, hani ip atlarken ya da baﬂka bir
ﬂey yaparken Melih, çocuk, ona böyle bak›p, iﬂte onu uzaktan
severken, can›m evlad›m derken, onun bir gün âﬂ›k olaca¤›n›
düﬂündünüz mü ve bunu düﬂünürken kurgular›n›z var m›yd›?
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Âﬂ›k olaca¤›n› düﬂünürken, normal bir ﬂekilde âﬂ›k olmas›n›
düﬂünmüﬂümdür.
Melih'ten önce, Melih'ten baﬂka daha önce tan›ﬂt›¤›n›z,
tan›d›¤›n›z bir eﬂcinsel var m›yd› hayat›n›zda?
Hiç olmad›, hiç tan›mad›m. Sadece bu televizyondaki Dr.
Stresin programlar›na bazen ç›k›yordu, onlar› çok seyrettim
ama ﬂahsen hiç tan›d›¤›m olmad›.
Melih'in eﬂcinselli¤iyle ne zaman, nas›l tan›ﬂt›n›z? Temel
duygunuz neydi; utanma, üzüntü, ne düﬂünece¤inizi
bilememe, ne hissettiniz tan›ﬂt›¤›n›zda ve sormasam da olur
ama yine de; tan›ﬂt›¤›n›za memnun oldunuz mu?
Memnun oldum. ﬁöyle memnun oldum: onun problemini bir
anne olarak bilmem laz›m. Problemlere beraber bir çözüm
getirmek ama bu tarafa, ama ﬂu tarafa; fark etmez yani.
Tan›ﬂt›¤›m andaki tepkim, sadece ac› duydum yani ac› çektim.
Ona, boyuna bak›p yani ben kendisini harc›yor diye
düﬂünüyorum yani. Çünkü d›ﬂar›da günlük yaﬂant›s›nda o
televizyonda gördüklerimin yaﬂant›s›, o haberlerde gördü¤üm
travestiler...
Baz›lar›n›n yine belli bir yerleri var, ekmek paralar›n›
kazanabiliyorlar sanatç› bölümünde olanlar. Ama olmayanlar›n
çektiklerini, mesela hapishaneye gidenleri gördüm, hapishanede
ko¤uﬂlar› yok. Dünya içinde veya insan içinde bir yerleri yok.
Bundan dolay›, yaﬂant›s›nda çekece¤i ac›lardan dolay› çok
büyük ac› çektim ben. ‹ﬂ bulamaz diye korktum. E para kazanmak
için ne oluyor; tek yol kal›yor, bu da fahiﬂeli¤e götürüyor. O
kendisine bunal›m çekti¤i dönemlerde, kendisinin art›k
dayanamad›¤› bize de söylemiﬂ oldu¤u için o son noktada,
patlad›.
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Nas›l oldu patlamas›?
Çok büyük kavga ettik. Birden yani bakt›m, gözleri böyle
siyahl› gibi hani makyaj yapar silersin de buralar siyah kal›r ya.
Ne o dedim, orospular gibi dedim sürmeleri çektin. Senin
derdin ne? Ne yap›yorsun. Yani baya¤› a¤z›ma geleni sayd›m.
Balkona gitti, h›çk›ra h›çk›ra a¤lad›. Abisini gönderdim yan›na,
git dedim ﬂunun yan›na, balkondan atar kendini o anda sinirli,
üzgün hepsi bir arada. Abisi gitti yan›na, konuﬂtular, içeri geldi...
Gittim öptüm sevdim, özür diledim, ne oldu¤unu sordum, söyle
dedim, söyleyemem utan›yorum dedi. O¤lum dedim, utan›yorsan

yaz okuyay›m, ondan sonra psikologa gidelim dedi, tamam
dedim, ertesi gün randevu ald›m hemen psikologa gittik.
Ne zamana tekabül ediyor bu süreç?
Bu tam iki sene oldu. Psikologa gittik ama Melih ne yapt›¤›n›
çok iyi biliyor. Psikologu basamak olarak kulland›. Bize o
meseleyi açabilmek için hani kendi anlatamad›¤›n›. Art›, psikologa
gitmeye devam ettik, psikologa giderken de söylüyordu yani
psikologa sadece sizi tatmin etmek için gidiyorum, yani ilerde
demeyin ki keﬂke götürseydik çocu¤umuz düzelirdi. Bu piﬂmanl›k
içinizde olmas›n diye sizin için gidiyorum dedi. Çok bilinçli
Art›k, "benim o¤lum bir eﬂcinsel" dediniz.
Günlerce çok üzüldüm, Kimsenin tahmin edemeyece¤i ac›lar
çektim. A¤lamad›¤›m an yoktu.
‹lk önceleri bu, ailenin bir s›rr› m› oldu?
Hay›r. Kardeﬂlerim telefon açt›¤› zaman iki gözüm iki çeﬂme
a¤l›yordum. Onlar›n gelmesi beni çok rahatlatt›. “Öyle istiyorsa;
normal bir erkek olmas› için niye zorluyorsun, niye ona eziyet
ediyorsun? Sen onu niye üzüyorsun” dediler. O zaten üzgün
veya s›k›nt›da kendi durumundan dolay› ortaya ç›kamad›¤›ndan,
bir ﬂey yapamad›¤›ndan dolay›. Bilmem, onlar bizden bir görüﬂ,
iki görüﬂ daha öndeler. Almanya'da.
Peki, bu teyzelerinin falan d›ﬂ›nda hani sizin konu komﬂu,
iﬂyerindekiler falan o böyle bir çevreye karﬂ› s›r oldu mu?
Hay›r olmad›. Ne olursa olsun ben çocu¤umun yan›nday›m.
Beni seven onu da sevmek zorunda.
Ondan nefret etmiﬂ olan beni de kaybetmiﬂ olur.
Melih'le neler yap›yorsunuz?
S›r saklamaz. Her ﬂeyini anlat›r. Dertleﬂiriz: güzelli¤imiz kadar
da çekiﬂmemiz var, tart›ﬂmalar›m›z var.
Melih in çocuklu¤una dair ilk hat›rlad›klar›n›z neler?
Melih küçükken de böyle hareketleri c›v›l c›v›ld›. Tam çocuklu¤un verdi¤i hani c›v›l c›v›l hareketler diyerekten gördük. Acaba
dedik ama yok Allah korusun dedik. Öylece geçti. O zamanlar
da öyle bir düﬂünce oldu ama insan düﬂünmek iﬂte bir noktada.
Bir olay, mesela bacaklar›n› t›raﬂl›yordu bir ara tiyatroya gitmiﬂti,
tiyatrodan dolay›, tiyatrodaki görevinden dolay›.
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Ama çok çocukken de¤il herhalde bu...
11, 12 ... ondan sonra... Bir noktada ben keﬂfedecek olsam
o baﬂka yönden beni kand›r›yordu. Ben ﬂimdi hem olabilir
düﬂünüyordum hem yok, belki hani ben çocu¤a haks›zl›k
ediyorum. Belki gerçekten görevinden dolay› yapt› diyordum.
Melih'in babas›yla iliﬂkisinden bahsetmek ister misiniz?
Melih'le fazla bir diyalogu yok Melih istemiyor. ﬁimdi mesela,
Melih'in bulundu¤u durumlar› bildi¤i halde ara s›ra “aslan
o¤lum” diyor. E bu da Melih'i çok sinirlendiriyor.
Bunu do¤al m› söylüyor yoksa?
Bilinçli söylüyor ki yani acaba dönüﬂ yapar m›? Yani hoﬂlan›r
da “aslan o¤lum” dedi¤im zaman, o da onu sinir ediyor.
"Baba bana aslan o¤lum deme!"
Bana da dedi. "Bana o¤lum demeyin", iyi de dedim ﬂimdi ne
diyeyim mesela sana? "Çocu¤um de, yavrum de". Ama her
zaman yavrum olmuyor. Ara s›ra o¤lum demek zorunday›m.
Melih için duydu¤unuz temel endiﬂe nedir?
Vallahi ilk zaman iﬂte dedim ya hayat›n› kazanmas› aç›s›ndan
çok endiﬂe duydum. Gerçekten çok ac› çektim ama. O ilk ﬂoktur
diyebilirim. Nas›l ki öbür çocu¤umu üniversite okuyorsa,
üniversite yollar›n› açmaya çal›ﬂ›yorum, bu da hangi yolu
seçerse meslek olsun iﬂ olsun yorumda bulunmayaca¤›m.
ﬁimdi özel bir iﬂyerinde diyelim ki benim çal›ﬂt›¤›m benim
çocu¤um iﬂ bulamad›, elimden gelen, ben bir ﬂey açmaya
çal›ﬂ›r›m
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Eﬂcinsellik deyince hele de kendi çocu¤unuzun eﬂcinselli¤i
söz konusu olunca neden akl›n›za fuhuﬂ geliyor?
Nedeni baﬂta. ‹ﬂte o ilk döneme dönersek, bu bana aç›ld›¤›,
iki sene önceki, aç›ld›¤› döneme gelirsek, aç›ld›ktan sonra
gerçekten kabak çiçe¤i gibi aç›ld›. Hareketleri davran›ﬂlar› böyle.
Elleri kollar› sokaktaki bir travestiyle ayn› hareketleri yapt› bana
evin içinde. Ve ben de dedim ki o¤lum; yani, gerçekten kad›n
olmak istiyorsan kad›nlar› iyi incele! Hiç bir kad›n, bugün
resmen, fahiﬂelik yapan bir kad›n bile o ﬂekilde hareket etmiyor.
Ellerini kollar›n› bacaklar›n› öyle k›v›rtt›rm›yor. O hareketleri
bana tam bir sene yapt›. Bir sene sonra art›k bize biraz inanmaya
baﬂlad›¤› zaman bizden yard›m görmeyece¤ini zannederek,
kendini yapayaln›z zannetti¤i için ve ben de o zaman geçim

s›k›nt›s›n›, onun endiﬂesini onun için taﬂ›d›¤›m için, "o¤lum ne
yapacaks›n, ne iﬂ yapacaks›n, nerede çal›ﬂacaks›n, nas›l
çal›ﬂacaks›n, sonun oras›." "O zaman" dedi "ben de fahiﬂelik
yapar›m." Bunu söyledi.
Bizimle, KAOS GL dergisiyle, Kaos Kültür Merkezi ile
tan›ﬂma hikâyeniz...
‹ﬂte, Melih sizi bulmuﬂ, keﬂfetmiﬂ. Ondan sonra... Epey bir
geldi gitti buraya. Ama gelip gitti¤inde, kimle tan›ﬂt›¤›n› neler
konuﬂtu¤unu gelir bana evde hepsini anlat›rd›. Burdan çok
fayda gördü, anlatt›klar›n› dinledi¤im zaman benim evdeki
endiﬂelerim azalmaya baﬂlad›. Nereye gitti, ne yap›yor, baﬂ›na
bir iﬂ gelir mi? tasalar›m her gün azal›yordu buradaki görüﬂmeleri
bana anlatt›kça... Mesela, 18'inde kesinkes ameliyat olaca¤›n›
söylüyordu bana, buraya geldikten sonra, buradaki tan›ﬂt›klar›
insanlarla konuﬂtuktan sonra herkes söylemiﬂ, "sak›n erken
ameliyat olma, kendine zaman b›rak." Ben de bunlar› söyledim
ama asla istemiyordu. Benim fikirlerimi hiçbir zaman kabul
etmedi. Burada söylenenlerden sonra, sonraya b›rakt› ameliyat›n›.
Bize güveniyor musunuz? Bizimle tan›ﬂt›¤›n›za memnun
oldunuz mu? Buraya gelip gidiyorsunuz, kahve içiyorsunuz,
oturuyorsunuz....
Bana her zaman do¤ruyu söyledi benim çocu¤um, buraya
gelmemi istedi. Gelirim dedim. Gelmek isterim. Böyle bir yer
oldu¤una da memnunum. Benim çocu¤umun böyle bir yere
gelip de kendini oyalayacak bir mekân oldu¤una da memnunum.
Tan›ﬂt›¤›ma da ayr›ca memnun oldum.
Birilerine iﬂte o¤lum var diyorsunuz yine... O¤lun ne
yap›yor, k›z arkadaﬂ› var m›, ya da ne zaman evlendireceksin
o¤lan› derse, bilinçli olarak yapsa bunu, pisli¤ine, k›ll›¤›na.
Sorsa bu soruyu... “Hani o c›v›l c›v›l hareketleri” dediniz
"ya bu o¤lan niye böyle" dese bunlara ne tepki gösteriyorsunuz?
Ne tepki gösterece¤im, herkesin ayr› bir sorunu var. Benim
çocu¤um da böyle. Allah bana onu öyle göndermiﬂ. Ona bakmak
da benim vazifem.
Di¤er annelere söylemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
Nas›l her çocu¤una bir anne baba sahip ç›k›yor, yolunu
aç›yorsa, bu tür problemi olanlara, annenin baban›n deste¤i
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bir fazla olmal›. O çocuklara daha çok güven vermeli. Bu
çocuklar› karanl›¤a itekleme¤e gerek yok. Anneler babalar,
eﬂcinsel çocuklar›na daha çok destek vermeli, ellerinden geleni
yapmalar› laz›m. Benim çocu¤um yar›n bir gün dükkan açsa,
bir iﬂ yeri açsa, bir vatandaﬂ gelip normal bir ﬂekilde iﬂlerini
yapt›r›p gidebilsin.. Onlar da bir insan, uzaydan gelen yarat›klar
de¤iller, yamyam de¤iller.
Sevgilisi var m› Melih'in? Biliyor musunuz?
Öyle birinin oldu¤unu ama ﬂimdi istemedi¤ini söyledi. Ben
de, “o¤lum okulun bitene kadar olmas›n böyle bir ﬂey, kafan
sakin olsun Sevgili belli bir sorumluluk istiyor. Okul döneminde
o meseleyi biraz sonraya b›rak bu her zaman olabilecek bir
ﬂey” dedim.
Ne yapacaks›n›z?
O kiﬂinin de kültürü benim için o kadar önemli de¤il, karakter
önemli, yani ezmeyecek, üzmeyecek. ‹kisi de birbirini üzmesin.
Melih'le beraber olabilmek için gösterdi¤iniz çabaya ve insana
dair duydu¤unuz sayg›ya teﬂekkür ediyorum.
(Kaos GL Dergisi, Aral›k 2002 - Ocak 2003, Say› 13)
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O¤lum bir eﬂcinsel
Türkiye'de eﬂcinsel olmak yeterince zorken eﬂcinsel annesi
olmak kolay m›?
17 yaﬂ›ndaki o¤lunun eﬂcinsel oldu¤unu söylemesiyle bu
gerçekle yüzleﬂen Güler G. Elele arac›l›¤›yla annelere sesleniyor:
"Lütfen çocuklar›n›z› dinleyin. Belki onlar yerine as›l de¤iﬂmesi
gerekenler sizlersiniz.
49 yaﬂ›nda, hayat›n› çocuklar›na adam›ﬂ bir anne Güler G.
Her Türk annesi gibi... Eﬂi emekli albay. O¤lu Tolga 22, k›z› ise
29 yaﬂ›nda. Güler Han›m, Tolga'n›n "Ben eﬂcinselim" diyerek
ailesine aç›lmas›n›n ard›ndan yaﬂad›¤› travmay› anlatt›.
Yaﬂad›klar›n› ve hislerini zaman zaman gözyaﬂlar› içinde sözlere
dökerken bir yandan da durumu kabullenmenin bir anne için
ne kadar zor oldu¤unu tekrarlay›p durdu. Ama geçen beﬂ y›l
ona çok ﬂey ö¤retmiﬂ. En önemlisi o¤lunu yeniden kazanm›ﬂ.
"Sürekli onlar› gözlemler, onlar› izler, onlar›n önündeki engelleri
kald›rmak için çabalard›m" diyor Güler Han›m çocuklar›n›
büyüttü¤ü y›llar› anlat›rken: "Onlarla nefes al›yordum adeta.
Hatta çocuklar›m okula giderken onlar›n ayakkab›lar›n›
ba¤lard›m."

Güler Han›m çocuklar›n› büyütürken bütün ilgisini ve sevgisini
hissettirmiﬂ onlara. Ancak o¤lu Tolga 17 yaﬂ›na geldi¤inde bir
ﬂeylerin ters gitti¤ini hissetmeye baﬂlam›ﬂ: "‹nsan çocu¤unu
bu kadar yak›ndan izlerken hiçbir ﬂeyi gözden kaç›rm›yor.
O¤lum 17 yaﬂ›na geldi¤inde ondaki huzursuzlu¤u, gerginli¤i
iyice hissetmeye baﬂlad›m. Sürekli üstü kapal› konuﬂmalar,
zaman zaman okula gitmek istememeler, k›zlarla ilgili bir ﬂeyler
sordu¤umuzda üstü kapal› konuﬂmalar, çekip odas›na gitmeler..."
K›sacas› o¤lunun hayat›nda bir tuhafl›k oldu¤unun fark›na
var›yor: "Akl›ma baz› ﬂeyler gelir gibi oluyordu ama asla
düﬂünmek bile istemiyordum. Ama bu gerginlik ailemizi de
geriyordu. Neler oldu¤unu konuﬂmam›z gerekiyordu o¤lumla."
‹lk ‹tiraf
"O günü çok iyi hat›rl›yorum. Bütün gün bunu ona nas›l
sorabilirim, nas›l yapabilirim diye içim içimi yedi. Ya korktu¤um
cevap gelirse, kafamda binlerce soru ve korkuyla bir an önce
soray›m ve anlayay›m diyordum. Tolga okuldan geldi¤inde aile
toplant›s› baﬂlad›. Eﬂimle konuﬂmalar›m›z› o yöne kayd›rmaya
baﬂlad›k. Önce cevap vermedi. Sonra inkâr etti, bir süre sonra
'E¤er öyleysem ne olur, çok üzülür müsün anne' diye sorunca...
Uzun süren sanc›l› saatlerden sonra 'Evet, anne ben eﬂcinselim,
erkeklerden hoﬂlan›yorum' dedi o¤lum bana. O an tüm dünya
baﬂ›ma y›k›lm›ﬂt›, sanki dünya durmuﬂtu. Kulaklar›m asla kabul
etmiyordu. Eﬂim de ben de a¤l›yorduk. Çok sars›c›yd›.
Art arda sorular sormaya baﬂlad›m o¤luma. Onun cevab› ise
'Ben küçüklü¤ümden beri böyle hissediyorum, anaokulunda
da böyleydim. Ben kendi cinsime ilgi duyuyorum' ﬂeklindeydi.
Tüm bu cümleler bir tokat gibi çarp›yordu yüzüme. O an içime
saplanan ac›, babam› kaybetti¤imde yaﬂad›¤›m ac›n›n ayn›s›yd›.
Kaybetme ac›s›! 17 senedir tan›d›¤›m o¤lumu kaybetmiﬂtim
sanki. Sahiplendi¤in, kendini onunla var etti¤in bir ﬂeyi kaybetme
ac›s›yd›. O ise çok çaresiz duruyordu karﬂ›m›zda. "
Güler Han›m'›n o¤lunun bu itiraf›ndan sonra düﬂündü¤ü tek
ﬂey, ben ﬂimdi ne yapabilirim olmuﬂ. Günler, geceler geçmek
bilmemiﬂ. "Hemen bir ﬂeyler yapmal›yd›k. Doktor, tedavi, bunun
bir çaresi olmal›yd›. Konu hakk›nda hiçbir bilgim yoktu. Cinsel
tacizler, tecavüzler sonucu çocuklar›n bu tarafa bir yönelimi
olabilece¤ini duymuﬂtum sadece. Ertesi gün ailece psikologa
gittik. Önce bizimle yaln›z konuﬂtu doktor, sonra Tolga'yla
yaln›z konuﬂmak istedi. Doktorun bize söyledi¤i bu gerçe¤i
kabullenmemizdi, ama asla rahatlam›yordum. Çünkü olay›n
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ﬂokunu hâlâ atlatamam›ﬂt›m. O günden sonra hayat›mda tüm
de¤erlerimin y›k›ld›¤›n› düﬂündüm."
"Ben, eﬂim ve o¤lum düzenli psikologa gitmeye baﬂlad›k.
Doktor sanki bir kurtar›c› gibiydi benim için. Çünkü hâlâ çare
ar›yordum ve doktora kendimi teslim etmiﬂtim. Kulaklar›n›z›n
kabul etmedi¤i bir ﬂeyi içinize kabul ettirmek o kadar zordu ki.
Terapistimizle konuﬂa konuﬂa biraz kendime gelmeye baﬂlad›m."
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O¤lumun sevgilisi erkek!
Sonra eﬂcinsellik kavram›n› ö¤renmeye sar›lm›ﬂ Güler Han›m.
Bu konuyla ilgili ne varsa okumaya baﬂlam›ﬂ, sürekli araﬂt›rm›ﬂ:
"Ö¤rendi¤im günün ertesi ona bak›ﬂlar›m bile de¤iﬂmiﬂti.
Yepyeni bir Tolga duruyordu karﬂ›m›zda. O¤lumu yeniden
keﬂfediyordum. O ne hissediyordu, ne yaﬂ›yordu? Asl›nda
kitaplarda yeni o¤lumu ar›yordum. 17 yaﬂ›na kadar bildi¤im,
sonra yeniden tan›d›¤›m o çocu¤u ar›yordum. Büyük bir heves
ve gayretle.
Tolga'n›n terapileri yaklaﬂ›k bir buçuk sene sürdü. Art›k
hayat›m›z yeniden ﬂekillenmeye baﬂl›yordu. Bu rahatlamayla
o¤lum da kendini bulmaya baﬂlad›. Biz yeni Tolga'y› keﬂfetmeye
baﬂlad›k. Ondan bu konuyla ilgili somut bir ﬂeyler duydu¤umda
ise bu gerçe¤i kabullen diye bir çivi daha çak›l›yordu beynime."
"Terapistimizin o¤lumuzun sevgilisiyle tan›ﬂmam›z gerekti¤ini
söyledi¤i an da bunlardan biriydi. ‹nternetten bir çevre edinmiﬂti
kendine Tolga. Oradaki arkadaﬂlar›yla paylaﬂ›yordu yaﬂad›klar›n›.
Biz de art›k partneriyle tan›ﬂmaya haz›r hissediyorduk. ‹lk
sevgilisiyle Tolga'n›n terapiye devam sürecinde tan›ﬂt›k. Bir
bayram günüydü, herkes çok heyecanl›yd›. Bir bayram ziyareti
gibi oldu. Elinde çiçekleriyle gelmiﬂti o¤lumun erkek arkadaﬂ›.
Bize kendini, s›k›nt›lar›n› anlatt›. O gün hepimiz bir 'ilk'i
yaﬂ›yorduk ve nas›l davranaca¤›m›z› bilemiyorduk. Çocu¤umdan
baﬂka bir eﬂcinselle konuﬂmam›ﬂt›m daha önce. K›z›m, erkek
arkadaﬂ› oldu¤unda tan›ﬂt›r›rd› bizi, ﬂimdi o¤lumun da bir erkek
arkadaﬂ› vard›.
‹nsan bilmedi¤i ﬂeyden daha çok korkuyor. Daha sonra
görüﬂmeye baﬂlad›k. Yemeklere ç›kt›k. Zamanla ailemizden biri
gibi oturur, konuﬂur hale geldik. Çok tuhaf bir durumdu. Aradan
beﬂ sene geçti. Tolga ﬂimdi 22 yaﬂ›nda. Tolga'n›n ﬂimdiki
sevgilisi Aslan'la da aram›z gayet iyi. Tolga da ﬂu an istedi¤i
kadar özel hayat›n› paylaﬂabiliyor benimle. Onlar kendilerini
çok önce keﬂfetmiﬂ çocuklar. Çok bilinçliler. Onlar da bize sayg›
gösteriyorlar. Kendi ölçülerini bilerek davran›yorlar yan›m›zda.

Onlar cesaretle ilerliyorlar, biz de anne ve baba olarak onlar›n
arkalar›ndan ilerliyoruz."
Gerçek sevgi kabullenicidir
"O¤lumun eﬂcinsel oldu¤unu asla kabul edemem" derken
ﬂimdi baﬂka eﬂcinsel annelerine sesleniyor Güler Han›m: "Lütfen
çocuklar›n›z› dinleyin, onlara yak›n olun. Belki onlar yerine as›l
de¤iﬂmesi gereken sizlersiniz. Bu çevre dedi¤imiz, toplum
dedi¤imiz, kurallar›na uymaya çaba sarf etti¤imiz sistemin
hatal› olabilece¤ini düﬂünün. Gerçek sevgi kabullenicidir."
Eﬂcinsel annesi olmak korkutucu de¤il
Güler Han›m bu gerçekle yaﬂamaya al›ﬂm›ﬂ art›k. "‹nsan her
ﬂeyi kabulleniyor hayatta" diyor. Hatta son zamanlarda Tolga'n›n
uzun süredir üyesi oldu¤u Lambdaistanbul'a gidip geliyor.
Lambdaistanbul, eﬂcinsel, biseksüel, travesti ve transeksüellerin yaﬂad›klar› sorunlar› çözebilmek, kendi aralar›nda
dayan›ﬂmay› örgütlemek ve eﬂcinsellere yönelik olumsuz bak›ﬂ
aç›lar›n› de¤iﬂtirmek için oluﬂturulmuﬂ bir dernek. Güler Han›m
ﬂimdilerde anne babalar› bu konu hakk›nda bilinçlendirmek ve
bu konu hakk›nda aç›kça konuﬂabilmek için bir toplant› yapmay›
düﬂünüyor Lambdaistanbul'da.
Çocu¤u eﬂcinsel olan ve bununla yüzleﬂemeyen bütün aileleri
de davet ediyor: "Çünkü ailelerine aç›lamayan o kadar çok çocuk
var ki. Eﬂcinsel annesi olmak korkutucu bir ﬂey de¤il. Bir yandan
ﬂükrediyorum o¤lumu kaybetmedim, bir yandan bunu
paylaﬂabilecek cesareti kendinde buldu¤u için o¤luma hayranl›k
duyuyorum. ‹nsan her ﬂeye al›ﬂ›yormuﬂ. Bütün bunlar bana
koﬂulsuz sevmeyi ö¤retti. Yani insan› oldu¤u gibi, karﬂ›l›k
beklemeden sevmeyi." (Hürriyet Kelebek, 15 Kas›m 2006)
“Ailemize aç›lma” gündemimize geldikçe hep eﬂcinsellerin
anne ve babalar›na aç›lmalar›ndan ve bu s›radaki stratejilerden
ve nas›l tav›r al›naca¤› üzerine konuﬂtuk. Ancak gey ve
lezbiyenlerin zorla evlendirildi¤i bir toplumda yaﬂ›yoruz. Ve
ebeveyn olan gey ve lezbiyenler var. “Ebeveyn eﬂcinseller ne
yaﬂ›yorlar” gibi bir soru ebeveyn eﬂcinsellerle karﬂ›laﬂt›¤›m›zda
akl›m›za gelen bir soru.
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6.

bölümeﬂcinsel ebeveynlerin öyküleri

Eﬂcinsel Anne Olmak Üzerine Bir Tan›kl›k; Nurhayat
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Burcu:Öncelikle cinsel yönelimini sormak istiyorum.
Nurhayat: Bir evlilik geçirdim ve bir erke¤i sevdim ama daha
sonra kad›n› sevdim. Sonuçta ﬂu anki düﬂüncem lezbiyen
oldu¤um yönünde. Bundan on y›l sonra ne olaca¤›n› ise
kestiremiyorum aç›kças› çünkü bundan önce bir erkek
deneyimim oldu. Niye bir gün tekrar olmas›n? Asla asla
demeyenlerdenim. O yüzden biseksüelim diyorum.
Burcu: Kendini nas›l keﬂfettin? Nas›l tan›mlad›n?
Nurhayat: Çocuklu¤umda ya da ilk gençli¤imde böyle bir
ﬂey olmad› benim. Evlendikten birkaç y›l sonra bunu keﬂfettim.
O zamanlar eﬂimle sorunlar›m vard›. Çok yak›n bir kad›n
arkadaﬂ›ma ilgi duydum. Yani 23-24 yaﬂ›nda
Burcu: Evlenmen senin iste¤inle mi olmuﬂtu?
Nurhayat: Sonuçta “hay›r” demedim. Görücü usulüyle oldu
aﬂk evlili¤i falan de¤ildi. Gene de ben “hay›r” deseydim
olmayacakt› sonuçta.
Burcu: Ayr›lman›z nas›l oldu?
Nurhayat:Çocu¤um yedi yaﬂ›ndayd› o zaman. Eﬂimle
sorunlar›m zaten evlendikten bir y›l sonra baﬂlam›ﬂt›. Ortada
çocuk var diye yürütmeye çal›ﬂt›k. Yedi-sekiz y›l sürdü.
Umut: ﬁimdi çocu¤un kaç yaﬂ›nda ve senin eﬂcinsel oldu¤unu
biliyor mu?
Nurhayat:On sekiz, hay›r bilmiyor.
Umut: Eﬂcinselli¤e nas›l bak›yor?
Nurhayat: Eﬂcinsellikle ilgili hiç konuﬂmad›k asl›nda ama
televizyonda stereotipleri gördüklerinde “topoﬂlar ç›kt›” falan
diyor. Negatif bak›yor. Bunu k›rmak istiyorum “onlar da insan
diyorum” ancak üstüne gidemiyorum çünkü yaﬂ› çok küçük.

ﬁimdiye kadar hep çocuk olarak gördüm. Bundan sonra daha
rahat olaca¤›n› düﬂünüyorum. On sekizini geçtikten sonra daha
oturmuﬂ olur kiﬂili¤i.
Burcu: Eski eﬂin de eﬂcinselli¤ini bilmiyor anlad›¤›m kadar›yla.
Ayr›lman›z bu konu üzerinden ﬂekillenmedi diyebilir miyiz?
Nurhayat: O zaman iliﬂkim vard› o kad›n arkadaﬂ›mla ama
ben söylemedim. San›r›m o da anlamad›. O da tan›yordu o
kiﬂiyi. Anlasayd› direk söylerdi diye düﬂünüyorum.
Burcu: Çocu¤unla paylaﬂmak ister misin?
Nurhayat: Tabii ki paylaﬂmak istiyorum ama çok sorunlu bir
çocukluk geçirdi. Tepkisinin ne olaca¤›n› da kestiremiyorum.
Onun bilmesi benim için ev aç›s›ndan çok rahat olurdu. Karars›z›m bu konuda söylesem mi bilemiyorum.
Burcu: ﬁu anda partnerin var m›?
Nurhayat: Yok. Üç y›l birlikte oldu¤um sevgilimle iyi anlaﬂ›yorlard›. Halen görüﬂüyoruz, onunla iyi arkadaﬂ›z. Ondan sonraki
birlikteliklerim daha k›sa oldu. O¤lumla diyalog içine girmeleri
gerekmedi. Ama tabi gizlenmeden yaﬂayabilmek isterdim.
Umut: Çocu¤unla paylaﬂmak anne-babayla paylaﬂmaktan
farkl› m› sence?
Nurhayat: Anne ve babamla paylaﬂmak zorunda de¤ilim diye
düﬂünüyorum. Ayn› evde yaﬂad›¤›m çocu¤umla ise paylaﬂmak
zorunday›m. Bunu çok da istiyorum ama ﬂu an psikolojisi altüst
olur diye endiﬂelerim var.
Burcu:Çocu¤unla paylaﬂm›yorsun. Yak›n çevrende aç›k
oldu¤un baﬂka kimse var m›?
Nurhayat: Kaos GL'ye bir buçuk y›l önce gelene kadar zaten
kimse yoktu. Sonra bir iki arkadaﬂa söyledim. Çok s›n›rl› bir
heterosekseül çevresi. Ailemle zaten senede bir iki kez
görüﬂüyoruz.
Umut: 1 Martta Kaos GL ile birlikte yürüdün. Art›k senin için
biliniyor olman›n sak›ncas› veya tehlikesi olmad›¤› anlam›na
da geliyor.
Nurhayat: Sanm›yorum. Hiç onlar› düﬂünmedim. Hem iﬂimden
hem ailemden dolay› aç›¤a ç›kmak istemem. O kalabal›k ortamda
dikkat çekmez diye düﬂündüm.
Burcu: Biseksüel oldu¤unu dillendirdin ama eﬂcinselli¤i kimlik
olarak almak baﬂka bir ﬂey. Sen kendi ad›na böyle bir kimli¤i
al›yor musun?
Nurhayat: Ben kendimi etiketlendirmeyi gereksiz buluyorum.
Sonuçta bu benim özel hayat›m.
Burcu: Eﬂcinsel olmak insana hayat› sorgulat›yor. “Bana niye

87

88

böyle bak›yorlar ya da ben çocu¤uma niye aç›k olam›yorum
gibi.”
Nurhayat: Asl›nda hiç de oturup ben neyim diye düﬂünmedim.
Uzun uzun bunun etraf›nda düﬂünmedim. Sizler sordukça
biseksüelim dedim.
Umut: Üstünde çok fazla düﬂünüp bunu soru veya sorun
olarak görmedi¤in için de belki bunu çocu¤unla paylaﬂma
gere¤i duymuyorsun.
Nurhayat: Benim hayat›m Kaos GL'den sonra de¤iﬂti. Ondan
önce düﬂünmüyordum ben lezbiyen miyim, biseksüel miyim?
Burcu:Bu ülkede lezbiyen oldu¤u için kad›nlar›n elinden
çocuklar›n›n velayeti al›nabiliyor. Senin çocu¤un için belki bu
risk daha azd› ama...
Nurhayat:Bu sebeple elimden almaya kalksalard› karﬂ›
ç›kard›m. Çocu¤u anne büyütecek diye bir kural yok babaya
da verilebilir ama cinsel yöneliminden dolay› ise buna karﬂ›
ç›kar›m.
Burcu:Biseksüel ya da lezbiyen olarak sence annelik nas›l bir
deneyim?
Nurhayat:Bence bir fark yok.
Umut:Ataerkilli¤in kendini buram buram hissettirdi¤i aile
kurumunda heteroseksüel bir annenin bile cinselli¤i yok zaten.
Önce anne sonra eﬂ hiçbir zaman kad›n olam›yor. Ben o¤lun
eﬂcinsel olsa ne hissederdin onu merak ediyorum?
Nurhayat:Hoﬂuma giderdi asl›nda. Gözlemliyorum hiç öyle
bir ﬂey yok.
Burcu: Aksi söylenmedi¤i müddetçe herkes heteroseksüeldir
önyarg›s›n› da yenilememek laz›m.
Nurhayat:Eﬂcinsel sanatç›lara tav›rlar›ndan falan hetero
oldu¤unu düﬂünüyorum. K›z arkadaﬂ› yok, arkadaﬂlar› hep
erkek ama.. Keﬂke olsayd› diye üzülüyorum da. Nas›l istiyorsa
öyle olmas›n› istiyorum o¤lumun. “Eﬂcinseller çok s›k›nt› çekiyor
olmas›n” demiyorum. Nas›l mutlu oluyorsa. Eﬂcinsel olsa
kendime daha yak›n hissedece¤im.
Umut: Belki daha çabuk paylaﬂ›rd›n.
Nurhayat:Tabi ki
Burcu:Ataerkil heteroseksist toplumda heteroseksüel olsa da
zor bir hayat bekliyor onu. Toplumsal erkekli¤in cenderesinde
o da s›k›ﬂacak. Sen nas›l bak›yorsun bu kal›plara?
Nurhayat:Saçma buluyorum. Kolay düzelece¤ini de
sanm›yorum.
Burcu: Kendine bakt›¤›nda sen hayat›n›n neresinde görüyorsun

toplumsal kad›nl›k kal›b›n›?
Nurhayat: Aç›k bir eﬂcinsel olmad›¤›m için beni çok fazla
etkilemiyor. Sonuçta herkes beni hetero diye biliyor. Evlili¤imi
biliyorlar çünkü. Kimse aksini düﬂünmüyor. Heteroseksüel
varsay›yorlar.
Burcu:Belki mesle¤inle de ilgili bir durum bu. Ö¤retmenlik,
hemﬂirelik gibi çok kad›na özgü görülen bir mesle¤in var.
Umut: Lezbiyenler erkeksi kad›nlard›r önyarg›s› yüzünden bir
lezbiyen böyle kad›na yak›ﬂt›r›lan iﬂleri yapamaz gibi görülüyor.
Nurhayat: Evet ben lezbiyenim dedi¤imde 'yok can›m. Mümkün
de¤il sen lezbiyen olamazs›n' diyorlar.
Umut:Eﬂcinselli¤ini ne aile hayat›nda ne de iﬂ hayat›nda
paylaﬂabiliyorsun
Nurhayat:Sorarlarsa do¤ruyu söylerim Art›k yalan söylemem
yani. Ama ben ﬂimdiye kadar söyleme gere¤i duymad›m.
Umut:Kimseyle paylaﬂmamak senin kendi özelinde daha
büyük gerilimler yaratm›yor mu? Eﬂcinselli¤e daha fazla anlam
yüklemek ﬂeklinde de olabilir bu.
Nurhayat:Ailemle ba¤›m yok ama iﬂyerimde aç›k olmak
isterdim.
Umut:Herhangi heteroseksüel bir iﬂ arkadaﬂ›n sevgilisi ya da
eﬂi geldi¤inde tan›ﬂt›rabilir ya da onunla el ele ç›k›p gidebilir.
Sen ise herhangi bir arkadaﬂ›n gibi davranmak zorundas›n.
Bunlar da gerginlik yarat›yor olabilir.
Nurhayat: Bu gerilim sevgilimle tart›ﬂmalara da yol aç›yor
ister istemez.
Umut: Evlenmiﬂ bir kad›n olmak ya da biseksüel olmak di¤er
eﬂcinsel kad›nlarla aranda bir sorun yarat›yor mu?
Nurhayat:Evet maalesef oluyor. Rahatl›kla biseksüelim
diyemiyorum çünkü biseksüelleri, her ne kadar reddedilse de,
d›ﬂl›yorlar. Birçok arkadaﬂ›m›n bak›ﬂ›n› fark edebiliyorum
Burcu:Bunu biseksüel baﬂka kad›nlardan da duydum.
Biseksüelli¤i kimlik olarak üstüne alan pek insanla da karﬂ›laﬂm›yorum. Oysa böylelikle bir araya da gelebilirdiniz.
Nurhayat:Belki de d›ﬂland›¤›m›z için üstümüze alm›yoruz.
Sanki dönekmiﬂiz, ikiyüzlüymüﬂüz gibi.Öyle bir anlam yükleniyor.
Birini seçmek zorunda m›y›z? Bir seçim yapmak zorunda kalsam
kad›n› seçerim.
Umut: Aç›kça tepki veren oldu mu bu konuda?
Nurhayat: Evet Kaos GL'den bir arkadaﬂ “biseksüel bir kad›nla
birlikte olmam” demiﬂti.
Burcu:Ayk›r›lar içinde ayk›r› olmak..
.
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Umut:Asl›nda bu kendi eﬂcinselli¤ini nas›l kurdu¤uyla da ilgili.
Lezbiyenlerdeki geyfobi ya da tersi veya transfobi, biseksüelfobi.
Kendi cinsellikleri ile bar›ﬂamamalar›ndan kaynakl›.
Belki senin yaﬂ›ndan kaynakl› bir uzakl›k da olabilir lezbiyenlerle
aranda.
Nurhayat:Evet küçükler. KKM'ye geleli bir buçuk y›l oldu
halen adapte olmuﬂ de¤ilim. Çok yaln›z hissediyorum. Bu benim
kiﬂili¤imden de kaynakl›. Çok içe dönü¤üm. ‹letiﬂim kurmakta
zorlan›yorum.
Umut:Burada iki tarafl› bir durum var ayn› mant›¤› onlar›n
senin büyük olman üzerinden kurmas› da mümkün.
Nurhayat:Onlar daha küçük ve ço¤unluktalar. Kendi aralar›nda
zaten rahat iletiﬂim kuruyorlar. Bu hem benden hem onlardan
kaynaklan›yor.
Umut:Üst üste binen pek çok konu var. Yaﬂ, cinsel yönelim
veya iﬂyerinde aç›lamamak gibi.
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Kaosla tan›ﬂman nas›l olmuﬂtu?
Nurhayat: Bir gazetede Legatonun internet adresi vard›. Ben
onu kopard›m ve internetim olmad›¤› için iki y›l köﬂe bucak
saklad›m. Sonra eve bilgisayar ald›k. ‹nternet kullanmay›
ö¤rendim. ‹lk girdi¤im adres oras›d›r. Oradan u¤raﬂarak KKM'yi
buldum. Ne telefon numaras› ne adres vard›. 118i arad›m kay›tl›
de¤ildi. Umutsuzlu¤a kap›ld›m. Aradan uzun bir süre geçti
tekrar denemeye karar verdim. KKM'nin telefonunu buldum.
Dergiyi de bulamam›ﬂt›m. Kaos'a telefon aç›p dergiyi nas›l
alabilece¤imi sordum Buradan alabilirsiniz dediler. Nas›l
geleyim?(gülüyor) Hiç kimseyi bilmiyorum, kimse beni bilmiyor.
Beni bilen iki erkek arkadaﬂ›m vard› demiﬂtim. Onlardan birini
al›p geldim. Çok iyi karﬂ›land›k. Dergiyi ald›k. Ertesi gün öbür
erkek arkadaﬂ›mla geldim.O sevincimle kab›ma s›¤am›yordum.
Böyle bir yer bulmuﬂum, paylaﬂmak istiyordum. 38-39 yaﬂ›nda
keﬂfediyorum. O zamana kadar kendi içimde yaﬂ›yordum
eﬂcinselli¤i kimseyle paylaﬂmadan.
Burcu:Seninle KKM etkinliklerinde, kad›n toplant›lar›nda
karﬂ›laﬂt›k pek çok kez ama devam etmedi.
Nurhayat: Bir kere aylarca geldim. Sonra bakt›m tart›ﬂ›yorlar
hatta olmayan birinin arkas›ndan konuﬂtular bir seferinde. Bir
dönem gelmedim sonra iyice koptum. Beni çok bencil olarak
nitelendirebilirsiniz ama ben biraz da kendimi rahat hissetmek
için geliyordum. Hala öyle, benim için bir dergâh gibidir Kaos.
Ne zaman iﬂten yorgun ç›ksam bir çay içip gidiyordum iﬂyerime

uzak olmas›na ra¤men özellikle ilk zamanlar bulutlar›n
üzerindeyken. Dinleniyordum ben orada. Çok aktif olamad›¤›m›n
fark›nday›m ama.
Burcu: Burada insanlar›n eme¤ine çok ihtiyac›m›z var
gerçekten. Yan›m›zda olan insanlar›n bir terslik gördüklerinde
gitmek yerine eleﬂtirmelerine ve bize aç›k davranmalar›na da
ihtiyac›m›z var. Sen arkadan konuﬂmak olarak alg›lad›¤›n olay›
dillendirseydin hem bunu aç›klama f›rsat› vermiﬂ olurdu o
insanlara hem de birlikte dönüﬂmek mümkün olurdu.
Umut: Kaos GL'li insanlar olarak sana yeterince ilgi gösteremedik belki. Kulland›¤›m›z iletiﬂim kanallar› do¤ru da olmayabilir.
Sonuçta coﬂkuyla geldi¤in KKMden uzaklaﬂabiliyorsun. Bu
belki bizim bir iç sorunumuz.
Nurhayat: Burada bana iyi davranmayan kiﬂiler de oldu ilk
baﬂlarda hem de ama bu benim hevesimi k›rmad›. Gelmeye
devam ettim. Sonuçta KKM kiﬂilere ait bir yer de¤il.
Burcu: Anlad›¤›m kadar›yla bu bir k›rg›nl›k ya da k›zg›nl›ktan
çok iletiﬂim kurmakta zorlanma.
Nurhayat: Evet insan üzülüyor ya da geriliyor. Bunu eksikli¤im
olarak görüyorum.
Umut: Kültür merkezinde ancak biz varsak bir ﬂey yap›labiliyor.
Boﬂanm›ﬂ, k›rk yaﬂ›nda, çocuklu bir kad›n olarak burada var
olman senin gibi kad›nlar›n burada var olmas›na bir kap› da
açabilir. Senden sonra gelen kad›nlar›n burada mutsuz olmamas›
için senin burada çaba göstermen ve lezbiyenlerle ve geylerle
daha çok çat›ﬂman, zaman geçirmen gerekiyor.
Sen Ankara'da görev yap›yordun ve 38 yaﬂ›nda keﬂfettin.
Taﬂradaki kad›n ise lezbiyenli¤ini kuramayabiliyor, ne yaﬂad›¤›n›
bilemeyebiliyor.
Nurhayat: Ankara'ya gelmeseydim Kaos'tan belki hiç haberim
olmayacakt›.
Umut: Senin Kaos Kültür Merkezinde aç›k olmadan da bir
ﬂeyler yapabilece¤inin alt›n›n çizilmesi gerekiyordu belki.
Nurhayat: Aktif olarak çal›ﬂmak bana göre de¤il asl›nda. O
kadar yorgunum ki. Tek baﬂ›ma hayat mücadelesi veriyorum
üstüne çocu¤un sorumlulu¤u. O toplant›lara gelmeyi, atölye
çal›ﬂmalar›na kat›lmay› gerçekten isterdim ama bu gücü
kendimde bulam›yorum. Bencillikle suçlayabilirsiniz ama..
Toplant›lara kat›l›yorum, insanlar› dinliyorum, bir ﬂeyler
yap›ld›¤›n› görüyorum ve mutlu oluyorum.
Umut: Kaos GL'li kad›nlarla birlikte ne yapmak istersin?
Nurhayat: Yap›lmas› gerekenler zaten yap›l›yor. Onlar› takdir
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ediyorum. Çok insan sohbet toplant›lar›ndan hoﬂlan›yor.
‹nsanlar›n birbirini tan›mas›n› ve yak›nlaﬂmas›n› sa¤l›yor o
toplant›lar.
Umut: Burada biraz nefes almak istiyorsun.
Nurhayat: Evet ben rahatlamak, dinlenmek, dergâh gibi biraz
huzur bulmak için geliyorum.
Burcu:KKM d›ﬂ›nda eﬂcinsellerle baﬂka iletiﬂim kanallar›n var
m›? Arkadaﬂ çevresi ya da internet gibi.
Nurhayat: Bilitis'teyim ama d›ﬂar›da tan›d›¤›m ancak birkaç
kiﬂi var.
Burcu: Kaos'ta heteroseksizmle ve ataerkil sistemle mücadele
ediyoruz ama bunu yapman›n tek yolu burada olmak de¤il.
D›ﬂar›da herhangi bir çal›ﬂman oldu mu?
Nurhayat:Feministim ama biraz tembelim galiba. O tür ﬂeylerde
çal›ﬂmak istemiyorum.
Umut:Buraya gelmeden önce lezbiyenli¤e dair neler
düﬂünüyordun? Bir kad›nla yaﬂad›¤›n ﬂeyleri nas›l tan›ml›yordun?
Nurhayat: O kad›n› sevdi¤imde bu en büyük aﬂkt› benim için.
Çok garipsemedim, ben hemen kabullendim. Erken yaﬂlarda
olsa belki yaﬂard›m ama 24-25 yaﬂlar›nda kiﬂili¤im büyük
oranda oturmuﬂtu zaten.
Umut: Ailene dönersek, eﬂcinselli¤ini çocu¤unla paylaﬂt›¤›nda
nas›l tepki verece¤ini düﬂünüyorsun?
Nurhayat: Olumsuz tepki verece¤ini hissediyorum. ﬁu anda
ciddi bir iliﬂkim olsayd› belki söylemek zorunda kal›rd›m.
Söylemenin yollar›n› arard›m. Öyle bir durum olmad›¤› için
kafas›n› kar›ﬂt›rmak istemiyorum. Üniversiteye haz›rlan›yorken
etkilemek de istemiyorum.
Burcu:Bence kendine tembelim diyerek biraz haks›zl›k
ediyorsun. Evlilik geçirmiﬂ, çocuklu bir kad›n bir gün biseksüelli¤ini kabulleniyor ve Kaosa geliyor, kendi benzerlerini ar›yor...
Nurhayat:Öyle düﬂününce kendimle gurur duyuyorum zaten
(gülüyor). Biraz da korkuyorum aç›¤a ç›kmaktan.
Burcu: Gelece¤e bakt›¤›nda hayat›n› nas›l görüyorsun?
Nurhayat:Bir kad›nla birlikte yaﬂlanmak, ölmek. Ayr›ca
çocu¤umun bilmesini kabullenmesini de isterim.
Burcu: Bu Türkiye'deki ilklerden biri de olacak belki. Annesinin
biseksüel oldu¤unu kabullenmek sence onda neyi de¤iﬂtirir?
Nurhayat: Hiç düﬂünmedi¤im ﬂeyleri soruyorsun. ‹nsanlara
daha hoﬂgörülü olur. Eﬂcinsel olmasa bile cinsel yönelimlere
sayg›l› olur.
Umut: ‹yi anne, iyi evlat hep heteroseksüel düﬂünülüyor. Ben

eﬂcinselim ama annemin lezbiyen olmas› hayatta karﬂ›l›¤›n›
bulmuyor. Senin o¤lunun akl›na benim annem lezbiyen olabilir
mi sorusu gelse belki televizyonda gördü¤ü eﬂcinsellere karﬂ›
senin yan›nda o kadar rahat sert tepkiler vermeyecek. Bütün
bunlar zincirleme geliﬂiyor. Sen o¤lunu düﬂününce eﬂcinselli¤i
sade hayal olarak kal›yor. Senin anne olman bizim sorular›m›z›
da etkiliyor. Soru sormakta zorlan›yoruz. Annelik bu toplumda
kutsal bir ﬂey.
Burcu: Kutsanm›ﬂ olan her ﬂeye ﬂüpheyle bakmak gerekiyor.
Annelik de en çok kutsanm›ﬂ olan›.
Nurhayat: Arkadaﬂlar›m beni anne gibi görmediklerini söylerler.
Evli baz› kad›nlar gibi sürekli çocu¤umdan bahsetmem. Bana
anneli¤i hiç yak›ﬂt›rm›yorlar.
Burcu:‹nsan›n kendi hayat›n›n olmas› çocu¤unu sadece
kendine ait bir ﬂeymiﬂ gibi sahiplenmemeyi de getiriyor ve her
iki taraf› da özgürleﬂtiriyor.
Nurhayat: Avrupa'daki gibi çocuklar on sekiz yaﬂ›ndan sonra
evden ayr›l›yor olsa ben yollard›m. Yirmi, yirmi beﬂ yaﬂ›nda
evden ayr›l›yorlar. Anne a¤l›yor. Niye? Gidiyormuﬂ o¤lu.
Burcu: Çocuk sahibi olmak isteyen benim gibi eﬂcinsellere
neler söyleyebilirsin?
Nurhayat: Klasik laft›r çok sorumluluk istiyor. Ben çok
zorland›m, hep yaln›zd›m. Çocuk laf›n› duydu¤umda irite oluyorum art›k.
Burcu: Partnerinle büyütme olana¤›n olsayd› farkl› olur
muydu?
Nurhayat: Evlilikteki sorunlar› yaﬂamam›ﬂ olsayd›m ben de
düﬂünürdüm ama do¤umundan itibaren bütün yükü benim
üstümdeydi. ﬁimdiki akl›m olsa do¤urmazd›m diyecek kadar
zor, hem dünya hem Türkiye ﬂartlar›nda.
Burcu: Aran›zdaki ba¤ nas›l?
Nurhayat: Uyumluyuz. Eskiden daha agresifti ama ﬂimdi
oturuyor yavaﬂ yavaﬂ. Boﬂanman›n suçunu bana yüklüyordu
belki de ondan.
Burcu: Senin cinsel yöneliminden bahsedememen gibi onun
da sana anlatamad›¤› bir ﬂeyler vard›r belki. Cinsellik ya da k›z
arkadaﬂ mesela.
Nurhayat: Anlatmad›¤› ﬂey yoktur ama bilemiyorum tabi.
“Olsa anlat›r›m” diyor.
Burcu: Klasik anne çocuk iliﬂkisindeki duvarlar yok o zaman.
Nurhayat: Ben öyle düﬂünüyorum en az›ndan.
Burcu: Teﬂekkürler.
Kaos GL dergisi, Eylül - Ekim 2003 Say› 17
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Lezbiyen ve Anne Olmak
Haz›rlayan: Yeﬂim T. Baﬂaran
KAOS GL- Seninle sohbet etmek istedi¤im konu hem lezbiyen
hem de anne oldu¤un için, çocuksuz lezbiyenlerden farkl› olarak
yaﬂad›¤›n zorluklar. Çocu¤unu baﬂ›ndan geçen bir evlilik
s›ras›nda dünyaya getirdi¤ini biliyorum. ‹stersen önce evlendi¤in
günlere dönelim, neden evlendin, neler yaﬂad›n?
CANAN- 88'de evlendim, 21 yaﬂ›ndayd›m. 21 yaﬂ›nda biri
olarak, yaﬂad›¤›m çevede evden ayr›lman›n tek yolu evlenmekti.
O adam veya evlilik için öldü¤üm için evlenmedim. Ayr›ca, 21
yaﬂ›na kadar aile içinde göremedi¤im ilgi, ﬂefkat bana çekici
geldi. Birinin beni sevmesi güzeldi. Bir de annemle çok
inatlaﬂ›yordum. Annem istemiﬂti sözlenmiﬂtik, yine annem
istemiﬂti söz bozulmuﬂtu. S›rf annem benim ad›ma karar verdi
diye inat edip, 2 hafta içinde annemin “piﬂman olursun” laflar›na
ra¤men, aileden ve evden kaçmak için evlendim. Evlendikten
birkaç ay sonra, hiçbir yerden kaçamayaca¤›m› anlad›m. Çünkü
kendimden kaçamazd›m. Yaklaﬂ›k birbuçuk y›l sürdü bu evlilik.
O kadar sürmeyebilirdi de ama evlili¤in devam edemeyece¤ini
anlay›p kabul etti¤imde beﬂ ayl›k hamileydim ve bu herifin
ailesiyle oturuyordum.
KAOS GL- Hiçbir yerin yok muydu, gidebilece¤in?
CANAN- Yoktu tabii. Kaçmam ailemi reddetmem demekti.
Bizim ailede kaçan olur ama hemen bar›ﬂ›l›r. Böyle bir karar
vermiﬂtim, kendi kendime ayakta duraca¤›m diye, eve dönmem
annemin “piﬂman olursun” sözlerini do¤rulamam anlam›na
gelirdi. Evlendikten 6 ay sonra, o adamla birlikte korkarak
annemlerin evine gittik. Çünkü nas›l karﬂ›layacaklar›n›
bilmiyorduk. Annemin elini öptük, oturduk. Annem önce surat
as›yordu, sonra ba¤›rmaya baﬂlad›. Biz de iki saat kadar
oturduktan sonra kalkt›k, annem elini vermek istemedi ama
sonra öptürdü. Bu da bir çeﬂit kabul ediﬂti. Sonralar› bir iki
kere daha ziyaret ettik, ard›ndan do¤um yapt›m. Sanc›lar
baﬂlay›nca onlara telefonla haber verildi. Gelen cevap ise “biz
pikni¤e gidiyoruz” idi. Bu beni çok incitmiﬂti, k›rm›ﬂt›.
Do¤umumdan sonra gelirler diye bekledim, ama ne annem ne
de abim gelmediler. Bunun üzerine ben de yedi ay onlara
gitmedim. Çünkü telefon bile açmad›lar bana. O herif bir kere
gitti, ona da ters davranm›ﬂlar. Ama sonra, biz küçü¤üz bir
nevi hatal›y›z diyerek, telefon aç›p çocukla birlikte gittik. Annem
telefonda “bizde böyle durumlarda adet bir iki gün yat›ya
kalmakt›r, ona göre haz›rlan gel” demiﬂti. Ben de birkaç gün

kalmak üzere gittim. ‹lk karﬂ›lama daha s›cakt›, ilgi çocuk
üzerineydi, hediyeler verdiler, sevdiler. ‹kinci akﬂam art›k o
herif mi desem, o adam m›, eﬂim mi, neyse iﬂte o herif sohbet
ederken havay› gerginleﬂtirdi, ve annemle a¤›z dalaﬂ›na girdi.
Tart›ﬂma adam›n ailesiyle ilgiliydi. Bu arada anlatmam gereken
birﬂey var. Evlili¤in yaklaﬂ›k ikinci ay›ndan sonra evlendi¤im
adam›n bir sorunu oldu¤unu anlad›m. Ruhsal bir sorundu.
Onun lise dönemlerinde baﬂlayan birﬂey. Akl›na olumsuz bir
düﬂünce geldi¤inde, iﬂte ölüm, kaza, yang›n, eroin gibi,
karﬂ›s›ndaki kiﬂi konuﬂuyorsa, yürüyorsa, yani ne yap›yorsa
yaps›n durduruyor ve bekletiyor, olumlu ﬂeyler düﬂünmeye
çal›ﬂ›yor, do¤um, deniz, çiçek, mutluluk, filan. Düﬂüncelere
yo¤unlaﬂt›¤›nda iﬂaret veriyor ve karﬂ›s›ndakinin aynen biraz
önce yapt›¤› ﬂeye devam etmesini istiyor, tüm detaylara dikkat
ederek. ‹lk zamanlar bunun bir oyun, ﬂaka oldu¤unu
düﬂünmüﬂtüm ama zaman geçtikçe bunun bir rahats›zl›k
oldu¤unu anlad›m. Konuﬂtu¤umda bunu kabul ediyordu ama
elinde olmad›¤›n› söylüyordu. Yapt›klar›n›n fark›nda oldu¤u
için bunun bir delilik olmad›¤›n› ama yak›n çevresine rahats›zl›k
verdi¤ini, tedavi edilmesi gerekti¤ini söyledi¤imde, annesin
“benim o¤lum deli de¤il, sen kendi anneni doktora götür”
laflar›yla vazgeçiyordum. Bunun üzerine, ben de istediklerine
uymaya baﬂlad›m. Bu da bir çözüm de¤ildi. Çünkü garip
davran›yordu. balkondan atlamak, so¤uk duﬂun alt›na girmek,
giysilerini yakmak, yani böyle abuk sabuk ﬂeyler. Çocu¤un
do¤umuna kadar olan süre ve sonras›nda bunlarla da
u¤raﬂ›yordum. Annemlere gitti¤imizde evlili¤i bitirmeye karar
vermiﬂtim; olumsuzluklar› düzeltmeye çal›ﬂ›yordum ama
annemlerdeyken art›k düzelmeyece¤ini anlad›m. Anneme birﬂey
anlatmam›ﬂt›m ama annem olanlar› baﬂkalar›ndan duyuyordu.
“Buras› baban›n evi, gelebilirsin” deyince güç ald›m. Ve akﬂam
da adamla annem kavga etmeye baﬂlay›nca teyzemin o¤lu
adama “bu iki aileyi biraraya getirmeye çal›ﬂma, onlar kendileri
hallederler” dedi. Ama bu onun için birﬂey ifade etmedi, inatla
kabul ettirmeye çal›ﬂt›, ve tart›ﬂma bitecek gibi de¤ildi. Birara
bana, ki bu arada k›ﬂtay›z ve saat gecenin biri, “kalk gidiyoruz”
dedi. Ben de gitmek istemedi¤imi, ayr›lmak istedi¤imi söyledim.
ﬁok oldu. Mücadele edecek gücümün kalmad›¤›n›, onun
de¤iﬂmek istemedi¤ini, dönersem iyi ﬂeyler olmayaca¤›n›
söyledim. Bu karar› vermemde as›l neden, bir ay önce o
hareketleri Can'a da yapt›rmaya baﬂlamas›yd›. Çocuk a¤l›yorken,
olumsuz birﬂey düﬂünmüﬂse ve çocu¤u susturmuﬂsa, ard›ndan
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onu yeniden a¤latmaya çal›ﬂ›yordu. Böyle yap›p düﬂünce baz›nda
rahatl›yordu. Bu da sabr›m›n tükenmesine yetti. Can'› her zaman
kollad›m, biz yetiﬂkinler bile adama katlanam›yoruz. Bu nedenle
çok kavgalar›m›z olmuﬂtu. ‹ﬂte, eve dönelim; ayr›lma
konuﬂmam›zda annem bay›ld›, abim bana “sen burda kalmak
istiyor musun, e¤er istiyorsan, annemi hastaneye götürece¤iz,
bizle gel, yoksa seni götürmeye çal›ﬂ›r” dedi. Can uyuyordu,
kardeﬂimi evde çocukla beraber b›rak›p, abimlerle hastaneye
gittik. Bunu f›rsat bilen herif çocu¤u al›p teyzesine götürmüﬂ.
Ertesi gün eve döndük, annem geçici felç geçiriyordu. Bir süre
sonra adam geldi, beni eve götürmek istedi. Gitmeyece¤imi
söyledim. Çocu¤un teyzesinde oldu¤unu bak›ma ihtiyac›
oldu¤unu söyledi. Çocu¤umu istedi¤imi, bakam›yorlarsa, burada
bakabilece¤imi, getirmezse bile dava yoluyla alaca¤›m› söyledim.
Akﬂam teyze geldi, ikna etmeye çal›ﬂt›. “Orada nelere katland›¤›n›
biliyorum, senin de beﬂ k›z›n var, beni k›z›n gibi sevdi¤ini
söylersin, sen k›z›n›n bunlar› yaﬂamas›na nas›l izin verirsin,
e¤er dönersem, ya ben onu, ya o beni öldürür.” Ertesi gün
boﬂanma ve velayet davas› açt›m. Çocuk onlarda kald› bir ay,
sonra bir komﬂusuyla gönderdi. Bir ay boyunca Can'› hiç
y›kamam›ﬂlar, periﬂan haldeydi. O bir ay çocu¤u alaca¤›ma
inand›¤›m için dayanmak zorundayd›m, dönseydim Can'›n ve
benim hayat›m›z› riske atm›ﬂ olurdum. ‹lk celse üç ay sonra
oldu. Teyzeyle konuﬂup boﬂanmaya raz› etmeye çal›ﬂt›m, çünkü
onun hastal›¤›n› kullanmak istemiyordum. ‹lk davada ayr›lmak
istemedi¤ini, beni sevdi¤ini, birlikte olmak için gerekli koﬂullar›
sa¤layaca¤›n› söyledi. Dava ertelendi, ama ben “ev açs›n, tedavi
olsun gidece¤im” dedim. Çok k›zg›nd›m çünkü. ‹kinci davada
tan›k olarak teyzemin o¤lu ve abimi tan›k olarak yazd›rd›m.
Hakim tan›klar› dinledi, boﬂanmaya ve Can'›n velayetinin bana
verilmesine karar verdi. Kendime nafaka istemedim ama Can'a
istedim. Nafaka 1990'da 50 bin lirayd›, ayr›ca Can iki haftada
bir ve bayramlar› babas›n› görebilecekti.
KAOS GL-Boﬂan›p ailenin yan›na dönmek tek çözüm müydü?
CANAN- ‹zmir'de bir kad›n misafirhanesi aç›ld›¤›n› duymuﬂtum.
Ya eve dönecektim, ya da ‹zmir'e gidip oray› arayacakt›m.
Ayr›ca kendimin d›ﬂ›nda düﬂünmem gereken bir çocuk vard›,
onu b›rakmay› hiç düﬂünmedim. Evlili¤imde yaﬂad›¤›m yerde
kontrol alt›ndayd›m, orada yaﬂananlar› annemlere, arkadaﬂlar›ma
haber verece¤imden korkuyorlard›. Arkadaﬂlar›mla görüﬂemiyordum bile. Eve hapsedilmiﬂtim, hiç yaln›z b›rak›lm›yordum.
Dolay›s›yla misafirhanenin yerini, koﬂullar›n› araﬂt›racak f›rsat›m

yoktu. Gidebilece¤im tek yer ailemin eviydi. Zorunluluktan bir
dönüﬂtü, gidebilece¤im baﬂka güvenli bir yer olsa, oray› tercih
ederdim.
KAOS GL- Art›k yeter, deyip ailenin yan›na döndün, peki orada
umdu¤unu buldun mu?
CANAN- Hay›r, çünkü tam bunlar› yaﬂarken, ailemin tutumunda
de¤iﬂiklik yoktu, evlenmeden önce neyse, gene ayn›yd›. ‹lk
birkaç ay fena de¤ildi. Ama annem söylenmeye baﬂlad›.
‹stemedi¤imiz bir evlilik yapt›n, bir de çocukla eve döndün,
falan. Ben annemlerle oturmak istemiyordum. Can'la birlikte
kalabilece¤im bir ev istiyordum, bu koﬂullar› yaratabilmek için
de iﬂ aramaya baﬂlad›m. Bilgisayar, muhasebe kursuna gittim.
Kursta tan›ﬂt›¤›m bir kad›nla iﬂ bulmak üzere konuﬂurken, bana
Mor Çat›'n›n bir bültenini verdi. Bültendeki adrese gittim.
Oradaki kad›nlarla niçin oraya gitti¤im üzerine konuﬂtuk, iﬂ
arad›¤›m› söyledim, daha önce neler yapt›¤›m› anlatt›m. Bu
görüﬂmeden bir hafta sonra, bana bir kitap pazarlama ﬂirketinde
iﬂ buldular. Bu iﬂe baﬂlad›m, iﬂin yak›n civar›nda bir yuva
buldum. Sabah Can'› yuvaya b›rak›yordum, akﬂam da eve
dönüyorduk. Bu 1991 y›l›nda oluyordu, maaﬂ›m bir milyon,
yuva ücreti alt›yüz bin. Mor Çat› yuvayla görüﬂtü, ücret ikiyüz
bine indi. Bu koﬂullarda Can ve kendim için istedi¤im yaﬂant›y›
kuramayaca¤›m›n fark›ndayd›m. Adam›n teyzesini arad›m, Can
89 do¤umlu, 7 ay birlikte oldu¤umuzu düﬂün, çocuk bir buçuk
yaﬂ›nda, 7 ay› düﬂ, boﬂand›ktan sonra babas› görmek için Can'›
bir kere bile aramad›. Öfkeliydim. Can'a yönelik sorumluluklar›
oldu¤unu, bunu için onu zorlamak gerekti¤ini düﬂünüyordum.
Çocu¤u yokmuﬂ gibi davran›yordu. Bunlara k›zd›¤›m için,
ekonomik koﬂullardan dolay› teyzesini aray›p, yuva paras›n›
ödemelerini istedim. Teyzesi bana adam›n yeniden evlendi¤ini,
iyi bir iﬂi oldu¤unu, araba ald›¤›n›, öteki kad›ndan da bir o¤lu
oldu¤unu ve tedavi oldu¤unu söyledi. Ben de bunlar›n beni
ilgilendirmedi¤ini ve niçin tüm bunlar› birlikteyken denemedi¤ini
söyledim. Teyzesi de söylediklerimi iletece¤ini söyledi. Daha
sonra yine arad›m. Teyze bu iﬂlere kar›ﬂmak istemedi¤ini
söyledi. Çünkü adam onun üzerine yürümüﬂ. Ayr›ca hiçbir ﬂey
vermeyeceklerini söylemiﬂ. Ben çocu¤u tek baﬂ›ma yapmad›m,
dedim. Bir nafaka davas› açt›m. 1992 y›l›nda mahkeme
sonucunda nafaka 250.000 liraya yükseltildi. Bu paray› da o
de¤il, annesi yat›r›yordu. Bu arada iﬂten ayr›lmak zorunda
kald›m, ﬂirket iflas etmiﬂti. Yeniden Mor Çat›'ya baﬂvurdum.
Onbeﬂ gün sonra bana daha üretken olabilece¤im, ekonomik
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olarak daha iyi bir iﬂ buldular. Tüm bu süreçte Mor Çat›'ya
gidip geliyordum. Bilinç yükseltme toplant›lar›na kat›l›yordum..
Benzer sorunlar› yaﬂayan kad›nlarla tan›ﬂt›m, söyleﬂtim. Tüm
bunlar kendime yönelmemi sa¤lad›, yaln›z olmad›¤›m› gördüm,
de¤erli olma hissini, kendimi sevmeyi ö¤rendim. Kad›n kimli¤imi,
cinselli¤imi sorgulama dönemlerimde çok ﬂeyi gördüm. Ad›n›
koymad›¤›m ama çok önceden de varolan kendi cinsime yönelik
ilgimi keﬂfettim. Çocukluk dönemime döndüm, kendimi daha
farkl› bir gözle gözden geçirdim. Ama yine de ad›n› koyam›yordum, bunu konuﬂabilece¤im, tart›ﬂabilece¤im birileri yoktu
çevremde, pek çok ﬂeyde oldu¤u gibi; bu Mor Çat›'ya gitmeye
baﬂlamamdan önceydi. Heteroseksüel kimli¤iyle büyütülmüﬂtüm.
KAOS GL-Bunlar› Mor Çat›'da konuﬂabiliyor muydun?
CANAN- Tüm bunlar› konuﬂabilece¤im insanlar, o dönemde
sadece oradakilerdi, sadece bu de¤il baﬂka birçok yönüm.
Oradakilerle konuﬂtukça, pek çok konuda kafam netleﬂti. Kimlerle
beraber olmak istiyordum, nas›l mutlu olaca¤›m? Tüm bu
sorulara yan›t buluyordum. Art›k benim için Can'la bir evde
oturabilmek daha anlaml› birﬂey haline gelmiﬂti. Kendimi
tan›d›m. O s›ralar 23-24 yaﬂlar›ndayd›m. Kendimi bu yaﬂlarda
tan›yabilmek hem mutluluk, hem üzüntü veriyordu.
KAOS GL- Kendini nas›l tan›ml›yordun?
CANAN- ‹lk defa bir kad›na aﬂ›k olmuﬂtum. Ama cinselli¤e
dair korkular›m, utançlar›m vard›. Kendimi seviyordum ama
kendi bedenime bile uzakt›m. Kad›nlar› sevmeyi, sevebilece¤imi
gördüm, kendimle iyice yak›nlaﬂm›ﬂt›m. Bu kabulleniﬂle
üzerimden büyük bir yük kalkm›ﬂt›. Lezbiyenli¤imi bir ç›¤l›k
gibi yaﬂ›yordum. Ailemin d›ﬂ›ndaki çevreme büyük bir çoﬂkuyla
aç›l›yordum.
KAOS GL- ‹nsanlara aç›lmaya baﬂlad›¤›n zamanlar tan›d›¤›n
lezbiyen kad›n var m›yd›?
CANAN- Bu aç›lma döneminde bir sürü kad›nla konuﬂtum,
lezbiyen oldu¤umu söyledim ama konuﬂtu¤um kad›nlardan
hiçbiri lezbiyen de¤ildi, ve onun arkas›ndan benden baﬂka
lezbiyen kad›n yok mu diye bir aray›ﬂ içerisine girdim. Sonuçta
konuﬂtu¤um kad›nlar, y›llard›r kad›n konusunda çal›ﬂan,
mücadele veren kad›nlard›; onlar›n tan›ma ihtimali oldu¤unu
düﬂünüyordum. Ne yaz›k ki onlardan bekledi¤im cevab›
alamad›m. Daha önceki dönemlerde kad›nlarla birlikte olan, o
zamanlar biseksüel ve heteroseksüel olan kad›nlar vard›.
Kad›nlarla sohbetlerimde, heteroseksüel oldu¤unu ama aﬂ›k
.
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olabilece¤i bir kad›n olsa onunla yaﬂayabilece¤ini söyleyen
kad›nlar da vard›. Bir süre böyle giti. Kad›nlarla konuﬂuyorum,
ar›yorum ar›yorum kimse yok. Tam da bunun arkas›ndan bir
kad›n toplant›s›nda iki kad›n geldi, kendilerinin lezbiyen
olduklar›n› ve bir grup kurduklar›n› söylediler, arad›¤›m ﬂey
elimin uzanaca¤› bir yerdeydi. Bu kad›nlar lezbiyen kad›nlar›n,
di¤er kad›n gruplar›yla neler yapabileceklerini, nas›l bir iletiﬂim
kanal› oluﬂturacaklar›n› konuﬂmak istediklerini söylediler. Bir
toplant› yap›ld›. Bu lezbiyen kad›n grubunun ismi Venüs'ün
K›zkardeﬂleri idi. Toplant›da onlarla tan›ﬂm›ﬂ olmama ne kadar
sevindi¤imi, gruba kat›lmak istedi¤imi söyledim. Bir hafta sonra
tan›ﬂma toplant›s› gibi birﬂey düzenlediler, ard›ndan da gruba
kat›lm›ﬂ oldum. ‹ki y›ld›r bu gruptay›m, çal›ﬂmalar›na kat›l›yorum.
Bu grupla birlikte eﬂcinsellerin di¤er çal›ﬂmalar›na kat›ld›m,
insanlarla tan›ﬂma f›rsat› buldum.
KAOS GL- Feminist kad›nlarla olan iliﬂkilerinde kendinle
bar›ﬂmanda ne denli yararl› oldu¤undan bahsettin. Peki lezbiyen
kad›nlar›n, bir lezbiyen kad›n grubunun sana katt›klar›ndan da
bahseder misin?
CANAN- Bu heteroseksist sistemin dayatmalar›yla dört duvar
aras›nda kalm›ﬂ, kendini tan›yamam›ﬂ, tan›ma f›rsat› bulamayan,
kendisi gibi baﬂka insanlar›n da oldu¤undan haberi bile olmayan,
heteroseksizmin ve cinsiyetçili¤in dayatt›klar›ndan dolay› kendini
sap›k gibi gören, hissettiklerinin hastal›k veya sap›kl›k oldu¤unu
düﬂünen, tabu olan cinselli¤in konuﬂulmad›¤› bir toplumda bu
sorular›na cevap bulamayan insanlar ailesi ve arkadaﬂlar›yla
cinselli¤in c'sinden bile konuﬂamazken kendi cinsine olan
ilgilerini kiminle konuﬂup, içinde hissettiklerini kiminle paylaﬂacak
ki. Sonuçta Venüs'ün K›zkardeﬂleri'nin bana bu anlamda katt›¤›
çok ﬂey oldu. Kafamdaki bütün sorular› tart›ﬂma imkan› buldum,
konuﬂtukça ne kadar benzer süreçlerden geçti¤imizi gördüm.
Gene de beni onlardan ay›ran bir yan›m vard›, ben çocuk sahibi
bir lezbiyendim. O arkadaﬂlarla birbirimize çok uzak de¤iliz,
birﬂeyleri hep birlikte de¤iﬂtirece¤imizi, birbirimize destek
oldu¤umuzu, bu deste¤e ihtiyac› olan baﬂka lezbiyen kad›nlar›n
oldu¤unu biliyoruz; onlara ulaﬂmak istiyoruz. Yaln›z olmad›¤›m›z›
bilmek büyük bir güç veriyor, ondan sonra benzer sorunlar›
konuﬂmak, tart›ﬂmak nispeten kolay. Ama hala, çocuk sahibi
baﬂka bir lezbiyen kad›n tan›m›yorum ve bu grubun içinde bu
sorunlar› tart›ﬂam›yorum. Bu sorunu -bu arada çocu¤um sorun
çünkü lezbiyen oldu¤umu bilmiyor, baﬂka bir sürü ﬂey daha
var- o ortama taﬂ›yam›yorum. Çocu¤umla kurdu¤um ortakl›k
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aç›s›ndan konuﬂup, bu konudaki sorular›ma da yan›t
bulabilece¤im lezbiyen kad›nlar yok. Daha do¤rusu ben ﬂu
anda tan›m›yorum ama tan›may› çok istiyorum.
KAOS GL- Asl›nda, sen de ben de çok iyi biliyoruz ki, evli
birçok kad›n kap›lar ard›ndan, ismini koymadan lezbiyenli¤i
yaﬂ›yor. Bu belki de bizi en çok ç›ld›rtan ﬂey, yani ad›n›n
konmamas› ve toplumsal ikiyüzlülük, öyle de¤il mi?
CANAN- Evet, öyle! ﬁey var, ben bunu gerek kad›n hareketindeki kad›nlarla tan›ﬂmadan önce yaﬂad›¤›m mahalleden, gerekse
kad›n toplant›lar›ndaki tan›kl›klardan biliyorum. Bunlar hep
konuﬂulur. Kad›nlar birbirlerine el ﬂakalar›, laf atmalar, falan.
Baz› ﬂeylerin tan›mlamas›n› yap›p, ad›n› koyarsan çok ürkütücü
oluyor. Onlara, hastal›k, sap›kl›k dedikleri ﬂeyleri kendilerinin
yaﬂad›klar›n› söylersen, toplumun ikiyüzlülü¤ünün dengesi
bozulur. Öyle insanlara ben, kendime dair tan›mlar›m› söylersem,
istismara bile u¤rar›m. Çünkü bu yan›m› çok az ima etti¤im bir
kad›n›n elleri her f›rsatta üzerimdeydi. Bu ad› konmam›ﬂ
ikiyüzlülü¤ün kahvelerde, ﬂurda burda, erkek mekanlar›nda
yaﬂand›¤›n› da biliyorum. Bu evli kad›nlar kocalar›yla,
heteroseksist toplumun ö¤retti¤i ve bekledi¤i gibi, görevmiﬂ
gibi yaﬂ›yorlar. As›l cinselliklerinin, yani kad›nlarla olan
birlikteliklerinin ad› konsa, karﬂ›m›za en büyük eﬂcinsel düﬂman›
ç›kar. Yani ç›k›p da, sen busun desen, heralde taﬂlarlar.
KAOS GL- Sonuç olarak, kendi çevrende, kendine lezbiyen
diyen çocuk sahibi hiçbir kad›n yok.
CANAN- ‹lk zamanlarda, lezbiyen kad›nlar ararken, ﬂimdi de
çocuk sahibi lezbiyenlere ulaﬂmak istiyorum. Yurt d›ﬂ›nda
çocuklu lezbiyenlerin örgütlendiklerini biliyorum. Burada da,
biz birbirimizi bulsak, deneyimlerimizi paylaﬂsak, bir dayan›ﬂma
içine girsek istiyorum. Mesela bir gün Can'la yüzleﬂmek zorunda
kalaca¤›m. Can'› her ne kadar olumlu ﬂekilde yetiﬂtirmeye
çal›ﬂsam da, o da heteroseksist bir toplumda yaﬂ›yor.
Reddetti¤imiz de¤erlerle yetiﬂecek, bu noktada toplumu bir
ahtapota benzetiyorum. Ahtapotun kollar›ndan biri bense,
di¤erleri gelenekler, örf, adet, devlet, e¤itim sistemi. Benim
d›ﬂ›mdaki kollar›n da etkisi büyük olacak. Ben onunla ne kadar
konuﬂsam da, okulda arkadaﬂlar›yla konuﬂurken, kendi
yaﬂam›nda istese de istemese de etkilenecek, toplumun etkileriyle
büyüyecek, kiﬂili¤i bu ﬂekilde geliﬂecek. Ben ahtapotun sadece
bir koluyum. Boﬂand›¤›m zaman, evlen, çocu¤unu babas›z
b›rakma, demiﬂlerdi. Ben de, yaln›z baﬂ›na çocuk büyüten tek
kad›n ben de¤ilim, diyordum. Mücadele etmeliyim, bunun için
.
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de benim gibi düﬂünen kad›nlarla dayan›ﬂma içine girmem
gerekiyor. Zaten benim de o dayan›ﬂmaya ihtiyac›m var.
Birbirimizle dayan›ﬂmam›z gerekiyor. Bu cendereden baﬂka bir
ç›k›ﬂ yolu göremiyorum.
KAOS GL- Sevgili iliﬂkilerinde bu dayan›ﬂmay› yaﬂam›yor
musun?
CANAN- Yo¤un yaﬂad›¤›m baz› iliﬂkilerde, çocu¤um sorun
oldu, birlikte oldu¤um kad›n aç›s›ndan. ‹lki ﬂeydi, kendi çocu¤u
olmad›¤› için k›skan›yordu, bu k›skançl›kta öfke vard›, çocuktan
uzak durmaya çal›ﬂ›yordu, yokmuﬂ gibi davran›yordu, onu hep
tersliyordu. Ben Can'la birlikte bir yaﬂam istiyordum. O kad›n
için Can yokmuﬂ gibi yapamazd›m. Neden paylaﬂmak
istemiyorsun diye sordu¤umda, hem Can'› hem beni k›r›yordu,
incitiyordu. Can ona ne kadar yaklaﬂmaya çal›ﬂsa, sevgilim onu
itiyordu. Bu konuﬂmalardan sonraki süreçte, Can'la arkadaﬂ
olmay› denedi¤ini gördüm, bir süre sonra gayet iyi anlaﬂ›r gibi
oldular, birbirlerini sevmeye baﬂlad›lar. Sevgilimin içinde her
zaman kendi çocu¤una sahip olma iste¤i vard›, bundan dolay›
benim do¤urdu¤um çocu¤a olan aksi davran›ﬂlar›n› anlamak
güçtü benim için. Daha sonra bu iliﬂki baﬂka nedenlerle bitti.
Bir süre sonra, tan›ﬂt›¤›m, birlikte oldu¤um baﬂka bir kad›n,
‹stanbul'da yaﬂamamas›na ra¤men, onun özellikle erkek
çocuklar›na olan so¤uklu¤u -bana göre cinsiyetçili¤i, çünkü bu
politik bir red idi- önyarg›s› dolay›s›yla, görüﬂtü¤ümüz çok az
zamanlarda Can'›n varl›¤› onu agresifleﬂtiriyor ve sinirli
davran›ﬂlar içerisine sokuyordu. Benim bir tercih yapmam›
istiyordu, ya ben ya Can, gibi. Ama benim böyle bir tercih
yapmam söz konusu de¤ildi. Bu iliﬂkide, sigara içmem de sorun
olmuﬂtu, iliﬂkimiz bir ç›kmaza girmiﬂti. Bunu ‹stanbul'a son
geliﬂinde oturup, konuﬂtu¤umuzda o çocu¤u anneme ya da
babas›na b›rakmam›n benim için uygun olaca¤›n› savunuyordu.
Böyle bir ﬂeyin mümkün olamayaca¤›n› söyledim. O da beni
Can'la birlikte kabul edecek bir sevgili dile¤inde bulundu ve
ayr›ld›k. Ben o iliﬂkinin ilerisini göremiyordum, çünkü sigara
biri için vazgeçilebilecek birﬂey ama Can de¤il. Zaten benden
Can'dan ayr›lmam› isteyen birisinin samimiyetine de
inanm›yorum. Ama bu kad›nla hala görüﬂüyoruz, birbirimizden
haberdar›z. Yani ﬂu ana kadar sevgililerimle yaﬂad›¤›m iliﬂkilerde
bir dayan›ﬂma görmedim. Can da her ne kadar benim lezbiyen
oldu¤umu bilmese de, ya da yan›mdaki kad›n›n sevgilim
oldu¤unu anlamasa da, o bir ﬂekilde o kad›nla yak›nl›¤›m› anl›yor ve k›skan›yor.
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KAOS GL- Di¤er kad›nlarla olan konuﬂmalar›mdan bildi¤im
kadar›yla lezbiyen anneler, lezbiyenliklerini yaﬂarlarken vicdani
olarak rahats›zl›k duyuyorlar. Yani istedi¤in anlamda üçlü bir
iliﬂki oluﬂturamamn›n d›ﬂ›nda, çocu¤una karﬂ› neler hissediyorsun.
CANAN- Bu noktada ﬂey var, Can'a nas›l bakt›¤›m. Bir kere
tüm bu konuﬂmalar›n içerisinde çocu¤um, o¤lum gibi laflar
a¤z›mdan ç›km›ﬂ olsa da, Can'› kendi mal›m gibi görmüyorum.
Ben onu dünyaya getirmede bir arac›m sadece. O ayr› bir birey,
düﬂünceleri, kayg›lar› olan, kendi sorular›n› soran, tart›ﬂan,
gerekirse benimle kavga eden ki etsin, hayat› paylaﬂt›¤›m bir
insan. Ne ben onun mal›y›m, ne de o benim. Ben onu belirlemek
istemiyorum. Ayn› ﬂekilde onun da beni belirlemesini
istemiyorum. Birlikte yaﬂad›¤›m›z, birlikte yapt›¤›m›z ﬂeylerde
mümkün oldu¤unca ortak davranmaya çal›ﬂ›yoruz. Belki bunlar›
yetiﬂkinlerden bile beklemek biraz ﬂey ama onun kendi ayaklar›
üzerinde durmas›, özgüveni olan bir birey olmas› için bir yerden
baﬂlamak gerekiyor. Bütün bunlar› bir kat›l›k, bir so¤ukluk
içerisinde de¤il, birbirimizi severek, sevdi¤imizi göstererek,
söyleyerek yaﬂamaya çal›ﬂ›yoruz. Bu benim Can'a bak›ﬂ›m.
Bunca zaman böyle yaﬂad›k. Benim kendimi çok geç tan›d›¤›m,
kendim için çok geç birﬂeyler yapmaya baﬂlad›¤›m, bunu
baﬂkalar›n›n yapmayaca¤›n› bildi¤im için vicdan azab›
çekmiyorum. Ben buyum. Zaman› geldi¤inde -bu zaman ne
zaman gelir, bilmiyorum- oturup konuﬂtu¤umuzda, onun
anlayabilece¤i ﬂekilde kendimi anlatt›¤›mda umuyorum beni
anlar, iyimser bir bekleyiﬂ bu tabi. Ne kendimi ne de onu aldatmak istemiyorum, hissetmedi¤im bir ﬂeyi yaﬂamak istemiyorum,
hissetmedi¤im birﬂeyi ona mazeret gösterip yalan söylemek
istemiyorum. Çünkü aram›zda yalana dayal› bir iliﬂki yok. Ama
o ﬂimdien küçük bir heteroseksüel, beﬂ yaﬂ›ndayken ciddi ciddi,
anne benim ne zaman sevgilim olacak, diye sordu, cinsiyet
tan›mlamas›n›n olmamas› hoﬂtu. Ben sab›rl› olmas›n› istedim.
Zaten birinci s›n›fta bir k›z arkadaﬂ›n› be¤endi¤ini anlatmaya
baﬂlad›. Onun cinselli¤i üzerinde belirleyici de¤ilim, kendini ne
ﬂekilde tan›mlarsa tan›mlas›n, onun yan›nda olaca¤›m.
KAOS GL- Klasik bir soru; son olarak neler söylemek istersin?
CANAN- Toplumda insan yetiﬂtirilmiyor, kad›n veya erkek
yetiﬂtiriliyor. Bir tak›m roller dayat›l›yor. Hepimiz öyle büyüdük.
Belki biz biraz kabu¤unu k›ranlardan›z. Cinsiyetçili¤in, erkek
çocu¤u oyuncaklarla falan ﬂiddete, egemen olmaya yöneltmenin,
k›z çocu¤unu eve kapat›p gelecekte ki heteroseksüel kad›n

rolüne, kimli¤ine haz›rlaman›n karﬂ›s›ndaki bir kiﬂi de olsak,
bir kiﬂiyiz iﬂte. Bu rollerden ba¤›ms›z yetiﬂtirece¤imiz bir
çocu¤un da önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Onu bask›c›
toplumsal rollerden uzak tutmak görevi bizim üzerimize düﬂüyor.
Kad›nl›k kad›n›, erkeklik de erke¤i bo¤an birﬂey. Bu rollerden
hiç kimse memnun de¤il. Adamlar a¤layam›yor bile, be, böyle
salakça bir ﬂey olur mu? A¤layamayan erkeklere ac›yorum,
adam duygular›n› yaﬂayam›yor düﬂünsene. O da aﬂ›k oluyor,
ac› çekiyor ama üzerine yüklenen de¤erlerden dolay› bunu
gösteremiyor. Kad›n da bunun karﬂ›s›nda, kendisine yüklenen
görevlerle, yuvay› diﬂi kuﬂ yapar söylemiyle, habire yuva yap›yor
ama o yuvan›n içinde ne kadar mutlu, ne kadar kendini yaﬂ›yor,
bu da bir soru. Kad›n›n mutlu olaca¤›, erke¤in de a¤layaca¤›
bir gün gelecek! Yaln›z baﬂ›na lezbiyen bir anne olarak yaﬂamak
çok a¤›r ama burada seninle söyleﬂirken bahsedemedi¤imiz,
de¤inemedi¤imiz o kadar çok konu var ki, söyleyecek o kadar
çok sözümüz var ki, ama buna KAOS GL'nin sayfalar›
yetmeyecek, di¤er insanlar isyan edecek. Üstelik KAOS GL'nin
sayfa sorunu varken, ben art›k susay›m, baﬂka say›larda devam
ederiz diyelim.
“Sar›l›p gövdesine s›ms›k› bir kad›n kendini do¤urabilir isterse”
Edip Cansever
Kendinize sar›lmaktan korkmay›n
Lezbiyen Ebeveynli Çocuklar
Aﬂa¤›daki araﬂt›rma, ‹ngiltere'deki City Üniversitesi Aile ve
Çocuk Psikolojisi Araﬂt›rma Merkezi'nden Susan Golombok,
Beth Perry, Amanda Burston, Clare Murray, Julie MooneySomers ve Madeleine Stevens ile Bristol Üniversitesi Pediatrik
ve Do¤um Öncesi Epidemioloji Bölümü'nden Jean Golding
taraf›ndan ortaklaﬂa gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu araﬂt›rma, Amerikan
Psikoloji Derne¤i'nin yay›n organ› olan APA Journals'›n 39.
say›s›nda Ocak 2003 tarihinde yay›nlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n
orijinal metnine http://www.sciencedirect.com -psycARTICLES
journals-APA Journals-Developmental Psychology baﬂl›¤›
alt›nda Volume 39, Issue 1 linkinden ulaﬂ›labilir.
Özet
Bu çal›ﬂma, ebeveyn-çocuk iliﬂkisinin niteli¤ini ve örneklem
olarak seçilen lezbiyen ebeveynlere sahip 7 yaﬂ çocuklar›n›n
sosyal, duygusal ve toplumsal cinsiyet geliﬂimlerini incelemek-
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tedir. Aileler ile 14 bin anne ve onlar›n çocuklar›n› kapsayan
Avon Ebeveyn ve Çocuk Çal›ﬂmas› üzerinden iliﬂki kurulmuﬂtur.
Annenin lezbiyen oldu¤u 39 aile, 74 iki ebeveynli heteroseksüel
aile ve anne ve çocuklar›ndan oluﬂan 60 aile, annelere, babalara
veya lezbiyen annenin partnerine (co-mother), çocuklara ve
çocuklar›n ö¤retmenlerine uygulanan standart mülakat ve anket
yoluyla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Lezbiyen bir anneyle büyüyen çocu¤un geliﬂiminin olas›
sonuçlar›n› tahmin etmeye çal›ﬂ›rken, çocu¤un psikolojik
uyumlanmas›na iliﬂkin ebeveynlik süreçleri noktas›nda lezbiyen
anne, heteroseksüel anneden farkl›l›k göstermedi¤i sürece,
herhangi bir güçlü¤ün beklenmesi anlaml› de¤ildir. Ancak,
çocuklar ve ebeveynleri aras›ndaki iliﬂki bir sosyal boﬂluk
ortam›nda gerçekleﬂmez. Geniﬂ sosyal çevre aile yaﬂam›n›n
nitelikleri ve çocu¤un psikolojik sa¤l›¤› üzerinde belirleyici bir
etkiye sahip olabilir. Annenin lezbiyen oldu¤u bir ailede büyüyen
bir çocu¤un psikolojik problemlere sahip olmas› yönündeki
beklenti, çocu¤un annesinin cinsel yöneliminden rahats›z olaca¤›
ve yaﬂ›tlar› taraf›ndan d›ﬂlanaca¤› varsay›m›ndan kaynaklan›r.
Psikoloji literatüründe, yaﬂ›tlarla iliﬂkilerin olumlu sosyal ve
duygusal geliﬂimde önemli rol oynad›¤›na dair genel bir görüﬂ
birli¤i vard›r. Dolay›s›yla, çocu¤un annenin lezbiyen oldu¤u bir
ailede büyümesinin yaﬂ›tlarla iliﬂkilerinin niteli¤inde de¤iﬂimler
yarataca¤› öne sürülür.
Bununla birlikte lezbiyen ebeveynlerle büyüyen bir çocu¤un
atipik toplumsal cinsiyet geliﬂimi geçirece¤i, heteroseksüel
ailelerdeki yaﬂ›tlar›na k›yasla, erkek çocuklar›n kiﬂilik ve
davran›ﬂlar›nda daha az “maskülen”, k›zlar›nsa daha az “feminen”
olaca¤› iddia edilir. Lezbiyen annelerin çocuklar›n›n heteroseksüel
ailelerin çocuklar›ndan farkl› olup olmayacaklar›, ailelerin
çocuklar›n toplumsal cinsiyet geliﬂimlerini ne derece
etkilediklerine ba¤l›d›r. Toplumsal cinsiyet geliﬂimi biyolojik
olarak belirleniyorsa, örne¤in, genetik etki ya da do¤um öncesi
hormonlardaki de¤iﬂiklikler belirleyiciyse, bu durumda
ebeveynlerin çocuklar›n› yetiﬂtirme tarz› önemini kaybetmektedir.
Ancak, akranlar›n›n çocuklar›n toplumsal cinsiyet geliﬂiminde
önemli rol oynad›klar› varsay›m› gittikçe artan oranda kabul
görmektedir. Hemcinsleri ile davran›ﬂsal uyumlar›ndan dolay›
çocuklar toplumsal cinsiyet ayr›m›na tabi tutulurlar ve birbirinden
farkl› erkek ve kad›n kültürü böyle kurulmuﬂ olur.
Annenin lezbiyen oldu¤u ailelere dair önceki incelemeler,
lezbiyen oldu¤unu kabul etmeden önce heteroseksüel evlilik

yapm›ﬂ olan kad›nlar üzerine odaklanm›ﬂt›r ve inceleme konusu
olan çocuklar da genellikle küçük yaﬂlar›ndan beri babalar›yla
yaﬂam›ﬂ olan çocuklardan seçilmiﬂlerdir.
Son zamanlarda çal›ﬂmalar lezbiyen ailelerde büyüyen çocuklar
üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Gittikçe artan oranda kad›n, lezbiyen
oldu¤unu aç›klad›ktan sonra ebeveyn oluyor ve tek baﬂ›na ya
da partneriyle birlikte aile sorumluluklar›n› paylaﬂarak bir aile
kurmay› tasarl›yor.
Lezbiyen annelerin çocuklar› üzerine yap›lan araﬂt›rmalar
de¤erlendirilirken, araﬂt›rmac›lar›n lezbiyen anneye sahip
çocuklar›n, heteroseksüel ailelerdeki yaﬂ›tlar› ile aralar›ndaki
farklar›n gözden kaç›rd›¤› yayg›n olarak ifade edilir. Lezbiyen
ebeveynlere sahip çocuklar›n toplumsal cinsiyet geliﬂiminde
kesinlikle farkl›l›k gösterdi¤i vurgulan›r. Ancak araﬂt›rmalar, bu
farkl›l›¤› hayli küçük bir grupta saptay›p araﬂt›rman›n bütününe
mâl edenler ve çok büyük örneklem seçiminden kaynaklanan
tesadüfi etkilerin sonucu olan yüzeysel farkl›l›klar› abartanlar
olarak s›n›fland›r›labilir.
Yöntem
Kat›l›mc›lar Çal›ﬂmaya kat›lan ailelerin demografik karakterleri
yaﬂan›lan bölgenin özellikleri, ebeveynlerin e¤itim durumlar›,
ev ve otomobil sahipli¤i gibi noktalarda ‹ngiltere'nin bütünüyle
benzeﬂmektedir. Çal›ﬂmaya dahil olan çocuklar ülkenin geri
kalan›ndaki çocuklarla düﬂük do¤um kilosu, fiziksel ve zihinsel
yetersizlik, fiziksel hastal›k ve psikolojik rahats›zl›k gibi noktalarda
oran olarak benzerlik göstermektedir. Kad›nlar hamilelik
durumlar›n›n do¤rulanmas›n›n hemen ard›ndan çal›ﬂmaya dahil
olmuﬂlar ve hamileliklerin farkl› dönemlerinde anketlerini
tamamlam›ﬂlard›r.
Bu çal›ﬂma Avon Ebeveyn ve Çocuk Çal›ﬂmas›na dahil olan
çocuklar yedi yaﬂ›na geldiklerinde baﬂlat›lm›ﬂt›r. Avon
Çal›ﬂmas›'na dahil olan lezbiyen annelerden 18'i (tüm
lezbiyenlerin % 90'›) bu çal›ﬂmaya dahil olmuﬂtur. Örneklemin
büyüklü¤ünü art›rmak için yaﬂ s›n›r› 5-6 yaﬂ çocuklar›n› da
kapsayacak ﬂekilde aﬂa¤› çekilmiﬂtir. Bu da, 21 lezbiyen ailenin
daha çal›ﬂmaya dahil olabilmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Çal›ﬂmaya kat›lan 39 lezbiyen anneye sahip aileden 20'si
sadece anne ve çocuktan oluﬂurken, geri kalan 19'u lezbiyen
bir çiftten ve çocuktan oluﬂmaktad›r. Çocuklarda 11'i yapay
döllenme yoluyla do¤arken, geri kalan 28'i heteroseksüel bir
ailede do¤muﬂ ve ard›ndan anneleriyle yaﬂamaya baﬂlam›ﬂlard›r.
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Lezbiyen anneye sahip aileler iki kontrol grubuyla
karﬂ›laﬂt›r›larak ele al›nm›ﬂt›r. Bunlar:
Çocuklar› do¤umundan itibaren kendileriyle yaﬂayan 74
heteroseksüel aile.
Çocuklar›n 18 ayl›k ya da daha küçük yaﬂtan itibaren anneleriyle
yaﬂad›¤› tek anneli aileler.
Lezbiyen annelerin kontrol gruplar›ndaki annelerle aﬂa¤›daki
özellikler noktas›nda benzerlik gösteriyor olmalar›na dikkat
edilmiﬂtir:
Annenin hamilelik s›ras›nda sahip oldu¤u e¤itim durumu.
Avon Çal›ﬂmas›'na dahil olan çocuk 47 ayl›kken ailenin sahip
oldu¤u çocuk say›s›.
Her bir aile tipindeki k›z ve erkek çocuk say›s› aﬂa¤› yukar›
eﬂittir. Annelerin yaﬂlar›, gruplar aras›nda büyük de¤iﬂiklikler
göstermemektedir ve ortalama anne yaﬂ› 37'dir. Veriler
annelerden ve onlar›n mevcut partnerlerinden (heteroseksüel
ailelerde baba ve lezbiyen ailelerde ortak anne*) sa¤lanm›ﬂt›r.
Mülakata annelerin %99'u, ortak annelerin %79'u, babalar›n
%66's› ve çocuklar›n %99'u kat›lm›ﬂt›r. Anket formlar› annelerin
%98'i, ortak annelerin % 84'ü, babalar›n %80'i ve ö¤retmenlerin
%96's› taraf›ndan doldurulmuﬂtur.
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Ölçekle
1) Ebeveyn Ölçekleri
A) Ebeveyn - Çocuk ‹liﬂkileri
i) ‹çtenlikAyr›nt›l› ebeveynlik nitelikleri ve annelikten al›nan
zevke iliﬂkin anlaml› sonuçlar bulundu. Ancak bu durum
annelerin cinsel yönelimleriyle de¤il, aile yap›s›yla ilgilidir. ‹ki
ebeveynli ailelerde (lezbiyen veya heteroseksüel) ebeveynlik
niteliklerinin daha yüksek ve annelikten al›nan zevkin daha
yo¤un oldu¤u ortaya ç›kt›.
ii) Anlaﬂmazl›klarTart›ﬂma s›kl›¤›na iliﬂkin anlaml› bir sonuç
bulundu ancak bu durum yine annelerin cinsel yönelimiyle ilgili
de¤ildir. Tek annelerin çocuklar›yla daha s›k tart›ﬂma yaﬂad›klar›
bulguland›. Çocu¤a küçük çapl› ﬂiddet uygulama (tokat atma
vb.) konusunda anlaml› fark bulundu. Heteroseksüel annelerin
lezbiyen annelere oranla çocuklar›na daha s›k küçük çapl› ﬂiddet
uygulad›klar› ortaya ç›kt›. Küçük çapl› ﬂiddet uygulama s›kl›¤›n›n
aile yap›s›na göre (tek ya da çift ebeveyn) de¤iﬂiklik göstermedi¤i
ortaya ç›kt›.
iii) DenetlemeÇocu¤un denetlenmesine iliﬂkin olarak, tek
annelerin iki ebeveynli ailelere oranla çocuklar›n› oyun zaman›

d›ﬂ›nda daha s›k denetledikleri ortaya ç›kt›. Oyun d›ﬂ›nda
çocu¤un denetlenmesi konusunda lezbiyen ve heteroseksüel
anneler aras›nda anlaml› bir fark bulunmad›.
iv) OyunHem annelerin cinsel yönelimine, hem de aile yap›s›na
ba¤l› olarak anlaml› farkl›l›klar bulundu. Lezbiyen annelerin,
heteroseksüel annelere k›yasla çocuklar›yla daha s›k hayal
gücüne dayanan oyunlar oynad›klar› ortaya ç›kt›. Benzer biçimde,
tek annelerin de, iki ebeveynli ailelere k›yasla, çocuklar›yla daha
s›k hayal gücüne dayanan oyunlar oynad›klar› ortaya ç›kt›. Ev
içi oyunlar›n daha çok partneri olan lezbiyen annelerce tercih
edildi¤i ö¤renildi.
v) Partner - Çocuk ‹liﬂkileriBabalar›n, ortak annelere k›yasla
çocuklar›na daha çok duygusal ba¤l›l›k gösterdikleri ortaya
ç›kt›. Tart›ﬂma s›kl›¤›na bak›ld›¤›nda, babalar›n, ortak annelere
k›yasla çocuklar›na daha s›k küçük çapl› ﬂiddet uygulad›klar›
ortaya ç›kt›. Ayr›ca ortak annelerin çocukla, babalara k›yasla
daha çok ev içi oyunlar oynad›klar› ortaya ç›kt›.
B) Çocuklar›n Sosyal ve Duygusal Geliﬂimleri
Annelerin Raporlar›
Çocuklar aras›nda özel olarak anlaml› bir e¤ilim tespit
edilememiﬂ olsa da, akranlar›na iliﬂkin problemlerle lezbiyen
annelerin çocuklar›n›n daha s›k karﬂ›laﬂt›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Tek anneli ve iki ebeveynli ailelerin çocuklar› aras›nda ise anlaml›
bir farkl›l›k tespit edilememiﬂtir. (Ölçüt Total Difficulty Scale'dir.
Ölçe¤in ö¤eleri ise hiperaktivite, duygusal belirtiler, davran›ﬂ
problemleri ve prososyal davran›ﬂlard›r. )
Ö¤retmenlerin Raporlar›
Ö¤retmenler tek anneli ailelerin çocuklar›n›n, çift ebeveynli
ailelerin çocuklar›na k›yasla daha yüksek oranda, hiperaktivite
ve uyumlanma güçlükleri yaﬂad›klar›n› kaydetmiﬂlerdir. Ancak
duygusal belirtilere dair anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r.
Psikiyatrik S›n›flamalar
Lezbiyen bir anneye sahip 38 çocu¤un 5'inde psikiyatrik
bozukluk tespit edilmiﬂtir. 5 çocuktan 1'i davran›ﬂ bozuklu¤u,
1'i davran›ﬂ ve duygusal bozukluk, 2'si hiperaktivite ve dikkat
eksikli¤i ve 1'i de geliﬂimsel sorunlar göstermektedir. Bu rakam
lezbiyen annelerin çocuklar› toplam› içersinde %13 oran›na
tekabül etmektedir. Heteroseksüel ailelerin çocuklar›nda ise bu
oran %9'dur. 134 çocuktan 4'ü davran›ﬂ bozuklu¤u, 3'ü
duygusal bozukluk, 2'si davran›ﬂ ve duygusal bozukluk, 2'si
hiperaktivite ve dikkat eksikli¤i, 1'i ise geliﬂimsel bozukluk
göstermektedir. (toplam 12)
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Annenin Psikolojik Durumu
Annenin cinsel yönelimine dair de¤il, aile yap›s›na ba¤l› anlaml›
bir fark tespit edilmiﬂtir. Lezbiyen ve heteroseksüel annelerin
çocuklar›n›n do¤umundan itibaren herhangi bir dönemde doktor
tavsiyesiyle antidepresan ve anksiyolitik ilaç kullanma oranlar›
ayn›d›r. Ancak, partneri olan annelerden çok tek anneler,
heteroseksüel annelerden çok da lezbiyen anneler çocuklar›n›n
do¤umundan itibaren psikolojik problemler nedeniyle doktora
gitmiﬂtir.
2) Çocuk Ölçekleri
A)Yaﬂ›tlarla ‹liﬂkiler
Tek anneli çocuklar›n di¤er çocuklara k›yasla daha az oranda
yaﬂ›tlardan kabul gördükleri kaydedilmiﬂtir.
B) Aktivite Say›m Çizelgesi
Aile yap›s›na ba¤l› olarak anlaml› bir farkl›l›k tespit esilmiﬂtir.
K›z çocuklar›n de¤il ancak tek anneli erkek çocuklar›n, çift
ebeveynli ailelerin çocuklar›na oranla daha az cinsiyet belirlenimli
davran›ﬂ gösterdikleri ortaya ç›km›ﬂt›r. Her ne kadar çocuklar›n
cinsiyetlerine göre iki gruba ayr›lm›ﬂ olmalar›ndan dolay› bu
karﬂ›laﬂt›rma için örneklem hayli küçülmüﬂ olsa da, lezbiyen
annelerden birinin o¤lunun feminen davran›ﬂ gösterdi¤i
saptanm›ﬂt›r. Bunun d›ﬂ›nda aile yap›s› veya annenin cinsel
yönelimine ba¤l› olarak herhangi bir de¤iﬂiklik kaydedilmemiﬂtir.
C) Ailesel Süreçler
Ebeveynlik de¤iﬂkenleri olarak ebeveynin s›cakl›¤›, tart›ﬂma
s›kl›¤› ve annede stres oran› kullan›lm›ﬂt›r. Annede stres oran›
için annelerin kiﬂisel raporlar› kullan›lm›ﬂ, ebeveynin s›cakl›¤›
olumlu; tart›ﬂma s›kl›¤› ise olumsuz de¤iﬂken olarak ele
al›nm›ﬂt›r. Annenin cinsel yönelimi ve ailenin yap›s› ba¤›ms›z
de¤iﬂkenlerdir. Çocu¤unun yaﬂ›n›n ay olarak ifadesi de ba¤›ms›z
de¤iﬂkendir. Annenin cinsel yönelimi ve aile yap›s›n›n çocu¤un
psikolojik uyumlanmas›yla ba¤lant›l› olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Sonuç
Bu araﬂt›rman›n sonuçlar›, daha önce yap›lan ve lezbiyen
ailelerde olumlu anne-çocuk iliﬂkisi ile uyumlanma sürecini
sorunsuz tamamlayan çocuklar›n varl›¤›na iﬂaret eden
çal›ﬂmalarla ayn› yöndedir. Lezbiyen annelerin çocuklar›na daha
az ﬂiddet uygulamalar› ve çocuklar›yla daha s›k hayal gücüne
dayal› ve ev içi oyunlar oynuyor olmalar›n›n d›ﬂ›nda, ebeveynlik
de¤iﬂkenleri konusunda, lezbiyen ve heteroseksüel anneler
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r. Çocuklarda psikiyat-

rik bozuklu¤a iliﬂkin veriler, ailelerin yap›s›, anne ve ö¤retmenler
için kullan›lan ölçekler konusunda bilgisi olmayan ba¤›ms›z bir
çocuk psikologunca teﬂhis edilmiﬂ ve çocuklara iliﬂkin anlaml›
bir farkl›l›k elde edilmemiﬂtir. Lezbiyen annelerin çocuklar›n›n
yaﬂ›tlar›yla daha çok problem yaﬂad›¤›, annelerin raporlar›ndan
ç›kar›lan bir sonuçtur. Ancak çocuklar›n raporlar› bu tip bir veri
sunmamaktad›r. Hem k›z, hem de erkek çocuklar› için, lezbiyen
ve heteroseksüel ailelerin çocuklar› aras›nda toplumsal cinsiyet
belirlenimli davran›ﬂlara dair bir fark bulunmam›ﬂt›r.
Lezbiyen ailelerde, ortak annelerin, babalara k›yasla çocuklara
daha az duygusal ba¤l›l›k gösterdikleri, daha az ﬂiddet
uygulad›klar› ve onlarla daha seyrek tart›ﬂt›klar› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu durum, ortak annelerin çocuklar›n disiplinine daha d›ﬂsal
kald›klar› veya kad›n ve erkeklerin ebeveynlik rollerine daha
farkl› yaklaﬂt›klar› gerekçeleriyle aç›klanmaya çal›ﬂ›labilir. Bir
baﬂka aç›klama da, ortak annelerin yaklaﬂ›k olarak yar›s›n›n
(%53) çocuk yapma karar›na aktif olarak kat›lmam›ﬂ olmalar›
ve çocu¤un do¤umundan itibaren yetiﬂtirilme sürecinin
tamam›na dahil olmamalar› (çocuklar›n heteroseksüel bir ailede
do¤muﬂ olmalar›ndan dolay›) olabilir.
Öyle görünüyor ki lezbiyen anneler taraf›ndan yetiﬂtirilen
çocuklar ailelerinin do¤as›ndan veya çevresinden kaynaklanan
herhangi bir psikolojik problemle büyük ölçüde karﬂ›laﬂmamaktad›r.
Ba¤›ms›z gözlemciler konumunda olan ö¤retmenler, lezbiyen
annelerin çocuklar›n›n, di¤er çocuklara k›yasla daha yüksek
oranda psikolojik probleme sahip olma durumuna iﬂaret
etmediler ve bu durum annelerin raporlar› ile de do¤ruland›.
Di¤er analizler de annelerin cinsel yönelimlerinin çocuklar›n
psikolojik uyumlanmalar› üzerinde cüzi bir etkisi oldu¤unu
ortaya koydu.
Bu araﬂt›rma, lezbiyen anneler ve çocuklar› aras›ndaki iliﬂkiye
›ﬂ›k tutmakla kalmay›p genel olarak çocuklar›n geliﬂiminde
ebeveynlerin rolünü teorik düzeyde kavramak aç›s›ndan da
kapsaml› bilgi sunmaktad›r. Örne¤in, bu araﬂt›rman›n bulgular›,
çocu¤u tek annenin büyütmesindense, cinsiyetleri ne olursa
olsun iki ebeveynin varl›¤›, çocu¤un psikolojik sa¤l›¤› aç›s›ndan
daha olumlu sonuçlar do¤urdu¤una iﬂaret etmektedir. Burada
belirleyici olan, ebeveynin erkek ya da kad›n olmas› de¤il, ikinci
bir ebeveynin varolmas› ve çocukla ilgilenmesi olabilir.
Ayn› zamanda, annenin cinsel yönelimi çocuktaki toplumsal
cinsiyet geliﬂimi üzerinde büyük bir etkiye sahip de¤ildir. Zira,
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lezbiyen anneye sahip k›z ya da erkek çocuklar›n›n cinsiyet
belirlenimli davran›ﬂlar› ile heteroseksüel ailelerin çocuklar›n›n
davran›ﬂlar› aras›nda herhangi bir farka rastlanmam›ﬂt›r. Teorik
bir perspektiften bak›l›rsa, bu çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n bir
çocu¤un toplumsal cinsiyet geliﬂimi için heteroseksüel
ebeveynlerin gerekli oldu¤u görüﬂüyle çeliﬂmektedir. Bunun
yerine, sonuçlar, çocu¤un do¤um öncesi ve zihinsel süreçlerinin
toplumsal cinsiyet geliﬂimi üzerindeki etkisine iﬂaret eden ve
ebeveynlerin rolündense, çocu¤un akranlar›n›n rolüne odaklanan
teorik aç›klamalara vurgu yapmaktad›r. Lezbiyen anneler
heteroseksüel annelerle ayn› oranda çocuklar›n›n cinsiyet
geliﬂimine katk›da bulunabilirler ve çocu¤un toplumsal cinsiyet
geliﬂimini etkileyen cinsiyet belirlenimli davran›ﬂlar konusunda
heteroseksüel annelere hayli benzerlik gösteriyor olabilirler.
*co-mother
Çeviren:Göze Orhon Kaos GL, Ocak - ﬁubat 2004 Say› 19
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Sözde Aile De¤erleri
Tery Sanderson
Geçen ay, Peter Tatchell'in, The Guardian'daki yaz›s›na
bak›lacak olursa, eﬂcinsel topluluk iyice ahlakd›ﬂ›, beceriksiz,
anlams›z bir yöne do¤ru gidiyordu. Bu ayki gazetelere göre ise,
eﬂcinsellerin tek istedi¤i, heteroseksüellerin art›k baﬂlar›ndan
defetmek istedikleri sorumluluklar› yüklenmek: evlenmek, çocuk
sahibi olmak.
ABD'de olanlarla karﬂ›laﬂt›r›l›rsa, bu konularda ülkemizde
kaydedilen ilerleme ihmal edilebilecek kadar küçük. ‹ki kendi
halinde Hawaili, Pat Logan ve Joe Melillo ülkede dev ahlaki ve
politik tart›ﬂmalar› harekete geçirdi. On dokuz y›ll›k beraberlikten
sonra, Joe ve Pat evlenmeleri -evli gibi görünmeleri de¤il
gerçekten evlenmeleri- için art›k zaman›n geldi¤ini düﬂündüler.
Kolayl›kla tahmin edilebilece¤i gibi, iki Hawaili'nin Sa¤l›k
Bakanl›¤›na evlilik cüzdan› için yapt›klar› baﬂvuru reddedildi.
Ve çift, erkek ve kad›n de¤il ama erkek erke¤e bir araya gelme
hakk›n› tart›ﬂmak üzere mahkemeye baﬂvurdu.
Cumhuriyetçi bir senatöre göre bu olaydan sonra toplumun
temel yap›taﬂ› olan aile anlay›ﬂ› ile ilgili tart›ﬂmalar baﬂlad›.
E¤er davay› kazan›rlarsa, bu eyalette gerçekleﬂtirilecek gey
evlilikler geriye kalan 49 eyalet taraf›ndan da tan›nmak
durumunda olacakt›. Baﬂkan Clinton, o yak›nlarda, eﬂcinsel
haklar›na olan inanc›n› hiçe sayarak evlili¤in korunmas›na dair
bir yasa maddesini onaylad›. Buna göre, evlilik bir erkek ve bir

kad›n›n birli¤i ﬂeklinde tan›mlan›yordu. Yasa, her eyaleti, eﬂcinsel
evlilikleri tan›mamaya, heteroseksüel evli çiftlere tan›nan vergi
indirimlerini, eﬂcinsel çiftlere uygulamamaya cesaretlendiriyordu.
Bu arada, Yahudi dini lideri, Rabbi Elisabeth Sarah'›n, ki
kendisi Britanya Reform Sinagoglar›'n›n baﬂ›ndaki kiﬂidir,
Sussex'de bir lezbiyen çifti evlendirece¤i haberleri yay›ld›.
Sarah, Yahudi medya taraf›ndan öfkeyle karﬂ›lanan bu karar›n›
duyururken, sinagogda bulunanlar›n büyük ço¤unlu¤u oray›
terk etti, sinagogun sözcüsü ise bunun kendileriyle
özdeﬂleﬂtirilmemesi gereken bir politika oldu¤unu söyleyerek
kendini hemen olaydan s›y›rd›. Ama olay, Britanya Reform
Sinagogunda de¤iﬂim umutlar› do¤urdu. Yöneticilerden birinin
yapt›¤› aç›klamaya göre konu, rabbilerin yapaca¤› bir toplant›da,
Yahudi gelenekleri aç›s›ndan tekrar de¤erlendirilip, gelecek
y›l›n baﬂ›nda rapor olarak duyurulacak. Ayn› yönetici bir hareket
olarak, Yahudili¤e ba¤l›l›k duyan her Yahudi için, sosyal, politik,
cinsel farkl›l›klara ald›rmadan aram›zda bir yer bulma taraftar›
olduklar›n› aç›klad›.
Baﬂkalar› uzlaﬂmaz bir ﬂekilde karﬂ› olmaya devem ettiler.
Örne¤in, Daily Telegraph'dan Barbara Amiel yaz›s›nda eﬂcinsel
evliliklerin, evlilik kurumunun tabutuna çak›lacak son çivi
oldu¤unu yazd›. Baz› eﬂcinsel çiftlerin y›llar boyunca bir arada
yaﬂay›p, ekonomik ve duygusal olarak birbirlerine destek
verdikleri iliﬂkilerin neredeyse heteroseksüel evlilikleri geride
b›rakt›klar›n› teslim ediyor yaz›s›nda. Ama hâlâ evlilik hakk›n›n
eﬂcinsellere tan›nmas›na karﬂ›. Bunu ﬂöyle bir ak›l yürüterek
aç›kl›yor: "Evlilik kurumu belli amaçlarla kurulmuﬂtur: bir aile
meydana getirmek, üremek. Baz› evliliklerin s›rf ekonomik
nedenlere dayanmas›, ya da t›bbi gereklerle veya kiﬂisel
seçimlerle bunlar›n gerçekleﬂtirilmemesi bu gerçe¤i ortadan
kald›rmaz." Eﬂcinsellerin birbirlerine s›k›ca ba¤l› iliﬂkiler
kurmalar›na engel olan bir ﬂey olmad›¤›ndan, ama "canl›
üretemediklerinden" bahsediyordu. Baz›lar›n›n büyük bir h›rsla
evlilik hakk› için mücadele etmesinin sebebi, Amiel'a göre,
evlilik kurumuna olan güçlü duygular› de¤il, toplumun normal
kabul etti¤i cinsel davran›ﬂ biçimiyle, bir nöropatoloji (sinirlerle
ilgili hastal›k) olan eﬂcinsellik aras›nda ayr›ma zemin yaratan
yasal engelleri ortadan kald›rma iste¤i. Tabi Barbara Amiel,
evlilik kurumunun kutsall›¤› ile ilgili konuﬂma hakk›na sahip,
kendisi dört kez evlenip boﬂanm›ﬂ birisi olarak!
Bir di¤er evlilik gazisi olan Elisabeth Taylor'›nda konuyla ilgili
olarak eﬂcinsellere verece¤i ö¤ütler vard›. Eﬂcinsellerin çok
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satan dergisi The Advocate'le yapt›¤› bir söyleﬂide, eﬂcinsel
evliliklerle ilgili ne düﬂündü¤ü soruldu¤unda, ﬂöyle cevap
veriyor: "Hepinize diyorum ki, ç›ld›rm›ﬂ olmal›s›n›z. E¤er
aptallaﬂmak istiyorsan›z, tamam bu yolda devam edin, ama
daha sonra sizi gözyaﬂlar› içinde görmek istemem." Bunlar
sizce çekilen ac›larla edinilmiﬂ bilgeli¤in ipuçlar› m›? Asl›nda,
insanlar, bildi¤imiz insan olarak kald›kça, boﬂanma her evlili¤in
eﬂi¤inde beklemesi engellenemeyecek bir gölge olarak kalacak.
Bu eﬂcinseller için de çok farkl› olmayacak. Onlara oldu¤u gibi,
yasalarla ba¤lanm›ﬂ iliﬂkileri sona erdirmek, kafalar› kar›ﬂt›r›p,
ac› çektirecek, özellikle olay›n içinde çocuklar da varsa. Bunun
bir örne¤ini Dyke TV'de izledik, birlikte bir çocuk büyütmekte
olan ‹skoç lezbiyen çift ayr›lmaya karar verdiklerinde. Bir velayet
sorunu olarak konu mahkemelere yans›d› ve kimse gül kokular›
saçarak ç›kamad› iﬂin içinden. Bunun ard›ndan, elini çabuk
tutan ‹skoç Kilisesi papazlar›ndan Bill Wallace, Daily Mail'e
yapt›¤› aç›klamada ayn› cinsiyetten kiﬂiler aras›nda yap›lan
evliliklerin izleminde pek de dengeyi uzun süre koruyamad›klar›n›
belirtti. Wallace heteroseksüel boﬂanma oranlar›yla ilgili son
istatistikleri görmemiﬂ olsa gerek.
Çocuk yetiﬂtirme sorumlulu¤unu almak gerçekten önemli bir
karar ve ben de bunun zorlaﬂt›r›lmas› taraftar›y›m. Eﬂcinsel ya
da heteroseksüel, hiç kimse, iyice düﬂünüp taﬂ›nmadan ebeveyn
olma sorumlulu¤u almamal›. Heteroseksüeller s›kl›kla kaza
sonucu çocuk sahibi oluyorlar, planlamad›klar›, ya da
istemedikleri gebelikler sonunda. Eﬂcinsellerinse ayn› sonuca
ulaﬂmalar› için geçirmeleri gereken uzun bir süreç var. Suni
döllenme, evlat edinme, ya da kiral›k anne, hepsi de uzun uzun,
detayl› plan gerektiren olaylar, hiçbiri bir gecelik tutku ile
gerçekleﬂmiyor. Bu gene de, eﬂcinsel çiftler çocuk sahibi
olduklar›nda medyan›n gürültü koparmas›n›n önüne geçemiyor.
Daily Express, Amerika'da, Bill Zachs ve Martin Adam için
bir kad›n›n bebek taﬂ›yor olmas›n› bir skandal olarak göstermek
için elinden geleni ard›na koymad›. Ama olay›n kahramanlar›
iﬂbirli¤i yapmad›lar. Sonunda gazete, çocu¤un annesiyle, Andrea
Gibson, görüﬂmeyi baﬂard›. Anne, ne yapt›¤›n› bildi¤ini, iyice
düﬂünüp karar verdi¤ini, piﬂman olmad›¤›n›, çocuk için en iyi
olan› istedi¤ini ›srarla belirtti. Küçük Sarah'›n onu seven iki
erkekle birlikte sevgi dolu bir yaﬂam› olaca¤›na inan›yordu.
Ama bu, anti-gey propagandac›, Daily Mail Amerika muhabirini
durdurmad›. "Bebe¤ini eﬂcinsellere satan anne" baﬂl›¤›yla ç›kan
yaz›s›nda, bizi iki eﬂcinselin her nas›lsa kad›n› kand›rd›klar›na

ve annenin ﬂimdi yapt›¤›na piﬂman oldu¤una inand›rmaya
çal›ﬂ›yordu. Ama bu görüﬂü destekleyecek hiç kan›t› yoktu.
Hükümetin konuyu gözden geçirece¤ine dair iddias›na ra¤men
ortada böyle bir ﬂey de yoktu.
Sa¤›n eﬂcinsel ebeveynlere olan itirazlar›na art›k pek aﬂinay›z.
Daily Mirror'dan Fiona Webster birini ﬂöyle ifade ediyor: "sanki
bir katalogdan oyuncak ›smarlar gibi, Amerika'dan bir bebek
›smarlayan eﬂcinsel çift, utanç verici bir karmaﬂaya yol açmak
istemediklerini söylemiﬂler. E¤er bu, birdenbire utangaç hale
gelen çift karmaﬂa ve utanc›n ne demek oldu¤unu görmek
istiyorlarsa, okulun ilk gününde çocuklar›n›n okul bahçesinde
bulunsunlar". Di¤er bir itiraz da bu çiftlerle ayn› ortamda yetiﬂen
çocuklar›n sonunda eﬂcinsel olacaklar›. Bu konular› eﬂeleyen
bir makale de London Evening Standard'da yay›nland›. Eﬂcinsel
ebeveynlerce yetiﬂtirilmiﬂ çocuklara kendi hikayelerini anlatma
f›rsat› verildi. Bunlardan biri, ﬂimdi 25 yaﬂ›ndaki Derby
Davenport, on iki yaﬂ›ndayken bir arkadaﬂ›na annesinin bir
eﬂcinsel birliktelik yaﬂad›¤›n› nas›l aç›klad›¤›n› anlat›yor:
"Arkadaﬂ›m hemen herkese bunu anlatt›, ben de okulda parmakla
gösterilir hale geldim, herkes benimle ilgili f›s›ldaﬂ›yordu. Okula
hiç gitmek istemedim bundan sonra. Ergenlik y›llar›m›n ço¤u
böyle geçti". Bu tecrübenin onu sonunda daha güçlü ve anlay›ﬂl›
k›ld›¤›n› kabul ediyor, ama berbat günler geçirdi¤ini de
belirtmeden geçemiyor. Ne o, ne de gazetede konuﬂulmuﬂ
di¤er çocuklar eﬂcinsel de¤iller, sadece bir ara bununla ilgili
kafas›n›n kar›ﬂt›¤›n› söylüyor. Dan Katch babas›n›n eﬂcinsel
oldu¤unu ö¤rendi¤inde, erkeklere karﬂ› bir ilgisi olmad›¤› halde,
kendisinin de günün birinde eﬂcinsel olaca¤›ndan korkmuﬂ.
Gitti¤i terapistin ona, babas›n›n eﬂcinsel olmas›n›n onunla
hiçbir ilgisi olmad›¤›n› aç›klamas› korkular›n› sona erdirmiﬂ.
Asl›nda bu zaten sorunun yar›s›: insanlar korkuyor. E¤er
eﬂcinsellerin çocuk yetiﬂtirmesine karﬂ› olanlar, eﬂcinsel
birlikteliklerin do¤as› ve iﬂleyiﬂi ile ilgili gerçekd›ﬂ› korkular›n
tohumlar›n› ekmekten vazgeçmedikçe süreç biraz daha yavaﬂ
iﬂleyecek, birçok genç de anlams›z korkular yaﬂamak zorunda
kalacak. Bak›m›ndan sorumlu olduklar› çocu¤a zararl› olan
eﬂcinsel ebeveyn de¤il, bu konuda vaaz vermekten vazgeçmeyen
sahte ahlakç›lar. Daily Express'in okur sayfas›na gelen bir
mektupta dendi¤i gibi: "Bugün, normal denilen pek çok ailede
birçok çocuk ihmal ediliyor, istismar ediliyor ya da haklar›ndan
mahrum ediliyor. Önemli olan bir çocu¤a verilen sevgi ve ilginin
kalitesi, kimden geldi¤i de¤il".
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Gökkuﬂa¤› Aileleri
An›l Üver | GL Evlilik
Lezbiyen anneler, gey babalar... Gökkuﬂa¤› aileleri insanl›k
tarihi boyunca toplumsal bir realite olarak karﬂ›m›zdalar fakat
"yasal olarak" yoklar. Avusturya muhabirimiz An›l Üver, eﬂcinsel
çiftlerin evlat edinmesi ve çocuk bak›m›n› tart›ﬂan bir toplant›ya
kat›ld›.
KAOS GL - 13 Mart 2007
An›l Üver - Viyana, Avusturya
Eﬂcinsel çiftlerin birlikteliklerinin yasal olarak tan›nmad›¤›,
dolay›s›yla evlat edinme hakk›n›n olmad›¤› Avusturya'da
eﬂcinseller sadece "bak›m ailesi" olabilmekteler. Yani bak›ma
muhtaç bir çocu¤un bak›m›n› üstlenebilmekteler. (Ama
san›lmas›n ki eﬂcinsel çiftler evlat edinme dairesinin kap›s›nda
kuyru¤a girdiler. Aksine, 1 y›l içinde baﬂvuruda bulunan eﬂcinsel
çift say›s› yaln›zca 5.) Bu bak›m-evlatl›k sisteminde çocuk belli
bir zaman sonra iste¤ine ba¤l› olarak as›l ailesine dönebiliyor.
Oysa evlat edinme bundan daha farkl› bir durum.
15 ﬁubat - 4 Mart tarihleri aras›nda Viyana'da Yeﬂiller
Partisi'nin, Berggasse Kültür Derne¤i ve Löwenherz Kitapevi'nin
destekleriyle düzenledi¤i "Family Reunion" (Ailenin Yeniden Bir
Araya Gelmesi) adl› sergi büyük ilgi gördü. Çek Cumhuriyeti'nde
temelleri at›lan ve pek çok sanatç›y› bir araya getiren bu etkinlik
Avrupa'n›n di¤er ﬂehirlerinde de ilgiyle izlenmekte.
Sergi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panellerden birine
kat›ld›m. Tart›ﬂma konusu eﬂcinsel çiftlerin evlat edinmesi ve
çocuk bak›m›yd›. Yeﬂiller Partisi'nden Marco Schreuder ve
Petra Galkova'n›n moderatörlü¤ünü yapt›¤› toplant›da Ebeveynler
ve Çocuklar Derne¤i'nden Helena Planicka, evlat edinme ve
bak›m aileleri dairesinden Martina Reichl-Rossbacher, Avusturya
Aile Araﬂt›rmalar› Enstitüsü'nden Olaf Kapela ve Katolik Kilisesi
Aile Birli¤i'nden Andreas Cancura konuﬂmac› olarak yer ald›lar.
Eﬂcinsel ebeveynlerle yetiﬂen çocuklar›n daha çok sorunlar›
oldu¤u gerekçesiyle eﬂcinsellerin evlat edinme ve çocuk
bakmas›n› sak›ncal› bulan kilise mensubu kat›l›mc›ya yan›t
gecikmedi. Sonuçta bu sorunlar›n ailelerden de¤il eﬂcinsellere
karﬂ› önyarg›l›, ayr›mc› ve eﬂcinselleri d›ﬂlay›c› toplumdan
kaynakland›¤›n›n alt› çizildi ve eklendi: “Ona bakarsan›z ﬂiddet
vakalar› en çok aile içinde yaﬂanmakta ve tabii ki bunlar›n

%99'u heteroseksüel aileler. Ayr›ca, Amerika'da yay›mlanan
güncel bir araﬂt›rma verileri de eﬂcinsel ebeveynleri olan
çocuklar›n herhangi bir cinsel kimlik karmaﬂas› yaﬂamad›klar›n›
ortaya koymakta.”
Çocu¤un sa¤l›kl› bir cinsel kimlik oluﬂturabilmesi için hem
kad›n (anne) hem erkek (baba), yani her iki cinsiyetten
muhatab›n›n olmas› gerekti¤ini de vurgulayan kilise mensubu
tart›ﬂmac›ya kat›l›mc›lardan itirazlar yükseldi. "Çocu¤a ﬂunu
yaln›zca anne (kad›n) verebilir ya da ﬂunu yaln›zca baba (erkek)
verebilir diyebilir misiniz?" sorusu yan›ts›z kald›.
Hangi aile?
Salonda iki örnek aile de vard›. 6 yaﬂ›ndan beri iki annesiyle
yaﬂayan 16 yaﬂ›ndaki genç bir kad›n ilk baﬂta zorluk çekse de
iki annesiyle gayet mutlu yaﬂad›¤›n› belirtti. Dahas›, k›z
heteroseksüeldi... ‹nan›lmaz, di mi?
Gey babas›yla yaﬂayan baﬂka bir genç kad›n da, babas›n›n
cinsel yöneliminin önemli bir rol oynamad›¤›n›, meselenin "iyi"
ya da "kötü" bir babaya sahip olmakla alakal› oldu¤unu söyledi.
Tart›ﬂma çerçevesinde ak›llardaki, "'Aile' kavram›ndan ne
anl›yoruz?" sorusuna aile araﬂt›rma enstitüsünden kat›lan
uzman›n verdi¤i yan›t "Hangi aile?" oldu. Zira ça¤dan ça¤a ve
kültürden kültüre farkl›l›k gösteren aile formlar› bize asl›nda
net, sabit ve genel geçer bir aile kavram›n›n olamayaca¤›n›
gösteriyor. Yaln›z, çekirdek aileden aﬂiret ailelere kadar aç›lan
yelpazede hangi aile olursa olsun "kad›n+erkek+çocuk(lar)"dan
oluﬂan aile düﬂüncesinin hepsinde ortak oldu¤u da aç›k. Ve bu
düﬂüncenin aileyi ayakta tutmaya yetmedi¤i de aç›k.
Yetimhaneler dolup taﬂarken ve evlat edinmek isteyen bunca
eﬂcinsel çift varken, bu çiftlerin kösteklenmesi yerine
desteklenmesi temennileri dile getirildi. Toplumun da bu yönde
dönüﬂtürülmesi için projelerin üretilmesi ve uygulanmas›
gerekti¤i vurguland›.
Toplumun önyarg›lar› yoruyor
Sergi etkinlikleri çerçevesinde çocuk sahibi eﬂcinsel çiftlerle
yap›lan röportajlar›n yer ald›¤› bir kitapç›k da sunuldu. Buradaki
tan›kl›klar gösteriyor ki, eﬂcinsel çiftler toplumun önyarg›lar›yla
mücadele etmeyi yorucu bulmaktalar ve sonuç olarak bu
çerçevede odaklan›lmas› gereken noktan›n eﬂcinsel ebeveynler
de¤il, homofobik toplum olmas› gerekti¤inin alt›n› çizmekteler.
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Gittikçe artan say›da kad›n ve erkek eﬂcinsel, genellikle gizli
bir ﬂekilde, çocuk yetiﬂtiren ebeveynler haline geliyor. Bu
eﬂcinsel çiftlerin büyük ço¤unlu¤u çocuklar›n› daha önceki
karﬂ›cinsel iliﬂkilerinden devralm›ﬂ oluyorlar. Fakat geri kalanlar,
evlat edinme, yapay döllenme, taﬂ›y›c› annelik yöntemlerine
baﬂvuruyorlar. Kad›n ve erkek eﬂcinseller aras›nda bir tak›m
'özel düzenlemeler' de uygulama alan› buluyor.
Psikolog ve psikiyatrlar, bu geliﬂmenin anlam› ve sonuçlar›
konusunda tam bir fikir ayr›l›¤› içerisindeler. Toplumbilimciler;
eﬂcinsel ebeveynli¤i, cinsellikle, döllenme kavramlar› aras›ndaki
genel ayr›ma ve çocu¤un toplum içindeki artan rolüne
ba¤l›yorlar. Ayr›ca, aile biçimlerindeki evrimin (yeniden oluﬂmuﬂ
aileler, tek ebeveynlilik vb.) ayn› cinsiyetten ebeveynlerin
oluﬂturdu¤u ailelerin varl›¤›n›n tan›nmas›n› sorgulamaya açt›¤›n›
vurguluyorlar.
Fransa'da, yasal ya da gizli, çeﬂitli yollarla çocuk sahibi olan
eﬂcinsel çiftlerin say›s› otuz bin olarak tahmin ediliyor. Yapay
döllenmenin daha serbest bir yasal düzenlemeye tabi oldu¤u
Hollanda'da yaklaﬂ›k yirmi bin çocu¤un eﬂcinsel çiftler taraf›ndan
yetiﬂtirildi¤i düﬂünülüyor. Ancak bu rakamlar yoruma son
derece aç›k. Birleﬂik Devletler'de 1994 y›l›nda yay›nlanan bir
bilimsel çal›ﬂmada bir ile beﬂ milyon aras›nda lezbiyen anne
ve bir ile üç milyon aras›nda gay baban›n varl›¤› tahmin olarak
ileri sürüldü.
“Havai, sorumluluk almaktan aciz, tuhaf hatta çocuklar
içintehlikeli mahluklar olarak görülürdük. E¤er bugün eﬂcinseller
tamamen normalinsanlar olarak görülüyorsa neden her insan
gibi onlar›n da çocuk sahibi olmay›düﬂünmeleri ﬂaﬂ›rt›c›
bulunsun? Neden buna lay›kolmas›nlar?”
Fransa'da 1986'da kurulan Bugünün ve Gelece¤in Gay ve
Lezbiyen Ebeveynleri Birli¤i'nin (APGL-Association des parents
et futurs parents gays et lesbiens) üye say›s› iki y›l önce yetmiﬂ
iken, bugün sekiz yüzün biraz üzerinde.

Eﬂcinsel aile kavram› iki y›l önce eﬂcinsel ebeveynli¤inin
militanlar›nca ortaya at›lm›ﬂt›. Aile toplumbilimcisi François de
Singly, bu kavramda, "'aile' sözcü¤ünün ço¤ulculu¤unu
artt›rmay› hedefleyen normatif terimlerle ifade edilebilecek bir
meydan okuma” görüyor. Tek ebeveynli aileler için bunun
yararl› bir strateji oldu¤unu da hat›rlat›yor. “Bir anne ve çocu¤un
bir aile oluﬂturdu¤u görüldü.”
Eﬂcinsellik Mekezi'nin (Le Centre gay et lesbien) bildirdi¤ine
göre, Paris'te yaklaﬂ›k iki y›ldan beri, boﬂanma durumunda
çocu¤un velayetini almak için hukuksal dan›ﬂmanl›k talebinde
bulunan eﬂcinsellerin say›s› gittikçe artt›. Têtu/BSP'nin iki y›lda
1.040 eﬂcinsel üzerinde yapt›¤› bir araﬂt›rmaya göre lezbiyenlerin
%11'i çocuk sahibi, %45'i de çocuk sahibi olmak istiyor. Gayler
için bu oranlar s›ras›yla %7 ve %36.
Eﬂcinsel ebeveynli¤i çok yönlü bir evrim. Sivil Dayan›ﬂma
Pakt› (PACS-Pacte de Solidarité Sociale) üzerindeki güncel
tart›ﬂmalar da bu evrimin bir parças›. Sosyalistlerin evlilik d›ﬂ›
birlikteliklerin yasal olarak tan›nmas›na iliﬂkin yasa tasar›lar›,
çocuk sahibi olma konusunu ele almaktan titizlikle kaç›n›yor.
PACS muhalifleri, gaylerin evlat edinme hakk›n› elde etmesi
tehlikesini sürekli öne sürerek sonunda istemeden de olsa
eﬂcinsel ebeveynli¤ini kamusal düzeye tart›ﬂmaya açt›lar.
Eﬂcinsellik düﬂman› duygular›n görece gerilemiﬂ olmas› ve
bunun yan›nda eﬂcinselli¤in artan görünürlü¤ü sayesinde,
eﬂcinsel çiftler çocuk sahibi olma konusunda eskisi kadar kolay
pes etmiyorlar. APGL'den Eric Garnier, “kendimize anne baba
olmay› yasaklam›ﬂt›k çünkü bize atfedilen olumsuz imgeyi
içselleﬂtirmiﬂtik” diyor ve ﬂöyle devam ediyor: “Havai, sorumluluk
almaktan aciz, tuhaf hatta çocuklar için tehlikeli mahluklar
olarak görülürdük. E¤er bugün eﬂcinseller tamamen normal
insanlar olarak görülüyorsa neden her insan gibi onlar›n da
çocuk sahibi olmay› düﬂünmeleri ﬂaﬂ›rt›c› bulunsun? Neden
buna lay›k olmas›nlar?”
Yirmi y›l önce belki de aile içinde yaﬂayan, buna koﬂut ayr›
bir hayat süren kiﬂiler bugün boﬂan›p eﬂcinsel çiftler olarak
yaﬂama ve çocuklar›n›n velayetini isteme cesaretini
gösterebiliyorlar. Eﬂcinsellerin de kendilerine bak›ﬂ› de¤iﬂti.
Art›k, çocuk sahibi olmak isteyen hemcinslerine kitle içinde
erimek isteyen karﬂ› cinsel taklitçileri olduklar› kuﬂkusuyla
yaklaﬂm›yorlar. Öte yandan, ailenin kendisi de evrildi. Aile
biçimleri çeﬂitlendi. Bu çeﬂitlilik, bugün ayn› cinsiyetten anababan›n oluﬂturdu¤u ailelerin de tan›n›p tan›nmayaca¤› sorusunu
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gündeme getirir oldu. Özellikle François de Singly ﬂunu
vurguluyor: “Eﬂcinseller 80'li y›llardan beri icat edilmiﬂ yeni
bir aile modeline daha yatk›nd›rlar: Kiﬂiler aras› iliﬂkiler arac›l›¤›yla
kendini gerçekleﬂtirme biçimi olarak aile. Eﬂcinseller cinsiyet
ve yaﬂ çerçevesinde tan›mlanmam›ﬂ belirli bir aile tipine
yöneliyorlar. Aile art›k toplumsal statü ve kurumsal iliﬂkiler
yerine gittikçe artan ölçüde seçimlik ba¤l›l›klarla tan›mlan›yor.
Aile yak›nlar aras› duygusal iliﬂki haline gelmiﬂtir.”
Bilimsel geliﬂme kadar toplumsal evrim de cinsellikle döllenme
aras›ndaki ba¤›n gevﬂemesine katk›da bulundu. K›s›r çiftler bile
çocuksuz kalmaya raz› olmuyorlar. Etnolog Anne Cadoret
günümüzde çocuksuz aile say›s›n›n yüzy›l›n baﬂ›na göre çok
daha düﬂük oldu¤unu hat›rlat›yor ve ﬂöyle devam ediyor:
“Çocuk, aile içerisinde eskiden evlilik ba¤›n›n iﬂgal etti¤i merkezi
konumu ele geçirdi. Birey oluﬂumunun tamamlanmas›n›n yolu
yine çocuktan geçiyor; ancak mülkiyetin miras b›rak›lmas› de¤il,
bir kimli¤in devam ettirilmesi düﬂüncesi çerçevesinde.”
E¤er yükseliﬂini sürdürürse, eﬂcinsel ebeveynlik üzerindeki
tart›ﬂma son derece ateﬂli tepkiler do¤urmaya devam edecektir.
'Toplum haz›r de¤il' slogan› bir nakarat gibi tekrar beliriyor
bile. CNRS (Cente National des Recherches Scientifiques)
araﬂt›rma görevlilerinden Marcela Iacub'un teﬂhisine göre
“eﬂcinsel çiftlerden söz edilebilir, fakat çocuk sahibi olma
konusuna gelince insanlar da düﬂüncenin son s›n›r›na
ulaﬂ›yorlar.” Iacub ﬂöyle devam ediyor: “Eﬂcinsel ebeveynli¤i,
içinde yaﬂad›¤›m›z döllenmeye dayal› üreme düzeni aç›s›ndan
son derece sars›c› bir geliﬂme. Çocu¤un ana-babas› onu dünyaya
getirenlerdir. Her türlü çocuk edinme edimi do¤an›n taklit
edilmesi anlay›ﬂ›na dayan›r. Bu yüzdendir ki, evlat edinilen
çocuklar›n kökenleri saklan›r; yard›mla döllenme durumunda
ise sperm vericisine ait her türlü kimlik bilgisi ortadan kald›r›l›r.
Biyolojik ve hukuki ebeveynin varsay›msal özdeﬂli¤ini tehlikeye
düﬂürmektense bir aldatmaca oyununa girmek tercih edilir.”
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aileye aç›lma - sorunlar

bölüm stratejiler, politikalar...

Aileye Aç›lma: Sorunlar, Stratejiler, Politikalar...
10. Türkiyeli Eﬂcinseller Buluﬂmas› “aile” raporu
Eﬂcinsel ailelerinin, çocuklar›n›n eﬂcinselli¤ini kabul etmesi
çok zor gerçekleﬂen bir süreç. Baﬂka eﬂcinselleri tan›salar ve
sorunsuz iliﬂkiler kursalar bile, çocuklar›n›n eﬂcinsel olmas›
onlara korkutucu geliyor. Biz nas›l eﬂcinsel oldu¤umuzu fark
eder etmez homofobimizden ar›nam›yorsak, ailelerimiz de
bizlerin eﬂcinsel oldu¤unu ö¤rendiklerinde homofobilerinden
ar›nam›yorlar. Dolay›s›yla aç›l›r aç›lmaz ailelerimizin
kendiliklerinden homofobilerinden ar›nmalar›n› beklememeliyiz.
Her ne kadar her birimiz özgün deneyimler yaﬂ›yor olsak da,
asl›nda aileye aç›lma süreçleri pek çok aç›dan benzer bir ﬂekilde
iﬂliyor. Bu nedenle aç›lma öncesi, aç›lma ve aç›lma sonras›
için tart›ﬂarak oluﬂturaca¤›m›z stratejilere dayanan somut
destek projeleri oluﬂturmal›y›z.
Uzun vadede eﬂcinsel ailelerinin örgütlenmelerini sa¤lamay›
hedeflemeliyiz.
Aç›lmadan önce aile kurumunu sorgulam›ﬂ olmak gerekiyor.
Bu, aç›lma s›ras›nda ya da sonras›nda karﬂ›laﬂaca¤›m›z sorunlar›
anlamam›z›, oluﬂacak riskleri öngörmemizi ve gerekli önlemleri
almam›z› sa¤lar. Aile ba¤›ml›l›k iliﬂkileri içerisinde kurulmuﬂ
bir kurumdur. Aile içerisinde bulundu¤umuz sürece bu durumu
içselleﬂtiriyoruz. Sonuç olarak ailelerimiz önüne bast›r›lm›ﬂ ve
onlara psikolojik, sosyal ve ekonomik her anlamda ba¤›ml›
bireyler olarak ç›k›yoruz. Bunu sorgulamadan, sonuç al›c› bir
ﬂekilde aç›lmay› gerçekleﬂtiremeyiz. Özetle aileyi kutsallaﬂt›rmak
yerine aileyi dönüﬂtürmeye çal›ﬂmal›y›z. Manchester Ebeveynler
Derne¤i'nin slogan› “eﬂcinsel evlatlar›m›z de¤il, biz de¤iﬂece¤iz”,
aile içi geliﬂtirece¤imiz politikalar›n zemini olmal›d›r. Ekonomik
ba¤›ms›zl›k ve sab›r aileye aç›lma sürecinde çok önemli etkenler
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olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Fakat üretti¤imiz politikalarda ekonomik
ba¤›ms›zl›k ve sabr›n aç›lman›n ön koﬂulu olmad›¤›n›n alt›n›
çizmeliyiz.
Aç›lma sürecinde aileler konuya ﬂantaj, tehdit, fiziksel ﬂiddetle
yaklaﬂabiliyorlar; çocuklar›n› suçlu duruma sokacak stratejiler
izleyebiliyorlar. Elbette bu davran›ﬂlar›n kayna¤› çocuklar›na
olan sevgisizlikleri de¤il, köklerini heteroseksizmden alan korku,
bilgisizlik, önyarg›, vb. etmenlerdir. Bu etmenler aç›lma ve
sonras› süreçte kriz ortam›n›n oluﬂmas›na neden olmaktad›r.
Ola¤an bir ﬂekilde geliﬂen bu süreci aﬂ›lamaz görmek yerine,
onlarla birlikte dönüﬂebilmenin zeminlerini yaratmaya dönük
çal›ﬂmalar yapmal›y›z.
Ailelerimiz de, bizim kendimizi tan›ma, kabul etme ve bar›ﬂma
süreçlerindeki ihtiyaçlar›m›zdan muaf de¤iller. Onlar›n da
eﬂcinsellikle ilgili gerçek bilgiye, kendileri ile ayn› durumda olan
bireylerle tan›ﬂma ve etkileﬂime girmeye ihtiyaçlar› var. Biz
nas›l toplum içinde yaln›zlaﬂt›¤›m›z bir süreç yaﬂ›yorsak,
ailelerimiz de akraba çevresi ve içinde bulunduklar› toplumsal
çevre içerisinde ayn› yaln›zlaﬂmay› yaﬂ›yorlar.
Bu ba¤lamda yaﬂanan sorunlar› aﬂmaya dönük çal›ﬂma gruplar›
oluﬂturmal›y›z. Bu gruplar›n yapaca¤› çal›ﬂmalarda, aileye aç›lma
sürecinde karﬂ›laﬂ›lan durumlar ve deneyimler bir araya
getirilmeli, aç›lma öncesi, esnas› ve sonras› süreçlere iliﬂkin
kapsaml› stratejiler geliﬂtirmeli ve bunlara dayanarak çeﬂitli
somut ürünler oluﬂturmal›y›z.
Sunumlar
Ailelere, eﬂcinsel bireylere, e¤itimcilere, psikiyatrlara,
psikologlara, avukatlara, sosyal hizmet uzmanlar›na, bir bütün
topluma dönük kendi içinde uzmanlaﬂm›ﬂ farkl› e¤itim paketleri
Kendi içimizde konuyla ilgili uzmanlar yetiﬂtirmek
Tart›ﬂt›rma programlar›
Broﬂürler
‹nternet üzerinden bilgilendirmeler
Makaleler
Çocuk olan eﬂcinsellerin yan› s›ra, anne-baba olan eﬂcinsellerin
de sorunlar›n›n bu projeler kapsam›nda ele al›nmas›
gerekmektedir. Evlatlar›na aç›lmalar› ve çocuklar›n›n yaﬂayaca¤›
sorunlar› aﬂmalar›na dönük sorunlar, vs. Bu çal›ﬂmalar çocuk
sahibi olmak isteyen eﬂcinsellerin de önünü açacakt›r.
Aç›lma stratejilerinin yan› s›ra, aç›lmama stratejileri de olmal›d›r.
Herkese aç›lmay› öneremeyiz. Hangi durumlarda aç›lmamay›
önerece¤imizi, haz›rlayaca¤›m›z projeler kapsam›na almal›y›z.

Deneyimlerimizi bir araya getirirken Bat›'ya bakmak önemlidir
ama yeterli de¤ildir. Bat›'n›n geçmiﬂinden gelen deneyimleri
dikkate almal›, ancak sonuç olarak üretimlerimizi yerel
deneyimlere dayand›rmal›y›z.
Aileye aç›lmak onlara de¤er verdi¤imizin kan›t›d›r. Eﬂcinsel
gruplar›n›n kendini ciddi bir ﬂekilde belli eden bu soruna karﬂ›
acil harekete geçmeleri gerekmektedir. Bu anlamda, çal›ﬂma
gruplar›na ihtiyac›m›z var. Öncelikle var olan deneyimler bir
araya getirilmeli, sosyolojik, psikolojik, hukuki kaynaklarla
zenginleﬂtirilmelidir. Oluﬂan bilgi havuzuna dayanarak topluma
önerece¤imiz somut politikalar geliﬂtirmeliyiz. Bu politikalar
üzerinden somut ürünler oluﬂturulmal› ve bu ürünlerin vücut
bulaca¤› çal›ﬂmalar› acilen yaﬂama geçirmeliyiz.
Raportör: Yeﬂim & Ulaﬂ, Kaos GL Dergisi, Eylül - Ekim 2003,
Say› 17
“Bilen Aile” Projesi
Umut Güner (Kaos GL): Merhaba Gökay, hoﬂ geldin. ‹lk
sorum do¤al olarak "Ailen biliyor mu?" olacak.
Gökay (Türkiye Ay›lar›): Annem ve babam ayr›lar; ben annem
ve abimle yaﬂ›yorum, ikisi de biliyorlar ama babama söylemeyi
düﬂünmüyorum.
Ailenin ilk tepkileri nas›ld›?
Ben önce abime söylemiﬂtim. Üniversitede dersler bitip
döndü¤ümde anneme de söylemeyi düﬂünüyordum. Ama bu
konuda kesin karar›m› verememiﬂtim. Eve geldi¤imde de,
söylememe gerek olmad›¤› karar›na vard›m. Çünkü söylemem
bir ﬂeyi de¤iﬂtirmeyecekti ve ben baﬂka bir yükün alt›na girmek
istemedim. Ama bir akﬂam abim anneme söyledi. Ben bir
arkadaﬂ›mdayd›m, abimden telefon geldi; "Annem çok fena,
eve gel" diye, hemen gittim. Annem a¤lam›ﬂ, kendinden geçmiﬂ,
onu teselli etmeye çal›ﬂt›m. Ama yan›nda bir arkadaﬂ› daha
vard› ve her ikisine birden laf anlatmak zorunda kald›m. ‹lk
baﬂta kabullenmedi, "seni normal yaﬂam›na döndürmek için
elimden geleni yapaca¤›m, o zamana kadar bu tür düﬂünceler
akl›nda olmayacak" dedi. Ben ise, "kabullendim, size söyleyecek
güveni de kendimde buldum. Sana eﬂcinsel oldu¤umu
söylüyorum, sen bana ne diyorsun" dedim. Ondan sonra, yavaﬂ
yavaﬂ bir ﬂeyler anlatmaya baﬂlad›m. ‹lk baﬂta kendimi
anlatmakta zorlan›yordum. Ne demeliyim, nas›l anlatmal›y›m
diye... Psikiyatra gittik beraberce, doktor, “o¤lunuz sa¤lam”
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dedi. Ve annem ﬂok oldu. Çünkü "o¤lunuz hasta" denmesini
bekliyordu.
Annen eﬂcinselli¤ini nas›l alg›lad› ve neler düﬂündü?
Medyadaki eﬂcinsel imaj›ndan etkilendi¤i kesin. Bunun yan›nda
babamla boﬂanm›ﬂ olmas›n›n buna neden olabilece¤ini düﬂündü.
Kendisini suçlad› bir dönem, "bu, benim seni yetiﬂtirme
tarz›mdan kaynakl›" dedi. Baba modeli aramam›n etkisi oldu¤unu
düﬂündü.
Sana, eﬂcinselli¤ine ve yaﬂam›na dair sorular› rahat
sorabiliyorlar m›?
Nas›l iliﬂkiye giriyorsun diye sordu. Dominant m›, yoksa pasif
mi oldu¤umu merak ediyordu. Hastal›k kapaca¤›m›
düﬂünüyordu. Ben ona sevgiden, sevgililerden bahsettim. Cinsel
yolla bulaﬂan hastal›klar konusunda bilinçli oldu¤umu anlatt›m.
Ama sevgilimle tan›ﬂmaya haz›r de¤ildi. Nas›l tiplerden
hoﬂland›¤›m› da biliyor. ‹lginç geliyor ona zaten.
“Bilen Aile” fikri nas›l do¤du?
Aileme aç›ld›ktan birkaç gün sonra, “Türkiye Ay›lar›”ndan
Mali ve Murat'a kahvalt›ya gittim. Onlara olay› anlatt›m. Ne
yapmal›y›m, nas›l tav›r almal›y›m diye tart›ﬂ›rken, bizlerin
ailelerimizi anlamak konusunda yetersiz kald›¤›m›z›; eﬂcinsel
bireye sahip bir aileyi en iyi, baﬂka bir eﬂcinsel bireye sahip
ailenin anlayaca¤›n› düﬂündük. Aileler, anneler, babalar,
arkadaﬂlar, kardeﬂler, tan›d›klar, akrabalar, birbirlerini daha iyi
anlarlar diye, onlar› bir araya toplamak fikri akl›ma geldi. Hep
birlikte onlar› bilinçlendirmek ve onlar›n birbirlerine soru sorarak
kendilerini bilinçlendirmelerini sa¤lamak iyi olur diye düﬂündüm.
Ama proje benden ç›kmad›; zaten bilindik bir ﬂeydi. Sadece ilk
ad›m benden ç›kt›. Ama her zaman olabilece¤ini düﬂünüyorum.
Zaten bu hedeflenen bir ﬂeydi.
Türkiye Ay›lar›'ndaki arkadaﬂlar›n nas›l karﬂ›lad› bu fikrini?
Ço¤u olumlu karﬂ›lad› ve sevinerek kabul ettiler ve fikir
üzerinde tart›ﬂmaya baﬂlad›lar. Karﬂ› ç›kanlar da oldu. Ailelerimiz
için zor olabilir, onlar› bir araya getiremeyiz diye düﬂünenler
oldu.
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Toplant›da ailelerinize neyi anlatmay› hedeflediniz?
Bizim toplant›da vermek istedi¤imiz ilk ﬂey, sadece seks için

var olmad›¤›m›zd›. Eﬂcinselli¤in bir tercih olmad›¤›,
cinselli¤imizin sadece kimliklerimizden biri oldu¤u, sevgimizi
yöneltti¤imiz cinsin kendi cinsimiz olmas› d›ﬂ›nda, onlar›n
(heteroseksüellerin) yaﬂamlar›ndan farkl› ﬂeyler yaﬂamad›¤›m›z›
anlatt›k. Eﬂcinselli¤in yanl›ﬂ ya da hastal›kl› bir ﬂey olmad›¤›na
dair mesajlar vererek devam ettik. Böylece, ailelerin bilmelerinin
d›ﬂ›nda, bilinçlenmelerini sa¤lamaya ve ailelerimizle daha sa¤l›kl›
bir iliﬂkiyi nas›l kurabiliriz sorusuna cevap bulmaya çal›ﬂt›k.
Bilen Aile toplant›lar› aileler için nas›l faydal› oluyor?
Ailelerimiz sadece, bizim kendi eﬂcinselli¤imizi ve kendi
yaﬂad›klar›n› biliyorlar. Bunun yan›nda, ne di¤er erkek
eﬂcinselleri, lezbiyenleri, travesti ve transeksüelleri ne de onlar›n
neler yaﬂad›¤›n› bilmiyorlar. Aile d›ﬂ›ndan örnekler gördüklerinde,
baﬂkalar›n›n da ayn› ﬂeyleri yaﬂad›klar›n› ö¤rendiklerinde, hem
bizi daha iyi anl›yorlar hem de bizim eﬂcinselli¤imizden dolay›
kendilerini suçlamaktan vazgeçiyorlar. Aileler, eﬂcinselli¤i
tan›yor ve di¤er aileler ile yaﬂad›klar›n› paylaﬂabiliyorlar. Benim,
ailemle girdi¤im iletiﬂimin do¤ru bir yolda ilerledi¤ini
düﬂünüyorum ama bu iletiﬂimi kuramayanlar var. Travesti ve
transeksüeller var, onlar›n yaﬂad›klar› sorunlar bizimkinden
farkl› ve onlar›n ailelerine de ulaﬂmak önemli!
Toplant›ya ailenin gelmesi bir süreç içinde oldu herhalde.
Aileme nas›l anlataca¤›m› ve bu sürecin nas›l devam edece¤ini
bilmedi¤im için de, devam› böyle olabilir diye düﬂündüm. Bu
toplant› bir deneme toplant›s› niteli¤indeydi. Çok fazla ailemiz
yoktu, sadece model olarak kardeﬂ, akraba, arkadaﬂ ve iﬂ
arkadaﬂ› s›fat›na sahip kiﬂiler vard›. Eﬂi ve bebe¤i ile gelen bir
biseksüel arkadaﬂ›m›z da vard›. Ama san›r›m, oradaki kiﬂilerden
en sorunlu olan› benim ailemdi, çünkü yeni ö¤renmiﬂlerdi.
Di¤er aile üyeleri ise, ﬂok aﬂamas›n› çoktan atlatm›ﬂlard›.
Toplant› ilerledikçe, ailelerin ço¤u sorular› cevapland› ve hep
birlikte konuﬂtukça, hep birlikte rahatlad›lar.
Toplant›da annen nas›ld› ve toplant›n›n geri bildirimlerini
nas›l ald›n?
Ben anneme gitti¤im yerlerden zaten bahsediyordum. Az
buçuk nas›l bir yere gelece¤ini biliyordu. Toplant› yerine ilk
gelen de annem oldu. On dakika sonra, gelenler olunca
rahatlamaya baﬂlad›. Toplant›n›n baﬂ›nda çok heyecanl›yd›.
Sonradan aç›ld›. Dinlerken korkular›n› söyleyebildi, bir ara
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a¤lad›. Çünkü "hep böyle geldim, böyle gidece¤im" deyince,
de¤iﬂmeyece¤imi duyunca, bir de toplumun önyarg›lar›ndan
konuﬂunca a¤lamaya baﬂlad›. Panik içinde düﬂünerek dinliyordu.
Bir ara sus pus oldu. Her an sevinece¤i bir ﬂey duyaca¤›n›
düﬂünüyordu san›r›m. Kendisi kabullenme aﬂamas›na geldi,
ama toplumun önyarg›lar›ndan kaynakl›, bir türlü rahatlayamad›.
Abin nas›l karﬂ›lad›? Toplant›ya geldi mi?
Gelmedi. Ama o s›ralar Ankara'da de¤ildi, e¤er olsayd› gelirdi
san›r›m. ‹lk söyledi¤imde ﬂaka yapt›¤›m› sand›. Sonra sessiz
kald›. Ama alt›ndan kalkamad›, benimle ne konuﬂaca¤›n›
bilemedi¤i için anneme söyledi. ﬁu ara, abimle bu konuda çok
fazla konuﬂmuyoruz. Beni kabul ediyor ama bir yandan da
toplumun de¤er yarg›lar› a¤›r bas›yor.
Toplant› senin için nas›l geçti?
‹lk baﬂta, panik içinde herkes birbirine bakarken, belli bir süre
sonra herkes rahatlad›. Bizim grup içindeki rahat etkileﬂimimiz
ailelerimize de yans›d›. Ve daha s›cak bir ortam yaratabildik.
Zaten, ev ortam›n› tercih etme sebebimiz de bu rahatl›¤› ve
s›cakl›¤› sa¤lamakt›. Ailelerimiz oradayd›, biz oradayd›k.
Sonucunda hepimiz, eﬂcinsellikle ilgili yaﬂad›¤›m›z anlar› anlatt›k
ve birbirimizi daha iyi anlad›k. Güzel bir toplant› oldu, en az›ndan
ailem benim arkadaﬂlar›mla tan›ﬂt›, kendi gibi düﬂünen ve ayn›
duygular› yaﬂayan insanlar› gördü.
Toplant› sonras›nda annenin de¤iﬂti¤ine dair ipuçlar› var
m›? Ya da seni ﬂok edecek bir ﬂey söyledi mi?
Annem, duygular›n› içine atar genellikle; gülerek "iyi oldu,
arkadaﬂlar›n› gördüm" dedi. Bana karﬂ› tav›rlar› de¤iﬂti. Durup
dururken konuyu açmamaya baﬂlad›. Bu da onun rahatlad›¤›n›
gösteriyor. Eﬂcinsellik hakk›nda kitaplar okuyaca¤›m dedi.
Arada bir ﬂaka bile yapmaya baﬂlad›.
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Biz eﬂcinseller benzer sorunlar yaﬂ›yoruz, ama ailelerimiz
de benzer sorunlar yaﬂ›yor. Onlar›n deste¤ine ihtiyac›m›z
var. Sen bu konuda ne düﬂünüyorsun?
"Bilen aile" ile ailelerimizin bizi daha iyi anlamas› ve bizi
desteklemeleri sa¤lanabilir. Toplumun en önemli parçalar›ndan
biri aile ve aileye “out” (aç›lmak) olmam›z›n nedeni de ailenin
deste¤ini almak, kendini kabul ettirmek. Bilen aile toplant›lar›yla,
bu daha sistematik olabilir. Sokakta, okulda heteroseksüel gibi

davran›yorsun ama aileye out olmakla, en az›ndan evde rol
yapmaktan kurtuluyorsun. Sokakta, orada, burada daha sa¤lam
duruyorsun. Karﬂ›na ç›kan bir aksilikte, ailen ve arkadaﬂlar›n›n
deste¤i ile mücadele edebiliyorsun. Annem, kayg›lar›n› bir
baﬂkas›na anlatacak, bir baﬂkas› annemden bilgi alacak ve
baﬂkalar›n›n de¤iﬂmesine neden olacakt›r. Di¤er ülkelerde,
aileler de eﬂcinsellerle birlikte yürüyebiliyor, onlar› destekliyorlar.
Bilen Aile toplant›s›n›n devam› gelecek mi?
Ailelerin bu yönde iste¤i daha önemli. Toplant›lar daha da
geniﬂ olmal›. Biz "bilen aile"yi sadece Türkiye Ay›lar› için de¤il,
tüm gruplar›n yer alabilece¤i bir proje olarak düﬂünmüﬂtük. ‹lk
toplant›n›n Türkiye Ay›lar› ile s›n›rl› kalmas›n›n nedeni, nas›l
olaca¤›n› ve ne olaca¤›n› bilmedi¤imiz içindi. Bu, zaten bir
deneme toplant›s›yd›. Türkiyeli Eﬂcinseller Buluﬂmas›nda devam›
getirildi. Biz, iki ayda bir yap›lan düzenli toplant›lar olabilir diye
düﬂünmüﬂtük. Ama bu konuda di¤er gruplar ile birlikte çal›ﬂmak
ve aileleri de unutmamak gerekiyor. K›sa zaman içinde olmas›,
s›ca¤› s›ca¤›na yap›lmas›, önümüzü de açar. Herkesin bunun
devam›n› getirmek isteyece¤ini düﬂünüyorum; ben de elimden
geleni yapmaya çal›ﬂaca¤›m.
Aileni, eﬂcinselli¤e dair okumas› için internet kafeye
götürdün ama neden Kaos Kültür Merkezine getirmedin?
S›k geldi¤im ve bu sayede benimsedi¤im bir ortam olsayd›,
getirirdim. Ama de¤ildi. ﬁu an kendime daha yak›n hissetti¤im
bir mekân, ailemi de getirebilirim. Asl›nda, ben deneme
toplant›s›n› Kaos GL'de düzenleyelim demiﬂtim, çok güzel haz›r
bir ortam var diye. Ama ev ortam›n›n deneme toplant›s› için
daha rahat ve s›cak olabilece¤ini düﬂünmüﬂtük.
Bilen Aile için ileriye dönük neler düﬂünüyorsun?
Bilen Aile'nin as›l amac›, ailelerin bizim d›ﬂ›m›zda bir araya
gelmeleri. Dernekleﬂmesi ise çok güzel olur. Ailelerin bizi her
konuda destekleyecek bir konuma geleceklerini düﬂünüyorum,
çünkü bizim için kayg›lan›yorlar ve toplumun de¤iﬂmesi için
bir ﬂeyler yapmaya haz›r bir hale gelebilirler.
Hatta kendilerinin koordine edecekleri eylemler, toplant›lar
düzenleyebilirler diye düﬂünüyorum. Ama burada, aileyi
bilinçlendirmek önemli, gerçekten do¤ru bir ﬂeyler yapt›klar›na
inanmalar› gerekiyor. Aﬂama aﬂama ilerlenece¤ini düﬂünüyorum.
Sosyal etkinliklerle, ailelerin bir araya getirilmesi sa¤lanarak
.
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bir yandan da dernekleﬂme gibi bir sürece girilebilir. Pratik
hayatta hem aileye hem de eﬂcinsel bireye yard›m edebilecek
projeler geliﬂtirilebilir. Gelecek için Ankara'da veya bütün
Türkiye'de bu toplant›lar›n arkas›n›n gelmesini diliyorum.
Son olarak eklemek istedi¤in bir ﬂeyler var m›?
Baﬂta grup arkadaﬂlar›ma, yani Türkiye Ay›lar›'n›n di¤er
üyelerine, özellikle evlerini deneme toplant›s›na açt›klar› için
Mali ve Murat'a teﬂekkür ediyorum. Ayr›ca Kaos GL'ye bu
söyleﬂi için teﬂekkür ediyorum.
Ben de Kaos GL ad›na sana teﬂekkür ediyorum.
Kaos GL Dergisi, Aral›k 2002 - Ocak 2003, Say› 1 3
“Ailelerimiz için en iyi psikolog, psikiyatr biziz.”
“Bilen Aile Toplant›s›”, Türkiyeli Eﬂcinseller Buluﬂmas›n›n
“Güztanbul” aya¤›nda yap›ld›. Ailelerimizle ilk defa bir araya
geldik. Ailelerimizin ne yaﬂad›¤›n› dinledik. Art›k ailelerimiz de
bizim neler yaﬂad›¤›m›z› daha iyi anl›yorlar ve kendileri gibi
insanlar›n oldu¤undan haberdar oldular.
Toplant›ya kat›lanlar›n “aileye aç›lma” hikâyeleri…
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“Heteroseksüele âﬂ›k ”
Erçin (Alkan'›n k›z kardeﬂi): Aram›zda sekiz buçuk yaﬂ var.
Nas›l ö¤rendi¤imi ve bunun sonras›ndaki ilk diyalogumuzu
anlatmak istiyorum. Kaos GL dergisinde abimin bir yaz›s› vard›
ve orda bir heteroseksüele âﬂ›k oldu¤unu yazm›ﬂt›. Yaz›y›
okudu¤umda a¤lad›m. A¤lamam›n nedeni onun kimli¤i de¤il,
çekti¤i ac›lardan dolay› idi. Bir heteroseksüele âﬂ›k olmuﬂtu ve
bunun karﬂ›l›¤›n› görememiﬂti. Daha sonra ne yapaca¤›n›, bunu
nas›l atlataca¤›n› bilememiﬂti. Düﬂtü¤ü ac›lar beni çok üzdü.
Benzer ﬂeyler yaﬂ›yorduk. Sonra o akﬂam› anlatay›m: O akﬂam›
kendisi hiç unutmuyor san›r›m. “Ben seni biliyorum” dedim.
“Neyi biliyorsun” dedi. Orda kendimi çok kötü hissettim. Do¤ru
kelimeleri söylemek zorunda idim. Kesinlikle onu incitmemem
gerekiyordu. Yanl›ﬂ ﬂeyler söylememem gerekiyordu. Onun
gözlerine hiç bakmadan “Sen eﬂcinselsin” dedim. “Hay›r de¤ilim
nerden ç›kt›, kim söyledi” dedi. “Biliyorum. Kesinlikle bunu
inkâr etme. Ben biliyorum ve her zaman senin yan›nda olaca¤›m”
dedim. A¤lamaya baﬂlad›k. Belki de hiç bilmemizi istemiyordu.
Bildikten sonra çok kötü olaca¤›n› düﬂünüyordu. Belki, benimle

birçok problem yaﬂayaca¤›n› zannetti. Ama benimle ilgili hiç
problem yaﬂamad›. O konuﬂmam›z› hiç unutmuyorum. “Ne
olursa olsun senin arkanday›m; seninle gurur duyuyorum”
dedim. O günün akﬂam›n› hiç unutmuyorum. Ben heteroseksüelim ve insanlar oldukça, eﬂcinseller de olacakt›r. Ama ailem
böyle bakmayacakt›r. Annem ö¤rense “hadi doktora gidelim”
diyecektir. Ben eﬂcinselli¤e böyle bak›lmas›n› istemiyorum. Bir
hastal›k ve düzeltilecek bir ﬂey de¤il. Ac›lar çekilmesini
istemiyorum. 1998 senesinden beri biliyorum abimi ve o
zamandan beri nas›l yaﬂand›¤›n›, hangi ac›lar›n çekildi¤ini
biliyorum. Çok fazla ac›lar yaﬂan›yor ikili iliﬂkilerde. Bir
heteroseksüel çiftin yaﬂad›¤› ac›lar›n iki üç misli ac›lar yaﬂan›yor.
Abimin bunlar› yaﬂamamas›n› isterdim. Onun d›ﬂ›nda hiçbir
fark yok. Çok sa¤lam bir kiﬂili¤i var. O zamana kadar biz ne
yaﬂad›k ne yaﬂ›yorsak, benim ona tavr›m hiç de¤iﬂmedi. K›zd›¤›m
zamanlarda gene “ne kadar uyuz bir adams›n” diyorum. “Ne
kadar uyuz bir kad›ns›n” demiyorum. Yani, hiçbir ﬂey de¤iﬂmedi.
Böyle bir ayr›m›n yap›lmas›n› istemiyorum, “o eﬂcinsel; sen
heteroseksüelsin, normalsin” gözüyle bak›lmasa keﬂke. ‹nﬂallah
bunlar› aﬂars›n›z. Aﬂarken, yan›n›zda birçok heteroseksüel insan
olacakt›r. Biz, her konuda sizin arkan›zda olaca¤›z. ‹nsan›z
hepimiz ve heteroseksüellerle aran›zda hiçbir fark yok, sadece
daha fazla ac› çekiyorsunuz. Siz kendinizi kötü hissetmeyin.
Toplumda çok büyük bask› var ama bunun d›ﬂ›nda umar›m
çok mutlu olursunuz ve çok güzel iliﬂkiler yaﬂars›n›z.
“Belki daha çok sevmiﬂtir.”
Alkan (Lambda): Hepinize buraya geldi¤iniz için teﬂekkür
ederim. Benim eﬂcinselli¤imi kabul etmem çok uzun sürdü.
Eﬂcinselli¤imi 4-5 sene önce kabul ettim ve aileme aç›lmay›
hiç düﬂünmemiﬂtim. Ama kardeﬂim biliyor. Bu, benim içimde
her zaman ukde kalm›ﬂt›r. ‹stedi¤im gibi bir abi modeli
çizememek; onun bir ye¤eninin, bir yengesinin olmamas›. Bu
tür konularda onu hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›¤›ma inan›yorum.
Onun d›ﬂ›nda, sevgimde hiçbir ﬂey de¤iﬂmedi. Belki daha çok
sevmiﬂtir. Bildi¤im tek ﬂey, duygular›m›z›n daha çok kuvvetlenmesidir.
“Sokak ortas›nda bana eﬂcinsel oldu¤unu söyledi.”
Serap (Mehmet'in ablas›): ‹lk aç›klad›¤› zaman, beni yoldan
telefonla arad›; çok garip bir yerdeydi ve acilen gelmem
gerekti¤ini söyledi. Ben, o panikle çok kötü bir ﬂey oldu¤unu
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düﬂündüm ve hemen atlad›m. Bulundu¤u sokak ortas›nda bana,
eﬂcinsel oldu¤unu söyledi. Bunu söyledi. Yolun ortas›nda
söyledi. Aç›kças› bekliyordum. Bir ﬂeyler hissediyordum. Beni
ﬂaﬂ›rtmad› ama onun üzgün olmas›na üzüldüm. Ama gene de
ﬂok oldum. ﬁoku atlatt›ktan sonra kabullenmeye çal›ﬂ›yorsunuz.
Kardeﬂiniz söz konusu. Aram›zda on yaﬂ var. Onun do¤umunu,
bebekli¤ini hat›rl›yorum ve onu erkek olarak kabul etmiﬂim o
zamana kadar. Daha sonra kabul etmeye baﬂl›yorsunuz, “neden
olmas›n” diyorsun. Mehmet bana aç›lana kadar kopuktuk,
çünkü kendi kabu¤u içinde yaﬂ›yordu. Ama ﬂu anda, gitti¤i
yerlere gidiyorum; arkadaﬂlar›n› tan›yorum. Sorunlar›n›
paylaﬂ›yorum. Bana söylemesinden bir sene sonra, abim ve
anneme de aç›ld›. Bunu direk kardeﬂim yapt›. Abim gene ayn›
ﬂekilde karﬂ›lad›. Annem ise, “sen onunla konuﬂ, sen onu
de¤iﬂtirirsin” gibi telkinlerde bulunuyor. Abim ve annem d›ﬂ›nda
hiç kimse bilmiyor. Toplum ne der diye düﬂünüyorlar.
“Annemin önünde diz çöktüm”
Mehmet (Anadolu Ay›lar› ): Ablama aç›klad›¤›mda birine
âﬂ›kt›m ve çok kötü bir durumda idim. Çerçeve içinde olmaktan,
gizlenmekten b›km›ﬂt›m ve art›k insanlardan da nefret etmeye
baﬂlam›ﬂt›m. Birine aç›lmam gerekiyordu. O da ablamd›. O
güne kadar hiç aç›lmam›ﬂt›m. Ablama çok teﬂekkür ediyorum.
Hatta barlara bile gittik. Hiç yad›rgamadan kabullendi. Aileme
gelince, gene problemlerim vard›. Annem ve abim dinciler ve
elimde birayla eve gittim. “Anne sana bir ﬂey söylemek
istiyorum” dedim. Annemin önünde diz çöktüm ve “ben
eﬂcinselim” dedim. “En iyi psikologlar, psikiyatrlar bulunacak
iyileﬂeceksin, sen bir erkekle yapamazs›n” diyorlar. Ailem ablam d›ﬂ›nda- beni bir kal›ba yerleﬂtirmiﬂler ve o kal›p içinde
görmek istiyorlar. Ayn› toplum gibi.
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“Mutlu oldu¤u ﬂekilde yaﬂamas›n› istiyorum.”
Nihal (Yeﬂim'in kuzeni): Yeﬂim'in çok zoru seçti¤ine
inan›yorum. Daha güçlü olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Ben
al›ﬂ›la gelindi¤i gibi yaﬂ›yorum. Ama Yeﬂim daha güçlü olmak
zorunda. D›ﬂar›da, insanlara kendini anlatamad›¤› zamanlar
oluyor. Ailesinden kimileri biliyor, kimileri bilmiyor. Ben
biliyorum. Her tarafta farkl› davranmak zorunda kal›yor. Kendi
özünü, kendi kiﬂili¤ini, yaﬂam›n›n her an›nda ortaya koyam›yor.
Bu da onu, hayatta daha zor yaﬂamaya itiyor. Mutlu olsun
istiyorum. Mutlu oldu¤u ﬂekilde yaﬂamas›n› istiyorum. Bu

ﬂekilde mutlu oldu¤unu görüyorum. Zorlanm›ﬂ olmas› beni
üzüyor. Keﬂke, toplumumuz taraf›ndan eﬂcinsellik daha kabul
edilmiﬂ olsayd› da, Yeﬂim ve hiç biriniz bu kadar zorluklarla
karﬂ›laﬂmasayd›n›z. Hepiniz hayat›n›z› çok daha rahat ﬂekilde
geçirmiﬂ olsayd›n›z. Gayemiz de bu. Bunu baﬂarabilmek için
bir araya geldik. Sizin yapt›¤›n›z etkinliklere kat›lmam›z›n nedeni
de bu. Bir ﬂekilde yard›mc› olal›m ve toplum içinde daha rahat
edebilin istiyoruz. Mutlu olabilmeniz ve çevreye kendinizi daha
rahat anlatabilmeniz için. Yeﬂim, daha önce neyse ﬂimdi de o
gene. Yeﬂim'de de¤iﬂen hiçbir ﬂey yok. Ben Yeﬂim'i çok sevdi¤im
için onu farkl› olarak alg›lamad›m. Ama Yeﬂim için, “o farkl›ym›ﬂ”
diyen insanlar›n kafalar›n› de¤iﬂtirmemiz laz›m diye
düﬂünüyorum.
“Sen Lambda ‹stanbul'u biliyor musun?”
Özgür (Yeﬂim'in kuzeni): Nihal ablam›n tepkisi, Yeﬂim ona
aç›ld›¤›nda “bizim ailede de lezbiyen varm›ﬂ” oldu. Bana
söyledi¤inde, ben de ona, “Sen Lambdaistanbul'u biliyor
musun?” diye sormuﬂtum. Eﬂcinsellik sap›kl›k vs. gibi
karﬂ›lan›yor. Farkl› bir ﬂey de¤il sonuçta içindeki sevgi.
“Zaten ben o yüzden getirmek istiyorum”
Yeﬂim (Kaos GL): Ben aç›lma an›lar›m› anlatacakt›m. Nihal
ablaya “böyle bir toplant› olacak gelecek misin?” diye
sordu¤umda, “Kesinlikle gelmek istiyorum ama iki tane çocu¤um
var, onlar› b›rakaca¤›m bir yer bulursam gelece¤im” demiﬂti.
Ben bu sabah arad›m. “Sana kötü bir haberim var” dedi. “Ben
çocuklar› b›rakacak yer bulamad›m, gelemeyece¤im” demesini
beklerken, “Çocuklar› b›rakacak yer bulamad›m. Onlar› da
getirebilir miyim?” dedi. “Berkay küçük ama Tu¤çe büyük,
anlayacak” dedim. “Zaten ben o yüzden getirmek istiyorum.
Ben o yaﬂta eﬂcinselli¤i tan›m›ﬂ olsayd›m, eﬂcinseller bu kadar
zor ﬂartlarda yaﬂ›yor olmayacakt›” dedi. Sabah herkes evde
uyuyordu. Bende bunu anlatmak istedim. Kardeﬂim de gelecekti
ama iﬂi ç›kt› herhalde. Ona aç›lma sürecim de benim için çok
önemli. On dakika nas›l söylesem diye düﬂündüm. Ve “Sana
kötü bir ﬂey söyleyece¤im. Ben kad›nlardan da hoﬂlan›yorum”
dedim. O da “Aman ben de bir ﬂey söyleyece¤ini sanm›ﬂt›m”
dedi.
“...sadece.”
Tu¤çe (Yeﬂim'in kuzeni, 12 yaﬂ›nda): Nas›l kad›nlar erkekleri,
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erkekler kad›nlar› seviyorsa kad›nlar›n kad›nlar›, erkeklerin
erkekleri sevmesinin de normal oldu¤unu söyleyeyim sadece.
“Ben uzun süredir söylüyordum.”
Ufuk (ﬁafak'›n abisi): Ben uzun süredir, “Beni de götür,
arkadaﬂlar›nla tan›ﬂt›r” diyordum. ﬁafak'› sonuna kadar
destekliyorum. Toplumumuz gerici olabilir, ama siz mücadeleye
devam ediyorsunuz. Biz, dört erkek kardeﬂiz. ﬁafak en
küçü¤ümüz. ﬁafak'›n benimle, öbür abilerimden daha iyi bir
diyalogu var. Annem bunu olabilir diye karﬂ›lad›. Hepimizin
farkl› yönleri var, ama onu çok seviyorum ve destekliyorum.
“ﬁeytan art›k pembe mi?”
ﬁafak: Bir erke¤e âﬂ›kt›m ve o zamanlar ‹stanbul'da
yaﬂam›yordum. Âﬂ›k oldu¤um adam ‹stanbul'da yaﬂ›yordu ve
tatilleri bahane edip onu görmeye geliyordum, ama anneannemden çok onunla zaman geçiriyordum. Bir gün onunla buluﬂtum.
Gecenin ikisinde eve döndüm. Kalabal›k bir aile toplant›s› vard›.
Day›m, Hollandal› bir kad›nla evlenmiﬂti. Day›m ve abimin beni
aramak için Taksim'e gittiklerini ö¤rendim. Elime pembe üçgen
çizmiﬂtim ve kendime güvenim geliyordu. Yengem elimdeki
üçgeni görünce, “o ne” diye sordu. O anda, onun beni ifade
eden bir ﬂey oldu¤unu söylemek yerine, daha kötü bir ﬂey
yapt›m ve satanist oldu¤umu ﬂeytana inand›¤›m› söyledim.
Yengem de, “homoseksüeller art›k kendilerine tanr› yerine
ﬂeytan› m› buldular, ﬂeytan art›k pembe mi?” diye espri yapt›.
Tabii ben çok rahatlam›ﬂt›m, yengemle sabaha kadar bir parkta
oturup a¤lad›k, âﬂ›k oldu¤um adam› anlatt›m. Yengem, eve
döndü¤ünde ailemle birebir konuﬂtu. Ailemin ondan sonraki
süreci çok kötüydü. Benim AIDS'li oldu¤umu düﬂündüler,
benden uzaklaﬂt›lar, abim de öyleydi asl›nda. Ama gene de
böyle bir ailem oldu¤u için, çok ﬂansl› oldu¤umu hissediyorum.
Böyle olmas›ndan gerçekten çok mutluyum.
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“O zaman o erke¤e söyle”
Deniz (‹stanbul): Babama aç›lma sürecim söyledi: “O k›za
söyle seni eve erken b›raks›n” dedi. Ben de, “bu konu da ne
kadar netsin, k›z oldu¤unu nerden biliyorsun” dedim. “O zaman,
o erke¤e söyle” dedi. Ben de “söyleyeyim” dedim. Ondan sonra
hiç konuﬂmad›k, bilir ama konuﬂmaya cesaret edemez. Abime
aç›lma sürecimde âﬂ›kt›m, a¤layarak yan›na gittim ﬂiirler
okuyorum. Sonra, “benim çok büyük bir sorunum var” dedim.

‹nan›lmaz korktu. Eﬂcinsel oldu¤umu söyledim. O da, “ben de
hastas›n filan sanm›ﬂt›m, çok korktum” dedi. Sonra, sevgililerimi
eve götürüp tan›ﬂt›rmaya baﬂlad›m. ﬁu an da konuﬂmuyoruz,
bunun gere¤ini de duymuyorum. Çünkü onlar›n yaﬂamlar›n›
da konuﬂmuyoruz, yatt›klar› adamlar› konuﬂmuyorlar. Bu süreci
biraz da do¤allaﬂt›rmak gerekir diye düﬂünüyorum.
“31 sene önceki Murat neyse ﬂimdi de o.”
Murat (Türkiye Ay›lar›): '93 y›l›nda, üniversite kayd›m›
yenilemeye gidece¤im, gitmeden önce, bir k›z arkadaﬂ›ma bir
mektup yazm›ﬂt›m. Ataca¤›m diye yata¤›n alt›na koymuﬂtum.
Kay›t›m› yenileyip geldi¤imde eve girdim. Ferhat Tunç'un yeni
ç›kan kasetini alm›ﬂt›m ve teybe koyup dinlemeye baﬂlam›ﬂt›m.
Annem yan›ma geldi, oturup a¤lamaya baﬂlad›. Ben de anneme,
“ﬂark› m› seni çok etkiledi, niye a¤l›yorsun” dedim. 'Ben senin
o¤lunum' diye bir parçayd›. Bu mektup ne diye sordu. ‹nsanlar
baz› zamanlar, baz› ﬂeyleri hisseder de, kafalar›ndan kaynar
sular dökülmüﬂ gibi hisseder ya, annemin hissetti¤inin ama
bana sormad›¤›n›n fark›ndayd›m. Her ﬂeyi oldu¤u gibi anlatt›m.
Sorular sormaya baﬂlad›. Her anne baban›n verebilece¤i tepkiyi
verdi ve “bir geçiﬂ dönemi yaﬂ›yorsun, ben de zaman›n da
böyle tekliflerle karﬂ›laﬂm›ﬂt›m, evet desem ben de bugün
lezbiyen olacakt›m” dedi. O, eﬂcinselli¤in böyle oldu¤unu
düﬂünüyor, halen böyle düﬂünüyor. Annem biliyor. Anlamak
için bir çaba sarf etmedi¤ini biliyorum. Ailem 12 senedir
Alanya'da yaﬂ›yor ve ben onlar›n yan›na gitti¤imde, her seferinde
bana bir k›z buluyorlar. En son seferde de, bir üst kattaki
muhasebeci k›z› buldu. Sürekli, benim evlenece¤im, torun
tosun sahibi olaca¤›m günü bekliyor. Asl›nda anlay›ﬂl›, tutucu
olmayan, kültürlü bir kad›n ama gene de anlamak istemiyor.
Bir gün de, k›z kardeﬂimle oturup konuﬂtu¤umda, zaten
biliyordum ve senin anlatman› bekliyordum, dedi. Onunla çok
güzel bir iliﬂkimiz var. Onun d›ﬂ›nda, benden beﬂ yaﬂ küçük
kardeﬂim var ama maçolar›n maçosu; ona anlatam›yorum.
Ama daha küçük kardeﬂime anlatabilece¤imi düﬂünüyorum.
Çünkü abisi eﬂcinsel olsa da, heteroseksüel olsa da, abisi gene
ayn› abisi. 31 sene önce ki Murat neyse ﬂimdi de o. Ama bazen
insan, kendini iyi ifade edemedi¤i için, yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalara yol
açabiliyor. Burada da, bizim üzerimize düﬂen en büyük görevin,
kendimizi oldu¤umuz gibi ortaya koyup farkl›laﬂt›rmadan, iﬂin
ne oldu¤unun do¤rusunu göstermek oldu¤unu düﬂünüyorum.
E¤er bunu baﬂarabilirsek, o zaman iletiﬂim artacak, insanlar›n
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anlamad›¤›, anlamaya çal›ﬂmad›¤›, tepkisiz kald›¤› konularda
aram›zdaki aç›¤› kapat›p iliﬂkileri düzeltebiliriz diye düﬂünüyorum.
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“Bunu bana ve çocu¤una nas›l yapars›n”
Serkan (Anadolu Ay›lar›): 30 yaﬂ›nday›m, on üç yaﬂ›ndan
beri eﬂcinsel oldu¤umu biliyorum. O zamandan beri iliﬂkilerim
oldu. 23 yaﬂ›nda evlendim. Üç yaﬂ›nda bir k›z›m var ve onlardan
ayr› yaﬂ›yorum. Aileme out olmam, benim irademle geliﬂmedi.
Haziran 2000 y›l›nda, ﬂu an halen sevgilim olan Ahmet'le
tan›ﬂt›m ve ona âﬂ›k oldum. Bu da direkt evlili¤ime yans›d›.
Evdeki düzen bozuldu. Bu iliﬂkimize de yans›d›. Aral›k ay›nda,
kar›m bilgisayar›m› kurcalarken -evlilik y›ldönümümüzün ertesi
günüydü-, sildi¤imi düﬂündü¤üm ama silmedi¤im ICQ
notlar›mdan, eﬂcinsel oldu¤umu ö¤rendi. Ertesi sabah iﬂten
geldi¤imde, evde duygusal bir patlaman›n oldu¤unu anlam›ﬂt›m.
“Bunu bana ve çocu¤una nas›l yapars›n” dedi ve gitti. Çok uzun
saatler sonras›, eve tekrar geldi. Ben de ertesi gün, tüm
eﬂyalar›m› toplad›m ve ç›kt›m. O her zaman, bunun bir süreç
oldu¤unu ve sonunda ona geri dönece¤imi düﬂünüyordu. K›z›m›
göremiyordum, k›z›m› her görmeye gitti¤imde, faciayla
karﬂ›laﬂ›yordum. Ahmet, bu konuda bana çok destek oldu ama
gene de bu Ahmet'le olan iliﬂkime de yans›yordu. Daha sonra
ailem ö¤rendi. Onlara da ben söylemedim. Kar›m, ilk önce k›z
kardeﬂime daha sonra anneme söyledi. Evde annemde
kal›yorum, k›z kardeﬂimle aramda öyle bir garip durum var ki,
biliyorlar ama bilmezden geliyorlar. Abime de babama da
söyledi. Kendim out olsam daha kolay olacakt›. Benim yerime
kar›m söylüyor, ben de yüzleﬂmek zorunda kal›yordum. Annem
bir gün otururken, “kendine dikkat et o¤lum” dedi. “Neye dikkat
edeyim anne, ben yetiﬂkin bir adam›m” dedim. Annemin ﬂöyle
bir sorunu var; k›z›m› çok fazla düﬂünüyor, ﬂu an alt› buçuk
yaﬂ›nda okula baﬂlad›. ‹stanbul'a gidece¤imi duydu¤unda, “O
pis insanlar›n yan›na m› gidiyorsun” diye a¤lad›. “Sus istiyorsan
anne, kavga etmeyelim” dedim. Annemi Ahmet'le tan›ﬂt›rmay›
çok istedim ama annem istemedi. “Bu benim hayat arkadaﬂ›m”
dedim. Telefonla bile konuﬂmad›lar. Ama bir gün çok ilginç bir
olay oldu; aram›zda bir sorun vard› ve chatte yaz›ﬂ›yorduk,
annem de yan›mda oturuyordu. “ﬁunu yaz” diyordu, ben de
yaz›yordum. K›z kardeﬂim ö¤rendi¤inde, “k›z›n için üzülüyorum,
gerisi benim için önemli de¤il” dedi. Bundan iki üç ay önce,
kötü bir dönem yaﬂ›yordum. Normalde sigara içmem, bir paket
sigara al›p eve gittim, a¤l›yorum, annem “ne oluyor” dedi.

“Sus” dedim ve a¤lamaya baﬂlad›m. Sonunda biraz rahatlay›nca,
anlatt›m neler oldu¤unu. Bana inan›lmaz destek verdi o gün.
Babama, gene kar›m anlatt›. Ben çal›ﬂ›yorum, annemle babam›n
yan›nda oturuyor ve telefonda bana, “ﬂimdi babana, senin
homoseksüel oldu¤unu söyleyece¤im” dedi ve söylemiﬂ, eve
gittim babam bir ﬂey konuﬂaca¤›m dedi. “Nedir bu
homoseksüellik meselesi” dedi. Ben de, “Bu seni ilgilendirmez”
dedim. “Tamam, babam›zs›n ama bu benim hayat›m” dedim.
Bana bu anlamda en büyük sorunu abim yaratt›. Abim
Almanya'da yaﬂ›yor, kar›m onlar›n yan›na tatile gitti¤inde,
eﬂcinsel oldu¤umu onlara da söylemiﬂ. Bir gün chatte, “Sen
eﬂcinsel misin?” diye sordu. Ben de, “Evet” dedim. “Ne biçim
bir adams›n sen” dedi. Ben de “Sana ne” dedim. ‹letiﬂimini
kesti. Yengemle aram çok iyi, onunla anlaﬂabiliyorum. Benim
tek üzüldü¤üm k›z›mdan ayr› olmak. Onun bir sorunu oldu¤unda
akut olarak yan›na gidemem ve her an›nda yan›nda olamam;
benim en önemli sorunum k›z›m. Herhangi bir nedenden ötürü
üç gün aramad›¤›mda, anneme gelip “babaanne, nas›l bir baba
k›z›n› üç gün aramaz” diye soruyormuﬂ. Bunu duydu¤umda,
gene a¤l›yorum.
“‹liﬂkimden vazgeçmedim.”
Ahmet (Anadolu Ay›lar›): Serkan'›n eﬂi taraf›ndan
ö¤renildi¤inde, benim Serkan'›n sevgilisi oldu¤umu ö¤rendi¤i
için, ben de bir diyalog süreci yaﬂad›m. Benim telefonumu
biliyordu. Defalarca evlerine gitmiﬂtim. ‹liﬂkiyi ö¤rendikten
sonra beni arad›, “Sen Serkan'la böyle bir iliﬂki yaﬂ›yorsun, bu
iliﬂki yanl›ﬂ, sap›k bir iliﬂki yaﬂ›yorsunuz. Onun peﬂini b›rak,
bizim yuvam›z› y›k›yorsun” dedi. Ben de, bizim iliﬂkimizin
seksüel temellere kurulu bir iliﬂki olmad›¤›n›, ayn› heteroseksüellerin iliﬂkilerinde yaﬂanan paylaﬂ›mlar›n tümünün bu iliﬂkide
oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›m. Defalarca görüﬂtük ve her
seferinde ayn› iste¤ini dile getirdi. Ben de, Serkan bana böyle
bir ﬂey söylemedi¤i sürece bunun olmayaca¤›n› söyledim. En
sonunda, o pes etti. Ayr›ca, Serkan'›n bu süreç içinde çok
büyük ac›lar yaﬂad›¤›n› düﬂünüyorum; defalarca intihar giriﬂimleri
oldu. Ben, hep onun yan›nda olmaya çal›ﬂt›m. ‹liﬂkimden
vazgeçmedim.
“Bir sabah bask›na geldiler.”
Mehmet Ali (Türkiye Ay›lar›): Anlat›lan örnekler ve aileleri
burada olanlar, hep ﬂansl› kiﬂiler. Bunca ﬂansl› olan insan›n
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yan›nda, ﬂans›z insanlar da var. E¤itim durumlar› ne olurlarsa
olsun, eﬂcinselli¤i, halen hastal›k ve tedavi edilebilir bir ﬂey
gibi gören insanlar da var. Benim ailem de bunlardan biri. 20
küsur y›ld›r, babas› olmayan bir ailedeyim. Babam› kaybettikten
sonra, beﬂ kardeﬂ ve annem, hayat mücadelesi verdik. Bu
dönemde, ekonomik koﬂullar nedeniyle aile birbirinden çok
uzaklaﬂt›. Ben, yaklaﬂ›k dört y›ld›r yaln›z yaﬂ›yorum ve kardeﬂlerim bir kereli¤ine, evime, annemin tuzak kurmas› sayesinde
geldiler. Birbirimiz için yoktuk art›k. Benim aç›lma sürecim çok
farkl› oldu. Bilen aile toplant›s›n›n araﬂt›rma sürecini yap›p
deneme toplant›s›n› yapt›¤›m›z dönemde, gelen röportaj teklifiyle
bunu habere dönüﬂtürdük. Bu habere destek olmas› için,
foto¤raf da verilmesi gerekti. Benim ailem, eﬂcinselli¤imi,
Aktüel'de ç›kan bu haber üzerine ö¤rendi. Sadece beni
ö¤renmekle kalmay›p beraber yaﬂad›¤›m erke¤i, aram›zdaki
iliﬂkiyi, sadece -onlar›n deyimiyle- cinsel organlar›n›n peﬂinde
olmay›p bir hak mücadelesi içinde oldu¤umu ö¤rendiler. Bir
sabah bask›na geldiler. ﬁans›ma, bask›n s›ras›nda evde
yaln›zd›m. Murat'› biliyorlard›. “Antalya'dan ablan geldi, annene
böyle görünmesini istemiyoruz, sana geliyoruz” dediler. Sabah
saat 9'dan 12'ye kadar, fiziksel ﬂiddete varacak derecede, gergin
bir ortamda, benimle sohbet ettiler! Onlar için tek önemli olan,
“bizim aileden nas›l böyle biri ç›kar”. “Etraf›nda nas›l insanlar
var, ya sen intihar et ya da ben seni öldürece¤im ve el âlem ne
der” noktas›ndayd›lar. Nefret patlamas› yaﬂad›m ve izin al›p
Ankara'dan uzaklaﬂt›m. Bugüne kadar en yak›n oldu¤unu
düﬂündü¤üm ablam, günde 30 taneye varan mesaj gönderiyor.
‹lk önce nefret patlamas› olarak yaz›lan mesajlar, zamanla beni
suçlama, daha sonra da kendilerini suçlama mesajlar› haline
geldi. En sonunda gelen mesajlar, daha çok benim eﬂcinselli¤imi
anlamaya çal›ﬂan mesajlard›. Ama benim istedi¤im bir anlamda
de¤ildi bu, benim “aktif mi pasif mi” oldu¤umu ö¤renmek
istiyorlard›. ﬁu an, ailemin burada olmas›n› çok isterdim. Biz,
toplumu de¤iﬂtirmek istiyorsak, ilk önce ailelerimizden
baﬂlayabiliriz. Aile, toplumun en küçük parças›d›r. ‹nﬂallah bu
toplant›n›n devam› gelir. Biz, toplumu küçük küçük ailecikler
olarak de¤iﬂtirirsek, ilerde bir gün, toplumun de¤iﬂti¤ini
görece¤iz. Böylelikle mutlu olaca¤›z.
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“Sen benim o¤lumsun!”
Serdar (Legato): Ben 1999 y›l›nda aileme out oldum ama
bu, ailemin eﬂcinselli¤imle ya da eﬂcinsellikle ilk yüzleﬂmesi

de¤ildi. ‹lkokul üçüncü s›n›ftayken, s›n›f ö¤retmenim, annemi
okula ça¤›r›p “Sizin o¤lunuz hep k›zlarla oynuyor, sizin ailede
eﬂcinsel var m›?” diye sormuﬂ. Annemle ö¤retmenim aras›nda
geçen bu konuﬂmadan sonra, babam, beni salona çekip
erkeklerle k›zlar›n sadece doktorculuk oynayabilece¤ini, ip
atlama gibi oyunlar› oynamamas› gerekti¤ini söyledi. Ben de,
eﬂcinselli¤imle ilk kez orda yüzleﬂtim. Arada s›rada, beni odaya
çekip sorarlard› “Yavrum sen eﬂcinsel misin, niye k›z arkadaﬂ›n
yok” diye. En son 16 yaﬂ›mda, eﬂcinsel olmad›¤›m› söylemiﬂtim.
17 yaﬂ›nda çevreme aç›lmaya baﬂlad›m. Anneme aç›lmam,
2000 y›l›n› buldu. “Ben eﬂcinselim” diyebildim. Annem a¤lamaya
baﬂlad›. Onun yetiﬂtirilme tarz› için kabul edilmesi zordu. Ama
o günden sonra -babam ve kardeﬂim içerde televizyon
seyrederken-, biz salona geçerdik ve bana bir sürü soru sorard›.
“Aktif misin, pasif misin”; aktif oldu¤un zaman sorun yok
gibiydi. Ben, o yaﬂ›ma gelene kadar yalan söylemiﬂtim ve art›k
söylemek istemiyordum. Sordu¤u her soruya do¤ru cevaplar›
veriyordum. Aktif ya da pasifli¤in oldu¤una inanmad›¤›m› vs.
2001 y›l›nda annemin ölümüne kadar, babamla kardeﬂimin
bilmedi¤ini san›yordum. Ama annem, ikili oynayarak, benim
söyledi¤im her ﬂeyi onlara, onlar›n söyledi¤i her ﬂeyi de bana
bir ﬂekilde iletiyordu. Mesela, “eve geç gelme, erken gel” gibi
vs. Bir de bu dönemde, 12 ayl›k bir iliﬂki yaﬂad›m; anneme out
olduktan üç dört ay sonra iliﬂkimi bitirdim. Partnerim, benden
yaﬂça büyüktü ve bitmesini istemiyordu, bana fiziksel ﬂiddet
uygulamaya baﬂlam›ﬂt›. Bunlar› anneme söyledi¤imde, bana
destek oldu, partnerime telefon aç›p konuﬂtu. Ondan sonra
ayr›ld›m ben sevgilimden. Sevgilim intihara teﬂebbüs etti. Bir
gün de evi arad›, “intihar edece¤im ben” dedi. Annem bana,
“Serdar, ailemizin ad›n› düﬂün; o intihar etse, telefonunda senin
mesaj›n bulunsa, ailemizin ad› ç›kar” dedi. Daha öncelerde de,
“eve feminen arkadaﬂlar›n› getirme” gibi ﬂeyler oluyordu. Annem
vefat etti, babam geldi “biz senin eﬂcinsel oldu¤unu biliyoruz
kardeﬂinle, bunu annenle konuﬂurduk” dedi. Duyduklar› zamanki
tepkilerini anlatt›; kardeﬂim kafas›n› duvarlara vurmuﬂ, babam
daha sakin karﬂ›lam›ﬂ. Bizim aile yap›m›z çok iyiydi, her ﬂeyi
konuﬂurduk, ama kardeﬂim her zaman bunun d›ﬂ›nda kal›rd›.
Kardeﬂimle her zaman sorun yaﬂad›m ve eﬂcinselli¤imi
paylaﬂmad›m, sevgililerimle tan›ﬂt›rmad›m onu, babamla
tan›ﬂt›rd›m. Ayr›ld›¤›m sevgilim bir gün kap›ya geldi. “Aﬂa¤› in
yoksa seni bütün mahalleye rezil ederim” dedi. Babam aﬂa¤›ya
indi ve onunla bir buçuk saat konuﬂtu. Ondan sonra eve döndü
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ve bana k›zacak, beni dövecek diye beklerken s›rt›m› s›vazlad›
ve “Sen benim o¤lumsun” dedi. Kardeﬂim de geldi ve “Ben de
seni çok seviyorum” dedi. Ama her ﬂey bu kadar süt liman
de¤il. Hiçbir ﬂey yokken, kardeﬂim üç ay önce, “ben, abimden
utan›yorum” demiﬂ. Bu olaydan sonra kardeﬂimle konuﬂmamaya
baﬂlad›m. Ailem biliyor, ama ne kadar kabul ediyor bilmiyorum.
Babama, bugün, bu toplant›dan bahsettim; gelmek istemedi.
Annem olsayd› gelirdi. Ben de bu yüzden, annemin mezar›na
gittim. “Anne sen olsayd›n gelirdin” dedim. Aç›lma sürecim ve
ailemin bunu kabul etmesi s›ras›ndaki yaﬂad›klar›m, çok pozitif
olmasa da; her ﬂeyi konuﬂabildi¤im bir ailem oldu¤u için tanr›ya
ﬂükrediyorum.
“Psikologa gittik…”
Erdem (Ankara'dan): Aileye out olma sürecinde, psikolojik
yard›m sürecinden konuﬂmak istiyorum. Bir ﬂekilde out oldum
aileme; annemin tepkisiyle babam›n tepkisi birbirinden farkl›yd›.
Annem ﬂaﬂ›rd›, “çocu¤umuzsun” gibi sahiplenici bir tav›r
tak›n›rken; babam, “psikolojik yard›m alman› istiyorum” dedi.
Ben o s›rada, GayAnkara isimli grupta, bir ﬂeyler yapmaya
çal›ﬂ›yordum ve oradan tan›d›¤›m psikologlar, psikiyatr vard›.
Ayr›ca, o s›rada beraber oldu¤um insan da psikiyatrd›. “Benim
tan›d›¤›m insanlar var, ben bulaca¤›m” dedi. Çok s›cak
bakm›yordum ama birlikte psikologa gidip onlarla uzman birinin
önünde tart›ﬂmay›, daha do¤rusu, uzman diye niteledikleri
insan›n, onlar› ikna etmesini bekliyordum. Babam ilk baﬂta
kabul etmedi, tart›ﬂmalar kavgalar olurken annem babam› ikna
etti. Psikologa gittik, bunun bir hastal›k olmad›¤›n› söyledi ve
babam› ikna etti. Her ne kadar zor geliyorsa da, psikolog
karﬂ›s›na ç›kmak, onlar›n bak›ﬂ aç›s›n› de¤iﬂtirmeye yar›yor.
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“Kocan ar›yor!”
Cüneyt (Anadolu Ay›lar›): Ben asl›nda, anneme out olmad›m.
Çocuklu¤umdan beri, yaﬂad›¤›m›z ufak tefek ﬂeyler var. Cinsel
içerikli yaz›ﬂmalar›m›z›n oldu¤u Alman sevgilimin mektubunu
gördü. “Bu ne” diye sordu, ben de geçiﬂtirdim. Daha sonra da,
dört beﬂ senelik bir iliﬂkim vard›; üç sene boyunca telefonla
görüﬂüp birbirlerine hal hat›r soruyorlard›. Levent evi arad›¤›nda
-ki ben zaten haftan›n 6 günü Levent'te kal›yordum-, “Kocan
ar›yor” dedi. Bunu, ﬂaka gibi söylüyordu. Levent, ‹skenderun'a
gitti; ben, yazl›¤a gittim. Üç gün sonra Levent geldi. Annem
uzaktan gördü ve “Bu mu?” diye sordu ve damad›n› be¤enmedi.

Ama babamla annem aras›nda, benim eﬂcinselli¤imle ilgili bir
konuﬂma geçmiﬂ olaca¤›n› düﬂünmüyorum. Annemlerin
yazl›¤›nda, büyükçe bir salon ve iki tane küçük yatak odas› var;
ben sevgilimin eﬂyalar›n› küçük odaya götürdüm ve beraber
yatar›z diye düﬂündüm. Ama babam, “sen ayr›, o ayr›
yatacaks›n›z” dedi. Art›k annem, “Levent ne yap›yor” diye
sormuyor; ama ﬂimdi de, “Kaz›m ne yap›yor” diye düﬂünüyorlar.
Anneme out olmasam da, annemlerin konuﬂtu¤unu biliyorum.
Çünkü teyzemlerde kal›rken, sevgilim arad›¤›nda, teyzem de,
“kocan ar›yor” diye söyleyince ben ﬂok oldum.
“Ama geyleri seviyorum.”
Özkan (Türkiye Ay›lar›): Benim out olmam, kendi iste¤imle
olmad›. Murat'larla yak›n arkadaﬂ›z, beraber çektirdi¤imiz
foto¤raflar› bilgisayarda sakl›yorum ve annem, “foto¤raflardaki
herkes ﬂiﬂman, bunlar baskül ailesi; kim bunlar” dedi.
“Arkadaﬂlar›m” dedim. Teker teker sordu. Neyse, eve misafirler
geldi. Misafirlerin yan›nda gösterip “bak arkadaﬂlar›n” dedi.
Kapatt›m gazeteyi, odama gittim. Uçak mühendisiyim ben ve
gazete de uçaklarla ilgili bir haber vard›, “ben bu gazeteyi
saklayaca¤›m” dedim, yok ettim. Daha sonra, foto¤raflar›m›n
kay›tl› oldu¤u CD'yi arad›m ama yerinde yoktu. Abime nerde
oldu¤unu sordum. O da, kendisinde oldu¤unu ve konuﬂaca¤›m›z›
söyledi. En fazla geçiﬂtiririm diye düﬂündüm, “gey de¤ilim ama
geyleri seviyorum” diyecektim. Bir iliﬂkim var ama abimin bunu
anlam›ﬂ olma ihtimalini düﬂünmüyordum. Abim direkt, “Kim
o?” diye sordu. O anda fark ettim; resimlerin bir kaç›nda,
öpüﬂüyordum. Anlatt›m ben de. Orda, out olma olay› baﬂlad›.
“Dostum musun? Düﬂman›m m›s›n?” diye sordum. O da,
“Hay›r dostunum ama sevgilini getir, onu dövmek istiyorum”
dedi. Sevgilim ‹ranl› ve onun yan›na gidecektim. “Ben ‹ran'a
gidiyorum, rehberlik yapaca¤›m” dedim. Art›k anlad›lar. Yaklaﬂ›k
30 kilo ald›m. Daha sonra abim, “eve hediye getirme” demeye
baﬂlad›. Çünkü gidiyorum ve bir hafta sonra ay› hediyeleriyle
geliyorum. Ama daha sonra, bana çok yard›mc› oldu.
“Ve evlendirmeye çal›ﬂ›yorlar”
Oya: Geyler ile travestilerin yaﬂad›klar› sorunlar çok farkl›.
Bir travesti, asla, “aileme nas›l söyleyece¤im” gibi bir sorun
yaﬂamaz. Ya hastanelik olur ya dayak yer; bir ﬂekilde ailesinin
haberi olur. K›z kardeﬂim bir gün a¤layarak eve geldi. Mahalledeki
çocuklar, bunu taciz etmiﬂ, laf atm›ﬂlard›. “Nedir benim bu
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erkeklerden çekti¤im” diye bana dert yan›yordu. Ben de ona,
“benim erkeklerden çektiklerimi anlatsam da, görsen” dedim.
Bir yandan o a¤l›yor, bir yandan ben a¤l›yorum. Ama “ben,
seni gene de çok seviyorum” dedi. En büyük destekçim o oldu.
Evine gidip ziyaret edemiyorum, gitsem bile gece karanl›kta
gitmek zorunda kal›yorum ve güneﬂ do¤madan ç›k›yorum.
Bunun benim için ne kadar zor oldu¤unu tahmin bile
edemezsiniz. S›rf onu rencide etmemek için, komﬂular›na karﬂ›
boynunu büktürmemek ad›na, sa¤dan soldan laf duymas›n
diye, sanki i¤renç bir yarat›km›ﬂ gibi gidiyorum. Sizin de
avantaj›n›z ﬂu; aileniz sizi ö¤rendi¤i zaman bunu bir ﬂekilde
kabullenebiliyor. Travesti olmas›ndan korkuyorlar, ama bir
ﬂekilde, olmayaca¤›n› anlad›klar›nda kabul edebiliyorlar.
Evlendirmeye çal›ﬂ›yorlar; inanmayacaks›n›z ama ailem halen
bana k›z bulmaya ve beni evlendirmeye çal›ﬂ›yor. Karakolluk
olmuﬂtum, gazeteye ç›kt›m. Evimin önünde b›çakland›m. Halen
evime gelip gidiyorlar ve evimdeki erke¤i görüyorlar; ama halen
bir umutla yaﬂ›yorlar. Konuﬂmad›¤›m›z zaman, bu problem
kendili¤inden halledilecekmiﬂ gibi oluyor. Toplant›lara
gelemiyoruz çünkü para kazanmam›z gerekiyor ve birini yaparken
di¤erini yapam›yorsunuz.
“Siz yalan söylüyorsunuz”
Tolga (Legato): Yaklaﬂ›k sekiz sene önce benim ailem ö¤rendi.
Doktora götürüldüm ve doktor bana, “derdin ne” dedi. Ben de,
benim herhangi bir derdimin olmad›¤›n›, ailemin beni getirdi¤ini
söyledim. Doktor, “Sen ç›k, onlar gelsin” dedi. On dakika sonra,
içerden annemin ba¤›rt›lar› geliyordu, doktora, “Siz yalan
söylüyorsunuz” dedi. Doktor beni ça¤›rd›. Benim yan›mda,
“Çocu¤u rahat b›rak›n, kendiniz bir terapiste gidin” dedi.
Annemler gerçekten terapiste gitmiﬂler. Bu arada, benim cinsiyet
de¤iﬂtirece¤imi düﬂünüyorlarm›ﬂ. Akl›ndaki bu kavram
kargaﬂas›na son verdikten sonra, ﬂimdi damat be¤enme
aﬂamas›na geldi.
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“ya çocuk ya lezbiyenli¤in”
Mine (Lambda): Ben, eﬂcinselli¤im konusunda ailemle hiç
yüzleﬂmedim. Çocu¤um olunca, bana sürekli bask› yapmaya
baﬂlad›lar: “Çocu¤un yar›n bir gün soracak, ona ne diyeceksin?
Çocu¤una bir baba laz›m!”. Hayat›ma çeki düzen vermek
gerekti¤i konusunda, ﬂiddete varan bask›lar yaﬂand›. ﬁu an
bile, çok kötü bir bask› uygulan›yor. Teyzem bana, “keﬂke hayat

kad›n› olsayd›n da, lezbiyen olmasayd›n; bu çok onur k›r›c› bir
ﬂey” dedi. Çocu¤um bana, “babam nerde?” diye hiç sormad›.
Sadece bazen, “Anne, sen bazen kad›n bazen erkek mi
oluyorsun?” diye soruyor. Ama teyzem ve annemle böyle bir
iletiﬂim kuram›yorum. Çocu¤um oldu¤u için mutluyum, ama
bazen, bir an geliyor, “çocu¤um keﬂke olmasayd› da, lezbiyenli¤imi daha rahat yaﬂasayd›m” diyorum. Ailem “ya çocuk ya
lezbiyenli¤in” gibi bir noktaya getiriyor. Ailemle, son dönemde
çok s›k›nt› yaﬂad›m. Beni iki ay evden kovdular, ama ben
çocu¤uma olan sevgimden onu da aﬂt›m. “Hay›r, vermeyece¤im
çocu¤umu” diyerek dayand›m, bazen ne yapaca¤›m› ﬂaﬂ›r›yorum.
Keﬂke, herkesin ailesi buradaki baz› aileler gibi kabul etse de,
herkes rahat ve mutlu yaﬂasa diye düﬂünüyorum.
“Benim hayat›m›n yüzde doksan›n› bilmeyen bir ailem var.”
Koray (Kaos GL): Asl›nda bilen aileyle yaﬂanan sorunlar
kadar, bilmeyen ailelerle yaﬂanan sorunlar var zaten ve bu
yüzden bazen coming-out diyoruz ve olmas›n› istiyoruz. Ailem
beni bilmiyor ve “ailemle yaﬂad›¤›m bir sorun var m›”: Var.
Ailemle, kendimle ilgili hiçbir sorunumu paylaﬂam›yorum.
Benim hayat›m›n yüzde doksan›n› bilmeyen bir ailem var.
Kendimi üzgün hissediyorsam, eve gitmek yerine, baﬂka bir
yere gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü neden üzgün oldu¤umu
anlatamayaca¤›m. Ya da, kendimi çok mutlu hissediyorsam,
neden mutlu hissetti¤imi anlatam›yorum. Bir yere gideceksem,
nereye gitti¤imi paylaﬂmak istiyorum. Ama bunlar› da
paylaﬂam›yorsam, ailenin benim için anlam› ne o zaman. Aile
ö¤rendi¤i zaman çok fazla sorun yaﬂanabiliyor tamam; ama
sorunlar›n yan›nda, aileyle paylaﬂ›m›n art›¤›n› ve bununla
beraber gerçekten bir aileye sahip oldu¤unuzu düﬂünüyorum.
Kendimize aç›lmakla baﬂl›yor bu ve aç›lma-kabullenme sürecimiz
hemen olacak de¤il. Bunu, ailelerden de hemen beklememek
gerekiyor. ‹lk önce, “hay›r olamaz” diyor. Daha sonra, öfke
duyuyor o¤luna/k›z›na ya da kendisine; bu konu ile ilgili bir
suçlu bulmaya çal›ﬂ›yor. Bundan sonra, kabullenmeye baﬂl›yor.
Heteroseksüeller de aileleriyle sorun yaﬂ›yorlar ve ailelerimizden,
gerçekçi olmayan ﬂeyleri beklemememiz gerekir. Haks›zl›¤a
u¤rayan sadece eﬂcinseller de¤il, bence ailelerimizde haks›zl›¤a
u¤ruyor. Çünkü çocuklar› hakk›nda paylaﬂmalar› gereken ﬂeyleri
paylaﬂm›yorlar. Psikolojik destek verilebilir; hem eﬂcinsellerin
ailelerine aç›lmalar›nda destek olunmas›, hem de eﬂcinsel
ailelerine destek olunmas› laz›m. Bu toplant›dan, böyle bir yarar
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sa¤layabiliriz. Psikolog isteyebilirler; bunu istedikleri zaman,
önerebilece¤imiz psikolog ve psikiyatr listesi ç›kartabiliriz.
“veriyormuﬂ birilerine”
Onur (Kaos GL): Benim yabanc› uyruklu bir sevgilim vard›.
Ailemle tan›ﬂt›rd›m. Teyzemin çevresi çok geniﬂtir. Adam›
araﬂt›rm›ﬂ otellerde. Adam tam olarak ﬂu tabirle: “Veriyormuﬂ
birilerine” ve beni kullanmak istiyormuﬂ, ondan uzak durmam
gerekiyormuﬂ. Anneme de anlatm›ﬂ, annem de, “böyle bir iliﬂkin
var m›” diye sordu. Ben de “yok” dedim. “O adam zaten evli,
ama bir erkekle evli ve benim çok yak›n bir arkadaﬂ›m” diye
yalan söyledim. Sonuçta, bu benim yaﬂam›m ve bir mesafe
koymaya çal›ﬂt›m. Bu benim özel yaﬂant›m ve muhtemel bir
heteroseksüel de olsayd›m böyle olurdu. “Ben senin evlenmeni
istiyorum, uzun süreli bir iliﬂki yaﬂaman› istiyorum”, dedi. “Ben
de istiyorum ama cinsiyetine ben karar veririm” dedim. Annemle,
bu konuda konuﬂmamam gerekiyor. Okulu bitirdim, doktor
oldum. Okulumun psikiyatri bölümündeki hocalar›m›n baz›lar›,
annemden beter; gitti¤im psikolog daha da beterdi. Ona Kaos
GL dergisini götürdüm, “bu dergi çok aç›k” dedi. Bir sürü garip
ﬂeyle u¤raﬂmak zorunda kald›k. Baz› arkadaﬂlar›m›n anneleri,
anneanneleri ile iletiﬂimim daha fazla ve daha iyi anl›yorlar beni.
‹ki senedir beraber oldu¤um insandan, ailemin haberi yok. Çifte
bir iletiﬂimsizlik nereye kadar gidecek bilmiyorum.
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“Ailem bu konu da beni suçlar.”
Mert (Legato/Kaos GL): Aileme aç›lma sürecim, tamamen
kendi kontrolüm d›ﬂ›nda oldu. Eﬂcinselli¤imle bar›ﬂmam›n
ortalar›nda oldu ve sinir krizi geçirdikten sonra, beni psikiyatra
götürdüler. Doktor bana, “kad›n iç çamaﬂ›r› giymek istiyor
musun” diye sordu. Ben de ﬂaﬂ›rd›m ve ne diyece¤imi
bilemedim, daha sonra, “evet” dedim. Ailem bu konu da beni
halen suçlar, “sen gitmedin, de¤iﬂmek istemedin” diye. Daha
sonra, bunun ergenlik bunal›m› oldu¤unu, de¤iﬂece¤imi söyledi.
Ben bunlar› kaç›ﬂ yolu olarak görmedim ve onunla çat›ﬂmaktan
kaçmad›m, ama annemle bu konuda konuﬂmad›k ama temelinin
bu konuda yatt›¤› bir sürü tart›ﬂma yaﬂ›yoruz. Kardeﬂim
konusunda böyle bir problem yaﬂamad›m ve ilk âﬂ›k oldu¤umda
gittim, ona söyledim. Erkek oldu¤unu söyledim; kardeﬂim,
hiçbir ﬂekilde yad›rgamad›. Kendi kafas›nda yaﬂad›, ﬂu anda
16 yaﬂ›nda ama her ﬂeyi konuﬂabiliyorum. Babamla bu konuda
hiç konuﬂmad›k.

“Merdivende öpüﬂürken yakaland›m.”
Onur (Legato): Eﬂcinsellikle ilgili bir problem yaﬂay›ﬂ›m, sekiz
y›l öncesine var›yor. Benim ilkokul ö¤retmenim de, annemleri
ça¤›r›p özel olarak onlarla konuﬂmuﬂtu. Daha sonra, babamla
konuﬂurlarken duymuﬂtum. Bundan bir ya da iki sene sonra,
yazl›kta, bir arkadaﬂ›mla merdivende öpüﬂürken yakaland›m.
Yakaland›ktan sonra, k›z›lca k›yamet koptu. Sitenin bütün
sakinleri duydu. Eve gitti¤im zaman yüzü çok as›kt› ve gergindi.
“Bunu nas›l yapars›n” dedi. “Ne yapt›¤›m› söylersen konuﬂabiliriz” dedim. “Sen onun oyununa geldin” dedi. Öpüﬂtü¤üm
arkadaﬂ›m daha feminendi ve suç direk onun üzerine at›ld›.
Ben de buna, can simidine sar›l›r gibi sar›ld›m. O arkadaﬂ›m
psikolojik yard›m almak zorunda kald›. Ben de bunun yükünü,
8 sene taﬂ›d›m. Alt› y›l önce, bir aç›lma süreci yaﬂad›m ve çok
çabuk gerçekleﬂti. Bu süre içinde, anneme de söylemem
gerekti¤ini düﬂünüyordum. Direkt ona söylemem gerekiyordu
ama bunu söyleyemedim. “Eve gel” dedim, gelince eve gelenleri
görür diye. Ev arkadaﬂ›m› sevgilisiyle banyoda görmüﬂ, bana
da, benim eﬂcinsel olup olmad›¤›m› sordu. Bunu geçiﬂtirmeye
çal›ﬂt›m ama annem baﬂa gelen çekilir dedi.
“Aile için en iyi psikolog psikiyatr biziz”
Koray (Kaos GL): Psikolog ya da psikiyatra götürmek, çok
kolay de¤il; hatta gitti¤iniz uzmandan beklemedi¤iniz tepkilerle
karﬂ›laﬂabilirsiniz. Bu insanlar›n verdi¤i tepkileri anlamak
gerekiyor. Bu tepkilerin ço¤unun temelinde, eﬂcinselli¤i
tan›mamak ve bilmemek oldu¤unu unutmamak gerekiyor.
Anlamaya çal›ﬂmak gerekiyor; bu, anneniz, baban›z kardeﬂiniz,
arkadaﬂ›n›z da olabilir. Ayr›ca bu konu konuﬂulmuyorsa, bu da
inkâr›n bir biçimidir ve karﬂ› taraf› suçlamak yerine, karﬂ› tarafa
bilgi vermek gerekiyor. Ama konuﬂmaya çal›ﬂmak da, kafas›na
tebeﬂir vurmak gibi de¤il; anlatmaya çal›ﬂarak yapmak gerekiyor.
Konuﬂmuyoruz böyle devam ediyor diye düﬂünmemek gerekiyor;
konuﬂmad›¤›n›z müddetçe, aile, inkâr etmeye ve bilmemeye
devam edecek. Kendi ailelerimiz için en iyi psikolog, psikiyatr
biziz.
Kaos GL Dergisi, Aral›k 2002 - Ocak 2003, Say› 13
Gey ve Lezbiyenlerin Güçlendirilmesi
Gey ve lezbiyen gençlere birçok toplumda heteroseksüel
gruplar taraf›ndan bask› yap›lmaktad›r. Gey ve lezbiyen gençler
cinsel yönelimlerinden dolay› d›ﬂlanmakta, damgalanmaktad›rlar.
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Aileleri ve çevreleri, arkadaﬂlar› taraf›ndan d›ﬂlanan bu gençler
toplum içerisinde yaln›z kalmakta, pek çok zorluk yaﬂamaktad›r.
Özellikle ergenlik döneminde olan gey ve lezbiyenler cinsel
yönelimlerini ailelerine açt›klar› zaman onlardan büyük tepki
almakta, heteroseksüel evliliklere zorlanmaktad›rlar. Ailenin bu
iste¤ini kabul etmeyen genç ise aileden uzaklaﬂmak zorunda
kalmaktad›r. Henüz yeterli e¤itimi almam›ﬂ olmas›, bir meslek
sahibi olmamas› sebebi ile ekonomik zorluklar yaﬂamakta,
çaresizlik sebebi ile kimi zaman olumsuz iliﬂkilere girebilmektedir
ve ço¤u zaman da cinsel yönelimlerini gizli tutmaktad›rlar.
Sa¤l›kl› geliﬂimlerinin önündeki zorluklardan dolay› gey ve
lezbiyen gençler nüfus içerisinde risk alt›nda olan bir gruptur.
Özellikle aileleri taraf›ndan d›ﬂlanan bu gençler ile ilgili yap›lan
araﬂt›rmalarda ortaya ç›kan sonuçlara göre; gey ve lezbiyenlerin
büyük bir bölümü anne-babalar›n›n düﬂmanca tutumlar› ile
karﬂ›laﬂt›¤›n› ifade etmiﬂ, yaﬂam tarzlar› hususunda ebeveynlerinin ay›plamalar›n›n devam etti¤ini ifade etmiﬂlerdir.
Gey ve lezbiyen gençler bu tip tepkilerle baﬂ edebilmek için
çevreleriyle aralar›nda koruyucu bir z›rh oluﬂturmuﬂlard›r.
Bunun gerekli oldu¤unu savunmaktad›rlar çünkü ruhsal
dengelerini koruyabilmek için bu iyi bir yoldur.
Mecazi olarak koruyucu z›rh kavram›, geylerin s›n›rlar koyma
gibi koruyucu mekanizmalar oluﬂturarak kiﬂiler aras› ve kuﬂaklar
aras› iliﬂkilerden kendilerini ve iliﬂkilerini koruyabilmelerini ifade
etmektedir. Potansiyel anne-baba düﬂmanl›¤› ve toplumsal
hoﬂnutsuzluklar ile baﬂ edebilmek için geyler bu tip bir stratejiden
yararlan›rlar.
Dünyan›n neresinde olursan›z olun örne¤in Amerika'da,
Afrika'da veya Türkiye'de, gey ve lezbiyen bireyler, aileleri ve
çevreleri taraf›ndan d›ﬂlanmaktad›r. Aileler çocuklar›n›
heteroseksüel olarak yetiﬂtirmek istemektedirler. Gey ve
lezbiyenler, yönelimlerinin, ailelerinin iste¤inin d›ﬂ›nda oldu¤unu
onlara anlatt›¤›nda tepkiyle karﬂ›laﬂmaktad›r.
Aile aç›s›ndan düﬂünüldü¤ünde bu durum ilk etapta normaldir.
Çünkü aile çocuklar› için baﬂka bir alternatif düﬂünmemiﬂtir.
Ailelerin kabullenme düzeyleri kültürel yap›lar› ile de do¤ru
orant›l›d›r. Ailelerin entelektüel düzeyleri artt›kça kabullenme
düzeyleri de artmaktad›r. Kapal› aile yap›lar›nda kabullenme ya
çok geç olmakta ya da hiç olmamaktad›r. Bu sebeple ailelerin
bu durumu kabullenmeleri uzun ve zorlu bir sürecin baﬂlamas›na
neden olacakt›r. Genç, yaﬂad›¤› süreçte çok zorlanmakta, aile
ise çevreleri taraf›ndan tepki görmekte, çocuklar›n›n gey ve

lezbiyen olmas› sebebi ile kendilerini suçlamakta, çocuklar›n›n
durumunu günahlar›n›n bir karﬂ›l›¤› olarak de¤erlendirmektedir.
Gerek aileleri gerekse çevreleri taraf›ndan tepki alan gey ve
lezbiyenlerin bu zor durumla baﬂ edebilmeleri için güçlenmeleri
ve desteklenmeleri gerekmektedir. Bu konuda hem aile hem
birey hem de toplumla çal›ﬂacak olan meslek gruplar›ndan biri
de sosyal hizmet uzmanlar›d›r.
Sosyal Hizmet Mesle¤i Aç›s›ndan Gey ve Lezbiyenlerin
Güçlendirilmesi
Sosyal hizmet uzman›, heteroseksüel bireylerin yan› s›ra gey
ve lezbiyenlerle de çal›ﬂmaktad›r.
Gey ve lezbiyenlerin, içinde bulunduklar› toplumda destek
bulmas›, aileleri ile olan iliﬂkilerinin, çevreleri ile olan iliﬂkilerinin
düzenlenmesi, bireylerin güçlendirilmesi oda¤›nda sosyal hizmet
uzman› önemli bir rol oynamaktad›r.
Türkiye'de yeni yeni seslerini duyurmaya baﬂlayan gey ve
lezbiyenlerin toplumda kabul edilebilmesi, dünyada kabul edilen
haklara Türkiye'de de ulaﬂ›labilmesi aç›s›ndan sosyal hizmet
mesle¤i etkin rol oynayacakt›r.
Sosyal hizmet uzmanlar› ailelere do¤ru bilgi sa¤lanmas›nda
arac› olabilir. Bu bilgi; gey ve lezbiyenlik hakk›nda negatif
söylenceleri da¤›tan, gideren bir bilgidir.
Aileleri ve çevreleri taraf›ndan yönelimleri sebebi ile tepki alan
gey ve lezbiyenler uyumsuzluk, belirsizlik ve kar›ﬂ›kl›k duygular›
yaﬂamaktad›r.
Colomon ve Cass uyumsuzluk belirsizlik ve kar›ﬂ›kl›¤› ﬂöyle
tan›mlar; gey ve lezbiyenlerin topluma kendi cinsel yönelimlerini
kabul ettirmede yaﬂad›klar› s›k›nt›lar sonucu uyumsuz davran›ﬂlar
göstermesidir. Sosyal hizmet uzman› bu uyumsuzlu¤u anlar
ve bireylerin cinsel yönelimleri hakk›nda duygular›n›
ayd›nlatmada destekçi olur. Bunu yaparken kiﬂinin kendi kabul
edilebilirli¤ini ve kendine sayg› duymay› olumlu olarak
geliﬂtirmeyi sa¤lar. Gey ve lezbiyenlerin toplum içerisinde
birbirlerini desteklemeleri için oluﬂturduklar› sivil toplum
örgütlerinde aktif olarak çal›ﬂ›r ve bu konuda toplumun
bilinçlenmesini sa¤lar. Bireylerin güçlendirilmesi amac›yla bir
sistem olan toplumdaki eksiklikleri göz önüne alarak gey ve
lezbiyenlerin toplumdaki kaynaklardan faydalanmas›n› sa¤lar.
Gey ve lezbiyenlerin sistemden kaynaklanan güçsüzlükleri ile
baﬂ edebilmesi amac› ile güçlü yönlerinin ortaya ç›kar›lmas›
için bireyi destekler. Bu aﬂamada bireylerin kendi hayat›n›
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düzene koyma becerisi geliﬂtirmesi, grup bilincinin kazand›r›lmas›, kendini suçlama duygusunun azalt›lmas›, bireylerin
de¤iﬂim için kiﬂisel sorumluluk alma bilincinin geliﬂtirilmesi
için çal›ﬂ›r (Gutierez, 1990:150).
Toplum ve ailesi taraf›ndan d›ﬂlanan, olumsuz muamele ile
karﬂ›lasan gey ve lezbiyenlerin toplum içerisinde hak ettikleri,
insanca yasam standartlar›nda yaﬂayabilmeleri ve yönelimlerini
özgürce ifade edebilmelerinde sosyal hizmet uzmanlar›, gey ve
lezbiyenlerin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesini sa¤lar.
Onlara sorunlar› ile baﬂ edebilme becerisi kazand›r›r.
Günümüz toplumunda gün geçtikse seslerini daha çok duyuran
gey ve lezbiyenlerin demokratik bir toplum sürecince insanca
yaﬂamalar› dile¤iyle…
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A‹LE:
Kaos GL'nin mücadele ve çal›ﬂma
alanlar›ndan biri…
GEREKÇE
Eﬂcinsellerin ço¤u cinsel yönelimlerini, henüz aileleriyle birlikte
yaﬂarken, ergenlik dönemlerinde keﬂfetmektedirler.
Gey-Lezbiyen evlatlar de¤iﬂmeyecek. Ama ebeveynler
geliﬂtirilebilir.
Eﬂcinsel hareketin etkisiyle gey-lezbiyenlerin özgüvenleri
geliﬂti. Böylece pek çok gey-lezbiyen aileleriyle aralar›ndaki
yalan iliﬂkiyi sorgulamaya ve çözüme kavuﬂturmaya ihtiyaç
duymaya baﬂlad›lar.
Uzun süreli gey birliktelikler ve lezbiyen birliktelikler yaﬂanmaya
baﬂland›.
Baz› gey ve lezbiyen çiftler, evlenmek ve yasalarca tan›nan
aileler kurmak istiyorlar.
VAROLAN DURUM
Mevcut aile kurumu, gey-lezbiyen ergenler için, yabanc›laﬂma
merkezleridir.
Heteroseksüel söylemin belirleyicili¤inden dolay› gey-lezbiyen
ergenler kendilerine yabanc›laﬂmakta ve zorunlu heteroseksüellik
dayatmas› karﬂ›s›nda kendi varoluﬂlar›n› yaratamamaktad›rlar.
Mevcut aile kurumundaki iliﬂkileri ﬂekillendiren heteroseksüel
söylem, ayn› zamanda, heteroseksüel ergenlerin de kendilerini
özgürce geliﬂtirmelerine olanak tan›mamaktad›r.
Aile kurumunda, ebeveynler ve gey-lezbiyen evlatlar aras›ndaki
çat›ﬂma, çözümsüzlü¤ünü sürdürmektedir.
HEDEF
Mevcut aile kurumunun özgürlükçü dönüﬂümünü amaçl›yoruz.
Cinsiyetsiz bir toplum için mücadele edece¤iz.
Evlerini terk etmek zorunda kalan, zorla evlendirilmeye çal›ﬂ›lan
lezbiyen ve geyler, hayati tehlikesi oldu¤u için göç etmek ve
saklanmak zorunda kalan, yaﬂl› oldu¤u için kendi baﬂ›na
yaﬂayamayan eﬂcinsellere yararlanacaklar› sosyal destek
mekanizmalar›n› yaratmak istiyoruz.
Gey ve Lezbiyen ailelerin ve gey ve lezbiyen evliliklerin
kurulabilmesinin yasal ve sosyal olanaklar›n›n yarat›lmas›.
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NE YAPACA⁄IZ?
Gey-Lezbiyen bireylerin, ailelerinden ve yak›n akrabalar›ndan
gördükleri ruhsal ve fiziksel ﬂiddeti ortaya ç›karaca¤›z.
Gey-Lezbiyen evlada sahip oldu¤unu gizleyen; bu durumdan
utanan ailelerin güçlendirilmesi için önceden e¤itece¤imiz
sosyal hizmet uzmanlar› ile birlikte çal›ﬂaca¤›z.
Evlad› eﬂcinsel ebeveynler grubunun oluﬂturulmas› için
çal›ﬂaca¤›z.
Bu grup üzerinden tecrübe ve birlikte neler yapabileceklerine
dair fikir al›ﬂveriﬂinde bulunmalar› için ebeveynleri
destekleyece¤iz.
Gey, Lezbiyen, Biseksüel olan, kendi r›zas›yla veya toplumsal
bask›yla zorla evlendirilen ebeveynler için bilgilenme ve beraber
hareket edebilme olana¤› sunacak atölyeler düzenleyece¤iz.
Gey-lezbiyen bireylere ve ailelerine yönelik, bireylerin cinsel
yönelimlerini aç›klama sürecinde karﬂ›laﬂacaklar› soru ve
sorunlara yönelik broﬂürler haz›rlayaca¤›z.
Akademisyenler Buluﬂmas› organize edece¤iz. “Aile
Antropolojisi”, “Aile Sosyolojisi” gibi akademik yaklaﬂ›mlarda
sorumluluk alan akademisyenleri, çal›ﬂmalar›nda gey-lezbiyen
realitesini de iﬂlemeleri konusunda motive edece¤iz.
Çal›ﬂmalar›m›zda, gerekti¤inde medya ile iletiﬂime geçece¤iz.
NASIL ÇALIﬁACA⁄IZ?
Aile Komisyonuna kat›lmak için “aç›lmak” ﬂart de¤ildir.
Komisyon toplant›lar›m›z herkese aç›k olacak ve önceden
duyurulacak.
Ebeveyn toplant›lar› ve atölyeleri, ebeveynler kendilerini haz›r
hissedene kadar, önceden kay›tl› ve kesinlikle kapal› olacakt›r.
‹lân edilmeyecektir.
Evlad› eﬂcinsel ebeveynlerle çal›ﬂ›rken Psikolojik-Psikiyatrik
Homofobi Karﬂ›t› Grup ile ortaklaﬂaca¤›z.
Ergen eﬂcinsellerin aile kurumunda yaﬂad›klar› sorunlar›n
tespiti ve çözüm yollar› için çal›ﬂaca¤›z.
Seminer Plan›
•Kurumsallaﬂm›ﬂ Aile Nas›l Oluﬂtu? Aile Kurumu Hep Var
m›yd›? Ayn› Zaman Diliminde Farkl› Toplumlarda
Kurumsallaﬂm›ﬂ Aile Pratikleri Neler Oldu? Dikey Zaman
Diliminde Ayn› Toplumlarda Aile Kurumu Nas›l De¤iﬂti ve
Dönüﬂtü?
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•Kurumsallaﬂm›ﬂ Aile ve Yabanc›laﬂma... Gey-Lezbiyen
Çocuklar ve Gençler ‹çin Aile Kurumu Ne ‹fade Ediyor? Korunakl›
Bir Yuva m›; Yoksa Zorunlu Heteroseksüellik K›skac›nda Bir
Yabanc›laﬂma Kayna¤› m›?
•Eﬂcinseller, Birlikte Yaﬂam› Nas›l Kuruyorlar; Nas›l Yaﬂ›yorlar?
Birlikte Yaﬂamlar, Nas›l Evlili¤e ve Kurumsallaﬂm›ﬂ Ailelere
Dönüﬂüyor? Farkl› Toplumlarda, Birlikte Yaﬂam Pratikleri ve
Eﬂcinsel Aileler Nas›l Geliﬂiyor?
•Kan Ba¤›n›n Fonksiyonu Nedir? Gey-Lezbiyenlerin, Sosyal
Hayatta Kurduklar› Arkadaﬂl›klar Neden Ailelerinden Daha
Öncelikli Olabilmektedir? Yard›mlaﬂma, Dayan›ﬂma, Merhamet
Pratikleri Aile Kurumu D›ﬂ›nda Nas›l Yarat›labilir?
•‹steyerek ya da Heteroseksist Kuﬂatma Alt›nda Evlenmek
Durumunda Kalm›ﬂ Eﬂcinsel Kad›nlar ve Eﬂcinsel Erkekler, Aile
Kurumunda Neler Yaﬂ›yorlar? Nas›l ve Neye Ra¤men
Sürdürebiliyorlar? Gey-Lezbiyen ve Ebeveyn Olmak...
•Tarihsel Olarak Geleneksel Aile Kurumunun Çözülmesinin,
Gey-Lezbiyen Varoluﬂunun Ortaya Ç›kmas›nda Bir Etkisi Olmuﬂ
mudur? Nas›l?
•Aile ve Akrabal›k ‹liﬂkilerinin, Gey-Lezbiyen Bireylerin
Varoluﬂlar›n› Kurmalar›nda Etkileri Nelerdir?
•Gey/Lezbiyen Oldu¤umu Ailem Duyarsa Hayat›m Karar›r...
Nas›l Yani? Gey-Lezbiyen Bireyler, Ailelerinden ve Yak›n
Akrabalar›ndan Ne Tür Fiziksel ﬁiddet Görmektedirler?
(Yaﬂan›lanlar›n Sözlü Aktar›m› ve Derlenmesi)
•Aile Terapileri Neyi “Terapi” Eder? Heteroseksüel Söylemin
Yeniden Üretiminde Rolü Nedir? Heteroseksüel Söyleme Eleﬂtirel
Yaklaﬂ›m ‹çin “Ba¤›ms›z Psikoloji Merkezleri” ile Ortak Çal›ﬂmak
Mümkün müdür? Mücadelemize Ne Sa¤lar?
•Eﬂcinsellerin Ço¤u, Cinsel Yönelimlerinin Dayat›landan Farkl›
Oldu¤unu, Henüz Aileleriyle Yaﬂarken, Ergenlik Dönemlerinde
Keﬂfetmektedirler. Bu Noktada Hangi Çat›ﬂmalar Yaﬂanmaktad›r
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ve Bu Çat›ﬂmalar›n Yönlendirilme Olanaklar› Nelerdir? Bu
Dönemde, Gey-Lezbiyen Bireylerin, Zorunlu Heteroseksüelli¤e
Karﬂ› Geliﬂtirdikleri Direniﬂ Pratikleri Nelerdir? (Deneyimlerin
Sözlü Aktar›m› ve Derlenmesi)

•Heteroseksüel Söylem, Gey Birlikteliklerde ve Lezbiyen
Birlikteliklerde de Belirleyici midir? Toplumsal Cinsiyet Sorunu
Nas›l Yaﬂanmaktad›r?
•Biseksüel Kad›nlar ve Biseksüel Erkeler, Heteroseksüel Aileyi
Yeniden Üretmeye Harcad›klar› Emeklerini, Neden Biseksüel
Pratiklerinin Kurumsallaﬂmas›nda da Göstermezler?
•Ev ‹çi Emek Ne Demektir? Kurumsallaﬂm›ﬂ Aileyi Sorgulamada
Etkisi Nedir?
•Kad›n Kurtuluﬂ Hareketi, Aile Kurumunu Nas›l Ele Almaktad›r?
•Aile Kurumu, Minyatür Bir Devlet Midir? Özgürlükçü Düﬂünce
Aile Kurumunu Nas›l Ele Al›r?
•'68'de Ne Oldu? K›z ve Erkek Evlatlar Ailelerini Neden Terk
Ettiler?
•“Aile Antropolojisi”, “Aile Sosyolojisi” gibi Akademik
Yaklaﬂ›mlar Ne Anlat›rlar? Kime ve Neden Anlat›rlar?
•“Aile” Kutsal m›d›r? Aile Kurumu, Nas›l Oluyor da, En Büyük
Ac›lar›n Yaﬂand›¤› Yerlerden Biri Olabiliyor?
•Mevcut Kurumsal Ailenin Özgürlükçü Dönüﬂümü Mümkün
müdür? Nas›l? Mümkün Olmuyorsa Y›k›m Araçlar› Neler
Olabilir?
•Gey-Lezbiyen Evlatlar De¤iﬂmeyece¤ine Göre Ebeveynler
Nas›l Geliﬂtirilebilir? Özgürlük Mücadelemize Etkileri Ne Olabilir?
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•Toplum Merkezleri ile Ana-Çocuk Sa¤l›¤› Merkezleri, Ailelerle
Etkileﬂimde, Gey-Lezbiyen Mücadelesinin Bir Arac› Olabilir mi?
Nas›l?

•Evsiz ve Yaﬂl› Eﬂcinseller ‹çin Ortak Ev, Eﬂcinsel Kurtuluﬂ
Hareketinin Sorumlulu¤u mudur? Özgürlük Mücadelemiz, Ortak
Evleri Nas›l Yaratabilir?
•Ebeveynler, Evlatlar›n›n Eﬂcinsel Oldu¤unu Ö¤rendiklerinde
Ne Yaﬂarlar? Neden Komﬂular›ndan ve Akrabalar›ndan Gizlerler?
Evlatlar›n› De¤iﬂtiremediklerinde, Neden Baz› Ana-Babalar›n
Kendileri Psikiyatra Giderler? “Ö¤renme” An›nda Yaﬂanan Bir
Travma M›d›r? Bu Alanda, Ba¤›ms›z Psikolog, Psikiyatr ve
Sosyal Hizmet Uzmanlar› Nas›l Yönlendirilebilir?
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Eﬂcinsel Sözlü¤ü
TER‹MLER ve ANLAMLARI
EﬁC‹NSEL: Kendi cinsinden olanlara duygusal, erotik ve cinsel
yönelim içinde bulunan kad›n veya erkek. Eﬂcinsel terimi, hem
kad›n eﬂcinseller hem de erkek eﬂcinseller için kullan›lmakla
birlikte günlük hayatta daha çok, erkek eﬂcinselleri anlat›r.
EﬁC‹NSELL‹K: "Homosexuality" teriminin birebir çevirisidir.
Zaman›nda bir t›p terimi olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Kad›n veya
erkek, kiﬂinin erotik, cinsel, duygusal aç›dan kendi cinsine
yönelik olma durumudur. Toplum genelinde ve baz› ruh sa¤l›¤›
profesyonellerindeki kan›n›n aksine eﬂcinsellik ile transeksüalizm
veya transvestik davran›ﬂ birbirinin uzant›s›, örne¤in
transeksüalizm eﬂcinselli¤in daha aﬂ›r› bir ﬂekli de¤ildir. Bunlar
ayr› düzlemlere ait olgulard›r.
GEY: Bu terim, eﬂcinsel kurtuluﬂ hareketiyle birlikte ortaya
ç›km›ﬂt›r. Baﬂlang›çta hem kad›n hem erkek eﬂcinselleri kapsayan
bir kelime olmakla beraber, günümüzde sadece erkek eﬂcinseller
kendileri için kullanmaktad›rlar. Bu süreçte, "homoseksüellik"ten
politik bir kopuﬂ olarak tan›mlanm›ﬂt›r. "Homoseksüel" kelimesi,
t›p taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ oldu¤u halde, "gey" kelimesi, ayn›
cinsten insanlar›n birbirlerine karﬂ› duygusal, erotik, cinsel
yönelimleriyle yaratt›klar› hayat tarz›n› tan›mlamak için, eﬂcinsel
bireyler taraf›ndan ortaya konmuﬂtur. Bu kelimenin, Türkçeye,
‹ngilizceden oldu¤u gibi al›nmas› 80'lere rastlar.
LEZB‹YEN: Eﬂcinsel kad›n ﬂair Sappho'nun yaﬂad›¤› Lesbos
(Midilli) adas›n›n isminden türetilmiﬂ bir terim olup, duygusal,
cinsel, erotik yönelimleri kendi cinsinden bireylere yönelik olan
kad›nlar› tan›mlamak için kullan›lmaktad›r.
B‹SEKSÜEL: Duygusal, erotik ve cinsel yönelimlerini kendi
cinsine ve ayn› zamanda di¤er cinse yönelten kad›n ya da erkek.
HOMOFOB‹: Bu terim, eﬂcinsellere yönelik önyarg› ve nefreti
anlat›r. Bir tür kayg› ve korku ifadesi olarak tan›mlanmakla
birlikte eﬂcinsellere yönelik ayr›mc›l›k ideolojisi olarak da
tan›mlanabilir.
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HETEROSEKS‹ZM: Bir tür ›rkç›l›kt›r. Kad›nlara yönelik ayr›mc›l›k

olan seksizmin (cinsiyetçilik), heteroseksüel olmayanlara yönelik
halidir. Heteroseksizm, heteroseksüelli¤i bir zorunluluk olarak
görme ve biricik varoluﬂ biçimi olarak dayatma halidir.
HETEROSEKS‹ST: Heteroseksizmi savunan kiﬂidir. Heteroseksüellik d›ﬂ›nda hiçbir varoluﬂu kabul etmez ve heteroseksüel
olmayanlara ﬂiddete varan fizik ya da psikolojik terör uygular.
HETEROSEKSÜELL‹K: Bireylerin, cinsel, duygusal ve erotik
olarak karﬂ› cinsten kiﬂilere yönelmiﬂ olma halidir. Kendili¤inden
ve zorunlu olarak, toplumda egemen varoluﬂtur. Bu kendili¤inden
ve zorunluluk hali, heteroseksüel bireylerin kendilerini
"heteroseksüel" olarak tan›mlamalar›na bile gerek duyurmamaktad›r. Bu durumdaki bireyler, kendini "eﬂcinsel" ya da
"heteroseksüel olmayan" diye tan›mlayan bireylerin ortaya
ç›kmas›n› kavrayamamakta, "homofobik" ve "heteroseksist"
olabilmektedir. Do¤al olarak bu durum, bütün heteroseksüellerin
heteroseksist oldu¤u anlam›na gelmemektedir.
TRANSEKSÜELL‹K: Karﬂ› cinse ait olma, karﬂ› cinse benzeme
iste¤i, kendisini karﬂ› cinsten biriymiﬂ gibi hissetme.
TRANSEKSÜEL: Hem erkek hem de kad›n için geçerli. Yani
kiﬂi erkek oldu¤u halde kad›n olmay› isteyebilir, kad›n oldu¤u
halde erkek olmay› isteyebilir. Ancak transeksüel, daha çok
ruhsal e¤ilimler için belirleyici bir kelime. Kiﬂinin davran›ﬂlar›ndan
çok iç dünyas›nda kendisini karﬂ› cinsten biri gibi görmesi,
hissetmesi. Bu yüzden transeksüelleri d›ﬂ görünüﬂlerinden
belirlemek söz konusu de¤il. Çünkü kendilerini karﬂ› cinsten
hissettiklerini d›ﬂ görünüﬂlerine her zaman yans›tmazlar.
TRAVEST‹: Daha çok d›ﬂ görünüﬂle ve davran›ﬂlar›yla karﬂ›
cinse ait olma iste¤ini hissettirir. Halk aras›nda travesti
dendi¤inde daha çok kad›n k›l›¤›ndaki erkekler akla gelse de
travesti kelimesi asl›nda hem erkek hem de kad›n için geçerli.
Travestiler, karﬂ› cinsin eﬂyalar›n› kullanmaktan, karﬂ› cinsin
giydi¤i k›yafetleri giymekten, ait olmak istedi¤i cinsin davran›ﬂ›n›
sergilemekten zevk alan kimseler. Yani bir travestiyi d›ﬂ görünüﬂü
ve davran›ﬂlar›ndan tan›mak mümkün. Halk aras›nda ameliyatla
kad›n olmam›ﬂ, yaln›zca d›ﬂ görünümü ve davran›ﬂlar›yla kad›n
kimli¤ine bürünenleri; transeksüel de giyim ve davran›ﬂlardan
öte ameliyatla kad›n olanlar› belirlemek için kullan›lan yerleﬂmiﬂ
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kelimelerdir. Bununla birlikte ameliyat olmuﬂ ya da olmam›ﬂ
kad›n veya erkeklerden biyolojik cinsiyetine ve görünümüne
bir ﬂekilde müdahale edenlerin tamam›n› kapsayacak ﬂekilde
TRANSGENDER terimi yurtd›ﬂ›nda kullan›lmakla birlikte her
ﬂeyin birbirine kar›ﬂt›r›ld›¤› ülkemizde bu terim henüz pratik
karﬂ›l›¤›n› bulamam›ﬂt›r.
TRANSFOB‹: Bu terim, travesti ve transeksüellere yönelik
önyarg› ve nefreti anlat›r. Biyolojik cinsiyetinden dolay›
kendisinden beklenen seksüel ve toplumsal rollere uymayarak
cinsiyet de¤iﬂtirenlere karﬂ› bir tür kayg› ve korku ifadesidir.
EﬁC‹NSEL B‹L‹NÇ: Eﬂcinsel olman›n eleﬂtirel gücü yaln›z bir
cinsel prati¤i ötekine tercih etmek olamaz. Eﬂcinsel olmak,
toplumda cinsel hazz› düzenleyen reçeteler karﬂ›s›nda oldu¤u
kadar heteroseksüel toplumun siyasal ve toplumsal yap›s›
karﬂ›s›nda da eleﬂtirel bir tav›r tak›nmak demektir.
STONEWALL: 29 Haziran 1969 gecesine gönderme yapar. O
gece New York'taki küçük bir gey bar'›n (Stonewall Inn) uzun
süredir polis tacizine maruz kalan müﬂterileri bir bask›n s›ras›nda
sald›r›ya karﬂ›l›k verdiler. Baﬂkald›r›lar› iki gece sürdü ve
dünyadaki eﬂcinsel imaj›n›n bir parças› haline geldi. Stonewall,
topluma karﬂ› birleﬂik gey hareketinin simgesi haline gelmiﬂtir
ve ço¤u Gey Pride (Eﬂcinsellik Onuru) kutlamas›nda an›lmaktad›r.
PEMBE ÜÇGEN (THE PINK TRIANGLE): Nazi toplama
kamplar›ndaki eﬂcinsel tutsaklar üzerinde kullan›ld›. Nazi toplama
kamplar›nda öldürülen eﬂcinselleri an›msat›c› bir iﬂaret oldu¤u
için 1970'lerin baﬂlar›nda ABD'deki gey aktivistler taraf›ndan
dayan›ﬂma ve direniﬂin sembolü olarak kullan›lmaya baﬂland›.
Gey özgürlük hareketinin dünya çap›nda bilinen iﬂaretlerindendir.
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C‹NSEL YÖNEL‹M: Cinsel yönelim, cinselli¤i oluﬂturan dört
unsurdan biridir. Di¤er üçünden belli bir cinsiyetteki (gender)
bireye karﬂ› süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekimle
ayr›l›r. Cinsellikle ilgili di¤er üç unsur da biyolojik cinsiyet,
toplumsal cinsiyet (gender) kimli¤i (erkek ya da kad›n olmaya
iliﬂkin psikolojik duyum) ve sosyal cinsiyet rolü (eril ya da
kad›ns› davran›ﬂlar› belirleyen kültürel normlara uyum).
Tan›nm›ﬂ üç cinsel yönelime göre; kiﬂinin kendi cinsiyetinden
birine yönelmesi eﬂcinsellik, kiﬂinin karﬂ› cinsiyetten birine

yönelmesi heteroseksüellik, kiﬂinin her iki cinsiyete de yönelmesi
biseksüelliktir.
Eﬂcinsel yönelimli bireyler “gey” ya da “lezbiyen” olarak da
adland›r›l›rlar.
Cinsel yönelim, duygular› ve kendilik kavram›n› (self-concept)
içerdi¤i için cinsel davran›ﬂtan farkl›d›r. Bireyler davran›ﬂlar›yla
cinsel yönelimlerini ifade edebilecekleri gibi etmeyebilirler de.
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