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"EŞCİNSELLİK DOĞUŞTANDIR" YALANI NASIL ORTAYA ÇIKTI? 

Yeni Şafak LGBT dosyasını açıyor. ‘Onur’ adı verdikleri yürüyüşleriyle meşruiyet kazanmaya 

çalışan, ilan ettikleri günü önce haftaya sonra da tüm haziran ayına yayan, kendilerine saygı 

duyulması iddiasıyla kitaplarda, filmlerde, sokaklarda ve her alanda propagandalarını yaparak 

çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT aktivizminin iddialarını, alanında uzman ve cesur 

6 isim Yenisafak.com'a verdiği röportajlarında bilimsel açıklamalarıyla yalanladı. 

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumlar, LGBT 

aktivizminin propagandasına maruz kalıyor. Verilere göre eşcinsel eğilime sahip insan sayı-

sında ciddi bir artış söz konusu. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Dr. Mustafa Merter, Prof. Dr. Sefa Saygılı, 

Prof. Dr. Ahmet Akın ve Dr. Şöhret Karaduman, eşcinselliğin toplumların ikna edilmeye çalı-

şıldığı gibi doğuştan olduğunu değil, sonradan meydana geldiğini ve eşcinsellik geninin olma-

dığını açıkladı. 

LGBT Dosyası 1 

Eşcinsellik doğuştan mı gelir, sonradan mı ortaya çıkar? 

EŞCİNSELLİK DOĞUŞTAN DEĞİLDİR 

Prof. Dr. Zeki Bayraktar: Eşcinselliğin genetik olduğuna, doğuştan olduğuna dair hiçbir bi-

limsel kanıt yoktur. Aksine, bunun böyle olmadığına dair kanıtlar vardır. 1970'li yıllardan iti-

baren birçok kanıt vardır, fakat en son 2019 yılında bu konuda yapılmış en kapsamlı yayın 

Science Dergisi'nde yayınlandı. Amerika, İngiltere ve Kanadalı bilim adamları öncülüğünde 

yapılan ve yaklaşık 500 bin kişinin 477 bin yani yaklaşık 500 bin kişinin genetik verileri ve 

cinsel yönelimleri incelendi ve şu sonuç ortaya çıktı. Diyor ki, "Eşcinsellik geni diye bir şey 

yoktur. Genetik faktörler cinsel yönelimler ve cinsel davranışlarda belirleyici değildir. Çok 
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minimal bir etkileri vardır, %1'lik bir nüfusta bazı etkiler var ama o %1'lik nüfusta bile etkili 

olamıyor." 

• Araştırmanın ortak liderlerinden, Cambridge, Massachusetts’teki Broad Institute of 

MIT ve Harvard’da genetikçi olan baş araştırma yazarı Andrea Ganna açıkça “eşcinsel 

geni yoktur” diyor. 

Ganna, bir telekonferans sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ekibin neden böyle bir 

çalışma yapmak istediklerine dair sorulan soru üzerine, bu konudaki önceki araştırmaların ço-

ğunlukla sağlam sonuçlar sunmadığını belirtti: 

Önceki çalışmalar küçük ve zayıftı. Bu yüzden geniş bir uluslararası konsorsiyum oluşturup 

yaklaşık 500 bin kişinin verilerini toplamaya karar verdik. Bu daha önce bu konuda gerçekleş-

tirilen çalışmalardan yaklaşık yüz kat daha büyük bir oran. 

Prof. Dr. Bayraktar: 6 aylık bir bebekte örneğin, 6 aylık bir bebek, kendisinin erkek mi kız 

mı olduğunu bilebilir mi? Yani cinsiyet olgusu ile ilgili bir bilgisi var mıdır? Yoktur değil mi? 

Bu bilinç ne zaman oluşmaya başlıyor? Bu bilinç, bir yaşından itibaren başlıyor 3 yaş arasında, 

ortalama 2 yaşına gelen her çocuk artık cinsiyet kavramını algılıyor. Erkek ve kız diye 2 cinsiyet 

olduğunu algılıyor, kendisinin ve çevresindekilerin de hangi cinsiyete ait olduğunu algılamaya 

başlıyor. Buna biz 'Cinsiyet Kimliği' diyoruz veya bir diğer adıyla 'Psikolojik Cinsiyet' diyoruz. 

Her biyolojik cinsiyet, kendi cinsiyetine uygun cinsiyet kimliğini geliştiriyor. Bunu nasıl geliş-

tiriyor? 1-3 yaş arasında kendi cinsinden olan ebeveynini modelleyerek. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Eşcinsellik kesinlikle doğuştan değil, sonradan öğrenme ile ilgili ve 

sosyal bir sorundur. Bir çocuk üç şeyi örnek alır. Anneyi babayı bir de anne babanın ilişkisini. 

Bu üçü bir ailede sağlıklıysa çocuk böyle durumlarda yanlış rol model seçmeye yönelmez. Me-

sela en çok rastladığımız bir şey ki Freud bunu tespit etmiş çok haklı olarak, mesela Freud'un 

önemli tarihi tespitlerinden bir tanesidir o, cinsel kimlikle transseksüel veyahut eşcinsel o ay-

rımı yapmadan söylüyor bunu, aşırı koruyucu sevgi veren dominant bir anne baskın bir anne, 

zayıf uzak babalık rolü yapmayan bir baba varsa çocukta bunun cinsel kimlik bozukluğunun 

cinsel patolojinin çıkacağını söylüyor ve gerçekten de biz vakaları araştırıyoruz, çocuklar abla-

lar arasında büyüyor teyzeler arasında büyüyor baba ortada sadece maddi ihtiyaçları karşılayan 

birisi gibi erkek çocuk bile olsa veyahut da kız çocuk da olsa bazı kız çocukları da babayla 

özdeşim kuruyor. Baba tam tersi oluyor, anne itici eleştirici bir anne oluyor çocuk böyle du-

rumlarda erkek gibi davranmak daha çocuğun öğrenilmiş davranışı oluyor. 
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Dr. Mustafa Merter: Sevgi veren zaman ayıran, çocuğuyla müşterek bazı şeyler yapan. Bakın 

içinde yaşadığımız şu performans odaklı toplumda, ne annelerin annelik yapma zamanları var 

ne babaların babalık. Bir ara bir kitap yayınlandı Amerika'da 'Annesiz ve Babasız Amerika' 

diye. Çocuk kimlerin eline kaldı? Psikologların eline kaldı, psikiyatrilerin eline kaldı. Bilmem 

nelerin eline kaldı. Yani çocukla beraber müşterek iki tarafın da haz alacağı bazı aktiviteler, 

mesela erkek çocuk baba ile bir özdeşleşme ihtiyacı var. E ne yapacaksın? Onun sevdiği sporu 

mesela babası beraber yapabilir. 

Dr. Şöhret Karaduman: Çocuklar genelde belirli bir yaşa kadar anneyle belirli bir yaş 5-6 

yaştan sonra o bağlanma baba ile olması gerekiyor. Çünkü baba çocuk için ete bürünmüş er-

kektir. Yani erkekliği sembolize eder. Babasıyla özdeşleşmeyen çocuk belirli bir yaştan sonra 

tabii ki farklı farklı davranışlar farklı uyumsuzluklar ortaya çıkabilir. 

Prof. Dr. Sefa Saygılı: Kimse eşcinsel doğmaz, daha sonra ortaya çıkar. Herhangi bir eşcin-

sellik ile ilgili hormonal farklılık yoktur, genetik farklılık yoktur, kromozomal farklılık yoktur. 

Bu tamamen kişinin yönelimidir. Bu normalden bir sapmadır. Normal, fıtrata uygun bir durum 

değildir. Yaratılışa aykırı bir durumdur. Baba yoksa, özellikle günümüzde büyük bir problem 

bu. Boşanmalar artıyor, anne baba evlilik olmadan gayri meşru çocuklar artıyor. Burada da 

çocukları %70-80 oranında anneler büyütüyor. Yani babalar yok. Eskisi gibi kardeşler de fazla 

değil, geleneksel aileler de yok, baba olmadığı zaman yerini alacak büyük baba dayı büyük abi 

gibi şeyler de yok. Şimdi insanlar apartmanlarda kutu gibi dairelerde yaşıyorlar. Bir erkek mo-

deli göremiyor çocuk, erkek modeli göremediği için yine kimliğini annesine bakarak ona ben-

zeterek, geliştirebiliyor. Bu da bir başka problem. 

Bayraktar: Annesi veya babasıyla özdeşim kuramayan bu çocuklar, ergenlik döneminden sonra 

büyük oranda eşcinsel veya transseksüel oluyorlar. Çocukluk döneminde cinsiyet hoşnutsuzluğu 

yaşayan çocukların %75'i transseksüel, biseksüel ve homoseksüel veya aseksüel oluyor. 

"EŞCİNSELLER İSTERLERSE TEDAVİ EDİLİRLER" 

Hayatının belli döneminde eşcinsel olarak yaşamını sürdüren insanların ciddi oranlarda piş-

manlık duyduklarını ve tedavi olmak istediklerini biliyoruz. 

Tedavi talebinde bulunan eşcinsellerle görüşmeleriniz nasıl oluyor? Hangi aşamaları takip edi-

yorsunuz? 

Dr. Mustafa Merter: Mutsuz olarak geliyorlar, mesela bana gelen eşcinseller var hayat hika-

yelerini anlatıyorlar. E abiciğim büyük trajedi. Onlar da pişman, "Keşke ben bu hayatı yaşama-

saydım" diyorlar onlar da pişman, mesela ilk temasım Zürih'te üniversite polikliniğinde bir 
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tiyatrocuyla oldu. Adam da depresyon var vs. işte ben o zaman hiç bunları bilmiyorum. "Ya çok 

sükût-u hayal uğradınız galiba hayatınızda eşcinsel ilişkileri açısından" dedim, "Evet" dedi. "Ah 

ne kadar canınız yanmıştır, peki ne kadar ilişkiniz oldu?" dedim. "500'ün üzerinde olmuştur" dedi. 

Benim aklım almadı o zamanlar bu işleri hiç bilmiyorum. "Peki 500 ilişki nasıl olabiliyor?" de-

dim, cevap bakın ne kadar ibreti alem bir cevap ve trajediyi nasıl anlatıyor bu insanların trajedi-

sini. "Her akşam umumi tuvaletlere gider 2-3 kişiyle beraber olursan, olur" dedi. Dondum kaldım. 

Bu neyin belirtisi? Doyumsuzluk belirtisi. Tamam erkek kadın ilişkisinde de çok ilişkiler var ama 

bu kadar değil. Dolayısıyla bir insanlık trajedisi, insanlık felaketi, biraz baktığınız zaman bu hayat 

tarzına bize anlatılmak istendiği gibi özgürlük mözgürlük uzaktan yakından değil. Maalesef dün-

yada küresel çapta, çok zamanlı küresel olarak bir propaganda yapılıyor bu iş için ki hakikatlere 

hiç uymuyor bu propaganda. Ha niye yapılıyor o başka bir hikâye ama bunun artık bu yapılan 

propagandanın yanlış olduğu doğruların ne olduğunun anlatılması lazım. 

"EŞCİNSELLİK 'TEDAVİ EDİLEMEZ' DİYENLER YALAN SÖYLÜYOR" 

Dr. Mustafa Merter: Şimdi her şeyden evvel, tedavi olmak isteyen kişinin bu varoluş tarzının 

kendisine zarar verdiğine kanaat getirmiş olması, yani bir alkoliğin "Ya ben bu alkol belasından 

kurtulmak istiyorum artık, ne olur bana bir tedavi yap" deyip, kendi ikna olduktan sonra, oku-

duğu kitaplar falan bana gelip benden istemesi lazım, biz kimseyi sokaktan çevirip tedavi ya-

pacağız demiyoruz. Kişi geldikten sonra motivasyon seviyesi yüksekse, hakikaten ben bundan 

kurtulmak istiyorum diyorsa, değişik terapotik yöntemler kullanarak bunun tedavisi mümkün-

dür. Hiçbir tedavi %100 netice vermez bir kere onu yani, yok öyle bir şey. Alkolizm de %100 

netice vermiyor, depresyon da %100 netice vermiyor ama yüksek oranlara ulaşmak mümkün. 

Bunlar mesela, evlenmiş olup da fotoğraf gönderenler var eşiyle beraber "Bakın hocam ben 

evlendim" diyenler var, çok bunlar çok var. Amerika'da mesela bir Kohen diye bir psikiyatr çok 

cesaretli olarak bir kitap yazmış hatta kitabının üstüne eşiyle çocuklarıyla olan resmini koymuş. 

Şimdi maalesef psikiyatrilerin büyük çoğunluğu ve psikologların büyük çoğunluğu bu propa-

gandanın tesiri altında doğru dürüst araştırma yapmadıkları için bu doğuştan gelir ki yalan, 

doğuştan gelmiyor. 2009'da Science Dergisi'nde çıkan bir araştırmada böyle bir genetik kanıtın 

olmadığı açıklandı. Bu çok bariz bir şekilde biliniyor, ben bir psikiyatr olarak birisi bana gelse, 

"Ben yardım almak istiyorum" dese ben de ona desem ki "Abi sen böyle doğdun" desem bu bir 

yalandır. Ya ahmaklıktır ya cehalettir ya da hınzırlıktır. Çünkü bile bile ben bir insana böyle bir 

şey söylüyorsam, diyelim ki hınzır değiller ahmak değiller ama cehalet var, okumuyorlar, araş-

tırmıyorlar, psikiyatri ve psikologları böyle yapanları kast ediyorum. İkinci yalan, bunun teda-

visi yoktur yalanı. Ya hu tedavisi yoktur yalanı, girin bakın internete yüzlerce insan düzelmiş 
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burada. İsteyen niye düzelmesin? 16-17 yaşında bir çocuk bana gelecek, diyecek ki "Ben bir iki 

böyle bir ilişkide bulundum ve kurtulmak istiyorum", ben de o çocuğa diyeceğim ki "Hayır 

arkadaş sen böyle doğdun ve bunun tedavisi yoktur." Ya hu bu ağır bir mesleki hatadır. Çünkü 

ondan sonra o çocuğun hayatında bir az evvel zatı alinize arz ettiğim bütün o hastalıklar dizisi 

gelecek. AIDS bunlardan bir tanesi. 

"BU BİR CİNAYETTİR" 

Dr. Mustafa Merter: 18 yaşında bir çocuk gelecek öyle birisi oldu bana geldi başvurdu. "Ho-

cam lütfen bana yardım edin" dedi, "Ne oldu?", çocuk baba sevgisi almamış, baba sevgisi al-

madığı için girmiş o internet sitelere mitelere derken dedi "Birisi beni tanıştığım o sitelerden 

evine davet etti" dedi. Birebir olayı anlatıyorum size, "Evinde bana tecavüz etti" dedi. "Peki 

sonra ne oldu?" dedim, "sonra böyle çorap söküğü gibi 20-30 ilişkim oldu bir senede şimdi 

AIDS hastasıyım" dedi, 21 yaşında bir çocuk. Bu çocuk bana gelecek terapiye ben de ona di-

yeceğim ki, "Sen böyle doğdun tedavisi yoktur." Bu cinayettir arkadaşlar. Bunu yapanların da 

hakikaten iyi düşünmeleri lazım, böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin bu yalanı nasıl söylersin 

insanlara. Çok üzülüyorum bu konuda çünkü büyük bir insani trajedi yaşanıyor. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Eşcinsellik bir cinsel yönelimdir. Bu nedenle kişi bunu istiyorsa 

bütün psikiyatri uzmanları ona yardım edebilir istiyorsa ama bu aslında eşcinsellik tamamen 

Tıbbi alan değil tekrar söylüyorum sosyal bir konudur sosyal bir alandır. 

&&&&&&&&&&&&& 

2. Bölüm 

LGBT AKTİVİZMİ POLİTİK BİR HAREKETTİR 

Önce bir günü, sonra bir haftayı şimdi de tüm haziran ayını sahiplenen LGBT aktivizmi, 

hayatın her alanında her geçen gün yayılmacı, dayatmacı ve ısrarcı söylemlerini artırıyor. 

GBT aktivizmi eşcinselliği teşvik ederek neyi amaçlıyor? 

''Ne oldu birden beş yılda?'' 

Prof. Dr. Ahmet Akın: Ne oldu birden 5 yılda herkesin eşcinsel olası tuttu? Hastaneler birden 

doldu. Bu soruyu asıl bu lobinin Türkiye'de PR'ını yapan sözde belediye başkanları sözde bazı 

sanatçılar, onlara soruyorum amcanız böyle mi? Dedeniz böyle mi? Teyzeniz halanız böyle mi? 

Bir tane açıklayın o zaman deyin ki, "Ya eskiden de vardı da bu gizleniyordu benim halam 
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şöyleydi" falan deyin. Hani PR yoksa, yönlendirme yoksa bir özendirme yoksa, bunun cevabını 

versinler bana. 

Dr. Şöhret Karaduman: Lady Gaga'yı herkes bilir, Born This Way diye bir şarkı çıkarttı, "Ben 

böyle doğdum." Popüler kültür insan beynine öyle mesajlar ekiyor ki, bir şeyi ne kadar çok 

tekrarlarsanız o insana doğru gelir, o yüzden reklam ne üzerine kurulur? Tekrar üzerine kuru-

ludur. O insan beynine işlesin diye bu gibi söylemler "Ben böyle doğdum, ben böyleyim", bu 

insanları buna inandırmaya çalışıyorlar. Ama bunun değişimi çok var çünkü bunun altında ya-

tan travmalar olduğunu biliyoruz cinsel istismarlar olduğunu biliyoruz, yanlış anne baba rolle-

rinde büyüyen çocuklar olduğunu biliyoruz. Farklı psikolojik rahatsızlıkların kendini böyle dışa 

vurması olduğunu da biliyoruz. Elish Fatsa diye senelerin 1970'lerden beri çok aktif feminist 

bir kadın var Almanya'da çok tanınmış ve çok başarılı bir feminist, gerçek anlamda bir feminist. 

O bile buna diyor ki "Ne yapıyorsunuz siz arkadaşlar? Bu ne sizin yaptıklarınız? LGBT falan, 

siz orada ciddi şekilde kadın haklarına tecavüz ediyorsunuz." Çünkü Almanya'da bir kanun 

yasası çıktı veya çıkmak üzere, orada diyecek ki bir insan "Ya ben biyolojik olarak erkeğim 

ama kadın gibi hissediyorum" ve bunu kimliğinde değiştirme özgürlüğüne sahip. Şimdi bu 

adam bu kimlikle, ben mesela kızımla havuza gidiyorum benimle aynı kabini kullanabilecek 

hakta. Bunu siz ister misiniz? Biyolojik olarak erkek olan, kendisini kadın saydığı için benimle 

her türlü şeyi kullanacak. Bu kadının alanına ihlaldir. Sporda da aynısı, ben kendimi kadın sayıp 

sporda bir kadınla rekabete gidersem fizyolojik olarak ondan daha üstünüm, burada nerede ada-

let? Nerede eşitlik? Nerede hak? Bu da çok uzun zamandır gündemde ama pek konuşulmuyor, 

aslında buradaki karmaşanın yarattığı sadece o ideolojiye hizmettir. Ne insan haklarıdır ne ka-

dın haklarıdır konuşulduğu gibi. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: LGBT aktivizmi bence politik bir harekettir. Hiç Tıbbi bir hareket 

değildir. Psikiyatri ile psikoloji ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen politik bir harekettir. Onun 

için bu politik bir hareket olduğu için politik hareketi onaylayıp onaylamamak politika belirle-

yicilerin işidir ve vebal onlara aittir. 

Ciddi şekilde fon ayrılmış küresel sermayeden bu konuda çalışma yapanlara aktivist olanlara 

bolca fon aktarılıyor. Bize bağımlılık ile ilgili hiç unutmam hocamız bir proje getirdi Avrupa 

Birliği projesi diye. Baktım orada cinsiyetsizlik ideolojisini teşvik eden şeyler var, uygulamaları 

tavsiye ediyor. "Bu fonu neresi destekliyor? Bir araştıralım" dedim. Birleşmiş Milletler Dünya 

Nüfus Planlama Fonu, nüfus planlama politikasıdır. 

Küresel sermayenin nüfus planlama politikası, dünya nüfusundaki artışı durdurmak için 

bunu "Aileye gerek yok" deniyor şu anda modernizm de aileyi yük gibi görüyor. O halde ailenin 
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olmaması demek, nüfusun zayıflaması demek. Nüfus durduğu zaman, aile olmadığı zaman do-

ğumlar azalacak dünya nüfusu sabitlenecek diye düşünüyorlar, bu küresel sermayenin bir poli-

tikasıdır. LGBT aktivistlerinin ciddi bir fon desteğini küresel sermaye veriyor. Bunu görmek 

gerekir, böyle bir durumda bu hareketin bağımsız bir insan hakları hareketi, özgürlük hareketi 

gibi ele alırsak kendimizi kandırmış oluruz. 

• 2012 yılından itibaren erkek ve kadınlarda eşcinsel eğilimler büyük artış gösteriyor. 

J.Twenge'nin "İnternet Nesli" kitabında sunduğu gibi erkek eşcinsel eğilimi 1989-1994 

yılları arasında %4 lerde seyrederken 2010-2016 arasında %8 lere, kadınlarda ise aynı 

zaman aralığı içinde %4 den %15 lere yükselmiş durumda. Yani 22 senede erkeklerde 

%100 kadınlarda %300 bir artış ile karşı karşıyayız. 

Türkiye’de son durum ne? 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Kesinlikle arttı. Bunun sadece Türkiye'de değil dünyada da artış 

var. Şu anda özellikle Kuzey Avrupa'da çocuklar Fransa'da İzlanda'da mesela %69 evlilik dışı 

doğum oranı. Evlilik dışı doğum oranı, Fransa'da %59, 100 doğumdan 59'u evlilik dışı doğuyor. 

Kuzey Avrupa'da İsveç, Norveç onlarda %50'nin üzerinde, %56-%59 arasında. En yüksek İz-

landa'da, evlilik dışı doğuyor bu çocuklar ve çocukların Fransa'da resmen basına da yansıdı bu 

bilgi. Doğan çocuklara anne ve baba yazılmıyor, 'Ebeveyn 1 Ebeveyn 2' yazılıyor. Ve bu yetiş-

tirilirken bu çocuklara anaokullarında "Kız çocuklarına pembe, erkek çocuklarına mavi elbise 

giydirme alışkanlığını öğretmeyin" deniliyor. "Cinsel kimlik olarak öğrenmesin" deniliyor ço-

cuklara bunu öğretmemeyi öğretiyorlar ve şu anda bu 1960'larda başladılar onlar buna şu anda 

gördüğümüz en önemli örnek, sonucunda hane kırılganlığı çok arttı bu ülkelerde. 

Prof. Dr. Zeki Bayraktar: Neredeyse şu anda sinemalarda, dizilerde, çok izlenen internet bazlı 

dizilerde o dizinin o sinemanın neredeyse en ahlaklı en düzgün karakteri bir eşcinsel. En yakı-

şıklısı eşcinsel, en güzeli lezbiyen. Neredeyse böyle bir kural var ve bu da tabii özendirici olu-

yor. Eşcinsel hastalarla da sıklıkla muhatap oluruz ama onlar bize terapi için değil, maruz kal-

dıkları zührevi hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle gelir. Biz onların bu yö-

nüyle ilgileniriz. Bir de transseksüel yani cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırmak isteyen has-

taların bizimle ilgili olan bölümdeki ameliyatları yaptırmak için müracaat ederler. Her konuda 

bu müracaatların son yıllarda arttığını görüyoruz çok somut bir şekilde. Terapi için zaten bize 

müracaat edemezler bizim öyle bir amacımız da yok yetkimiz de yok. Bunu net olarak söyle-

yelim ve maalesef bu konuda sıkıntı da var. Yani biz isim önermekte zorlanıyoruz açıkçası, 

psikolog ve psikiyatristler çünkü genelde onaylayıcı davranırlar ama eşcinsellerin yani zührevi 

hastalıklar nedeniyle müracaat eden eşcinsellerde de artış var, transseksüel cerrahi ameliyat 



8 
 

değişikliği talep eden hastalarda da artış var ve bütün faktörleri topladığınız zaman, cinsiyet 

kimliği bozukluğu yaşayan çocuklardan erişkin döneme kadar genel olarak bir gözlemimiz var 

ki burada bir artış var evet. 

Dr. Mustafa Merter: İnce ruhlu bir çocuk... Anne diyor "Ben arkadaşlarla hırsız polis oyna-

mak istemiyorum ben musiki dersi almak istiyorum", "Ayol sen kız mısın?" ve yahut "Kızlarla 

evcilik oynayacağım" diyor. Bırak bunu teşvik et, çocuğun ruhu o şekilde niye değişsin ki bu? 

Ve yahut bir kız diyor ki "Baba ben diyor ata bineceğim" diyor "Ben su sporu yapacağım" 

bilmem ne. "E tamam kızım, sen de onu yap." Bunun değişmesine gerek yok, bu fıtrattan gelen 

yapının ama bu bir şekilde dışarıdan gelen tesirlerle "Bak sen, diğer çocuklarla oynamıyorsun 

bak demek ki sende bir eşcinsel temayülü var eğilimi var" demek, işte o çocuğun aklında yanlış 

fikirler uyandırıyor. Yani inceliği cinsellik ile karıştırmak çok büyük bir hata. Bunu anlamamız 

lazım, çünkü eğitimde bu çok önemli. Eğitimde o çocuk ama aklı fikri cinsellik üzerine olan, 

aklı apış arasına sıkışmış bir medeniyette bir erkeğin bu şekilde ince yapıda olması onun eşcin-

sel olmasıyla bağdaştırılıyor ki doğru değil, başka bir şey. İnsanın ince yapısını anlamak lazım. 

Prof. Dr. Zeki Bayraktar: LGBTİ var ya oradaki LGBTİ'deki 'İ' intersekstir. Yani L lezbiyen 

G gay B biseksüel T transeksüel İ interseks demek. İnterseksin eşcinsellerle hiçbir bağlantısı 

yok, birbiriyle hiç alakası yok. Fakat LGBT aktivitesi o interseks bireyleri bile buraya dahil 

ederek, tıbbın işine karışmaya başladı. Nitekim 2015 yılında, Avrupa Konseyi'nin insan hakları 

komitesine bir rapor yayınlattılar, "Bu interseks bireylere dokunulmamalı vs" diye. Hemen bir 

yıl sonra Avrupa Üroloji Dergisi ki üroloji bilimsel camiadaki en önemli bilimsel akademik 

dergilerimizden biridir. Oraya bir cevap ve reddiye yazıldı. Bu üroloji camiası olarak hakikaten 

gururlandığım bir şey oldu ve orada dendi ki özetle tabii, "Ya siz kim oluyorsunuz da bizim 

işimize karışıyorsunuz, siz doktor musunuz, tıp mısınız, uzman mısınız? Veya siz LGBT akti-

vitesi olarak interseks aileleri siz temsil etme yetkisini nereden alıyorsunuz? İnterseks aileleri 

ve bireyleri siz mi temsil ediyorsunuz? Bu yaptığınız doğru değildir. Bu işin bilimsel bir yön-

temi var bilimsel kuralı var. Biz zaten gerekli şeyleri tartışıyoruz" diye bir makale yayınlandı 

Avrupa Üroloji Dergisi'nde. Bunu niye söyledim? O kadar hadsizlik var ki şu anda eşcinsel 

grubu bırakıp interseks gruba bile neredeyse tıbbi müdahaleye girecekler. Tabi bu üroloji ca-

miası onlara pabuç bırakmıyor. Bilimsel şeyini uyguluyor ama ne yazık ki psikiyatri ve psiko-

loji camiası bu direnci gösteremiyor. Bunu da zaten psikiyatrist eleştiriyorlar. Psikiyatri ve psi-

koloji camiası ne yazık ki eşcinsellik konusunda şu anda bilimsel bir disiplin olmaktan çıkmış 

dogmatik bir ekol haline gelmiştir. Ben bunu bu kitabımda da yazıyorum bütün röportajlarımda 

da söylüyorum, çıkıpta biri "Hayır öyle değildir" diyemiyor mesela, öyledir çünkü onlar da 
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biliyorlar. Dolayısıyla LGBT aktivizminin ne yaptığını ben bilmiyorum ama bu yaptığıyla had-

lerini aştığını biliyorum. Bu nedenle sadece bu konuda değil, hep şunu söylüyorum toplum ola-

rak devlet olarak LGBT bireylerin temel insan haklarını güvence altına almalıyız, sonuçta bun-

ların sağlık hakkı hukuk hakkı yaşam hakkı dokunulmazdır ve bu anayasal güvence altında 

olmalıdır, öyledir de zaten öyle olmalıdır. LGBT bireylerin bu hakları korunma altına alınmalı, 

haddini aşan LGBT aktivitesi yasaklanmalıdır diyorum ben. Yapılması gereken, LGBT aktivi-

tesinin haddini aşan bu azgınlıklarıyla mücadele etmektir. 

&&&&&&&&&&&&&& 

 

3. Bölüm 

DEVLET BİZİ KORUYAMAYACAK MI? 

Dünya Çocuk ve Aileyi Koruma Platformu altında bir araya gelen alanında uzman 21 ismin 

öncülüğünde Dr. Joseph Nicolosi’nin “Eşcinsel Hayat Tarzının Sağlık Tehlikeleri” isimli kitabı 

Türkçeye çevrildi. 

Bu kitap, gey, lezbiyen veya biseksüel kimliği benimsemenin doğasında bulunan ciddi somatik 

ve psikolojik sağlık tehlikeleri konusunda halka, özellikle gençlere ve ebeveynlere uyarılarda 

bulunuyor. 

Bu hastalıklar nasıl meydana geliyor? 

''Doyumsuzluk hastalıklara yol açıyor'' 

Dr. Mustafa Merter: İnanılmaz boyutlarda birçok eşlilik var. Bu da şuradan kaynaklanıyor, 

bunu da tabi anlamak için niye eşcinsel beraberlik? Doyum vermiyor. Mesela bir kitap yayın-

landı son zamanlarda, ortalama ilişki sayısını açıklıyor bu kitap. 500, 1000, 1500 ilişki. Her 

hafta onların gittikleri bir saunalarda vs. iki üç kişiyle beraber olma maalesef maalesef. Bakın 

insan insana ulaşarak tevhidi yaşar, birliği yaşar. Rabbü'l-âlemîn bizi celal ve cemal olarak ya-

ratmıştır. Yani ben erkek olarak daha celalliyim ama bir eksikliğim var içimde cemal eksikliği, 

zatıaliniz de cemal olarak yaratılmışsınız ama biraz celal eksik, işte ikimizin beraberliğinden 

yani erkek ve kadının beraberliğinden ne doğar biliyor musun? Kemal doğar. Yani tevhid ya-

şanır, yani bir bütünlük yaşanır. 

Bu bütünlük iki celal bir araya geldiği zaman yaşanmaz, veyahut dinleyicilerimizin daha kolay 

anlayacakları gibi herkes yin yang sembolünü bilir. Yin yang sembolünde yin dişiliği temsil 
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eder, yang da erkeği. Yin yang sembolü evrendeki bir dengeyi anlatır. Bakın milattan evvel 

600'ler Lao Tzu bile bunu anlamış. Bir denge var, birbirlerini tamamlarlarsa erkek ve kadın, biz 

buna İslami tasavvufi açısından bakarsak tevhid diyoruz ama öbür türlü de ifade edersek bir ta-

mamlanmışlık, bir doyum yaşanıyor. Eğer o yaşanmazsa bu sefer inanılmaz oranlarda çok ilişki-

ler başlıyor. Bu çok ilişkilerin getirdiği en büyük sakıncalardan bir tanesi de 500, 1000, 1500 

ilişki yaşandığı zaman bütün bunun getirdiği hastalıklar, zührevi hastalıklar, AIDS buradan çıktı, 

başka kanser türleri vs. yani fıtri temel denge bozulduğu zaman bu bedene de yansıyor. 

Akademisyenler/uzmanlar bu konuda konuşmaktan korkuyorlar mı? Yahut Tıp dünyasında eş-

cinselliğe teşvik var mı? 

''Unvanların ne önemi var ki? 

Prof. Dr. Ahmet Akın: Endokrinomi Psikiyatri uzmanlarının bazılarının "Ameliyat olabilir" 

deyip kan tahlili yazar gibi rapor vermesinden mi söz ediyorsunuz? Aynen öyle. Bunlar araştı-

rılsın bakalım. Gerçekten devlet bunu bir araştırsın. Bu raporları kolayca yazanın o çocuğun 

hayatı ile ilgili bir kaygısı var mı? Onun tekrar 10 yıl sonra başka bir cinsiyete geçmeyeceğine 

dair bir kanıtı var mı veya verdiği hormon hapları ile onu nereye yönlendiriyor? En acısı da o 

ameliyatların içinde bunlar da var mı? 

Şunu demeyecek miyiz bu çağda? Bir çocuğumuz daha ölsün mü diyeceğiz? Bir kardeşimiz 

daha yönlendirilerek cinsiyetini mi değiştirsin diyeceğiz? Veya birisi daha inancını yitirip bir 

girdabın içine çekilsin hazları ile yaşasın iç güdüleri ile yaşasın ve bir hayvandan farkı kalmasın 

mı diyeceğiz? Bir değeri olmasın mı diyeceğiz? O çocuğa 'Hayvandan farkın nedir?' diye bize 

verebileceği 5 tane cevap olmasın mı diyeceğiz? Ne diyor şair, "Adına yaşamak diyoruz, düş-

mana inat bir gün fazla yaşamak." Bunu fark eden her şeyin herkesin aslında ne makamından 

hayır görür ne mevkiinden, yarın öbür gün çocuğunu da bana getirdiğinde ben asla onun yüzüne 

bakmam. Bundan korkacak bir şey yok. Kimin listesinde olduğun önemli. Ben gurur duyarım. 

İnsanlığa karşı bir savaş varsa ben bunun bir tarafı olamıyorsam yazıklar olsun bana. Kaç yıl 

yaşayacağız ki... Ya da unvanların ne önemi var ki? 

''Tehdit ediliyoruz'' 

Dr. Mustafa Merter: Korona döneminde beni bir anne aradı, "17 yaşında bir çocuğum var, 

çocuğum ben 'eşcinsel olacağım' vs. diye söyledi ne yapayım?" dedi. Yani "Nasıl oldu bu olay?" 

dedim. "Valla çocuğun cep telefonu filan yoktu, babası dedi ki korona döneminde, 'Ya bu çocuk 

sıkılıyor buna bir cep telefonu verelim" dedi. "Biz de öyle mütedeyyin aileyiz hatta çocuğu-

muzu iyi yetiştirmek için İstanbul'dan filanca yere göçtük" dedi. Çocuğun 2-3 aylık o korona 
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döneminde ne kadarsa onun zamanı internet ile teması bu sitelere girmesiyle çocuk "Ben eşcin-

sel hayatı yaşayacağım." Yani bir zehir akıyor oradan, bu zehrin aktığını da artık farkında ol-

mamız bu zehri durdurmamız lazım o zehir akışı öyle devam ederse biz ne yaparsak yapalım 

engelleyemeyeceğiz. Demek ki, bir doğru bilgilendirme, iki o akışın durdurulması, ondan sonra 

bütün eğitim gruplarına öğretmenlere, ilahiyatçılara, üniversitelere bunun doğrusunun anlatıl-

ması, doğrusunu da anlatamıyoruz. Niye anlatamıyoruz? Çünkü eşcinsel lobisi, Türkiye'de de 

faaliyet gösteren, tehdit ediyor. 

Hiç tehdit edildiniz mi? 

Edilmez miyim? Neler yaptılar. 

Neler yaşadınız? 

Aileme direkt saldırdılar, direkt aileme saldırdılar. Yani gazeteler üzerinden aileme saldırdılar. 

Tek ben değilim, akademide bunu yaptığınız zaman hemen diskredite ediliyorsunuz yani bir 

mobbing dedikleri bir terör uyguluyorlar. Hocaların çoğu konuşmaktan korkuyor. Siz biliyor-

sunuz, "Aman ne olur benim adım geçmesin, aman ben konuşmayayım." İslami açıdan bakar-

sak buna, Ayet-i Kerime de buyuruyor ki, "  الَ يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئِم" yani Müslümanın belirtilerinden 

bir tanesi de korkmamasıdır. Yani Ayet-i Kerime şöyle, " َأَِذلَّة  َعلَى اْلُمْؤِمنِين" yani Müslümanlar 

birbirlerine karşı tevazu içindedir, " َة  َعلَى اْلَكافِِرين  yani onu "الَ يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئِم  " izzet sahibiler "أَِعزَّ

onları yerenler onlara tehdit eden onlara şantaj yapanlardan korkmazlar diye geçiyor Ayet-i 

Kerime'de. Söylüyorum burada o mübarek kardeşlerimize konuşmayanlara, bunun cevabını na-

sıl vereceğiz yarın öbür gün yukarıda? 

Dr. Mustafa Merter: Sen üniversitede okudun profesör oldun bilmem ne oldun ve doğruları 

söylemekten imtina ediyorsun, bunun yarın öbür gün ahirette cevabını nasıl vereceğiz? İnsanlar 

bu şekilde ifsad olurken. Yani bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir mesele ama burada da 

devletin bu tehdit sistemini yani çünkü neticede tehdit ediliyor, akademide tehdit ediliyorsun, 

karalanıyorsun, iftiraya uğruyorsun... E devlet bizi koruma altına almayacak mı? Buna devletin 

de uyanması lazım burada. Neticede hak ve batıl arasında bir mücadele var. E devlet bizi koru-

mayacak kimi koruyacak? Bir araştırma yapsınlar bakalım üniversitede akademisyenlerden ne 

kadarı böyle mevzulara girmekten çekiniyor. 

Demek korkutulduk, demek terör estiriliyor Türkiye'de, bu terör yurt dışında da var. O hale 

geldi ki Avrupa Amerika, Avrupa özellikle artık. Biraz evvel size örneğini verdim ya o çocuk-

cağız bana geldi, öyle bir çocuğa benim terapi yapmam kendi isteği ile gelen bir çocuğa cezası 

hapis cezası ve yüksek para cezası Almanya'da İsviçre'de. 
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Ben bu çocuğa tedavi yaparsam İsviçre'de hapis cezası alacağım. Anlatabiliyor muyum? Nasıl 

ayarı kaçmış bir medeniyetin varoşlarında yaşıyoruz ve bunu bize de empoze etmek istiyorlar 

bizi de bu hale getirmek istiyorlar. Bazen biliyor musunuz? İmdat diyesim geliyor. Şöyle bir 

imdat diyebilir miyim? Şöyle içimden gele gele imdat diyebilir miyim? Deli derler... 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

4. Bölüm 

AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK PR'LA OLMAZ 

Sadece politik düzlemde önlem almanın tek başına fayda sağlamayacağına ve aile mefhumunun 

güçlendirilmesi gerektiğine bir kez daha vurgu yapıldı. 

Devlet, sağlık ve eğitim politikalarında LGBT aktivizminin propagandalarına karşı nasıl ön-

lemler almalı? 

''Yerli insan üretemiyoruz'' 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Aileyi güçlendirmek PR'la olmaz. Aileyi güçlendirmek böyle kon-

ferans vererek vaaz vererek olmaz. Aileyi güçlendirmek bu konuya devletin yatırım yapması 

ile olur. Birebir eğitimler vermesi ile olur. 

Evliliği bilmiyor insanlar, evlilik ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de popüler 

kültür eğitiyor. Popüler kültür de şu anda "Son sığınak aile" sözüme kızıyor, birçok böyle ben 

bakıyorum muhafazakâr arkadaşlarım kızıyorlar, kızan kişilere erkek ve kadın fark etmez ben 

onlara "Yeşil feminist" diyorum. Niye? Onlar şöyle düşünüyorlar, kadın erkek eşitliğini ideo-

lojik boyutunu göz ardı ediyorlar. Feminizm nedir? 1960'larda başladı kadının özgürleşme ha-

reketi, haklı bir hareketti faydalı bir hareketti ama feminizm daha sonra yoldan çıktı evliliği 

kadın erkek savaşlarına dönüştürdü ve boşanmalar küresel olarak arttı. Aile içi şiddet küresel 

olarak arttı ve bunun sonucunda feminizm bir nevi rekabetçi bir kadın erkek ilişkini teşvik etti. 

Halbuki bizim kültürümüz kadın erkek ilişkisinde rekabetçi bir ilişki değil. Tamamlayıcı bir 

ilişki olarak teşvik ediyor. Erkek ve kadının ilişkisi birbirine tamamlayıcı olması gerekiyor, iyi 

iş birliği kurabilen kişiler iyi eş olabiliyorlar. 

Mesela Batı felsefesi evliliğe çift diyor. Evlilik, aile bir çift yuvası değildir. Evlilik bir çift ya-

şantısı değildir, evlilik bir yaşam yolculuğu yaşantısıdır. 

Tarhan: İstediğimiz kadar aile aile diyelim hayır, evlilik ile ilgili kavramları düzeltmemiz ge-

rekiyor. Evlilik kavramlarını düzeltirsek aile kavramlarını düzeltirsek böyle normda sağlıklı 
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çocuk yetiştirir. Eğer bir sağlıklı çocuk yetiştiremiyorsa topluma faydalı bir çocuk yetiştiremi-

yorsa sadece kendine çalışan gezegen için hiçbir şey yapmayan bir insan yetiştiriyorsa bir anne 

baba o iyi bir anne baba olamamıştır. Yerli silah üretiyoruz, yerli araç üretiyoruz, yerli SİHA 

üretiyoruz ama yerli insan üretemiyoruz. Yerli insan üretmedikçe biz yaptığımız bütün o yerli 

işler popüler kültürün, çocukların eline düşecektir. Bunu da benim gözlemim olarak söylemek 

istedim. 

Dr. Şöhret Karaduman: Kültürümüze, dinimize ve mahremiyetimize uygun cinsel bilgilen-

dirme eğitimleri, bu yine eski bir kafa değil, çocukların mahremiyetini gözeterek derken, çocuk-

ların güvendiği bir kız çocukları bayan bir öğretmenle erkek çocukları erkek bir öğretmenle, bunu 

niye diyorum? Çünkü biz Almanya'da bu dersleri gördük, karma gördük ve çocukların hepsi 

utandı. Alman olmalarına rağmen, Almanlar utanmaz falan değil yani bizim gibi mahremiyet, 

ayıp, ahlak falan duygularıyla pek yetiştirilmiyorlar. Onlar dahi utandı. Burada bile ilk defa ço-

cukların mahremiyeti ki her çocuğun kendine öz bir mahremiyeti vardır doğuştan zaten, bunu 

ihlal etmiş oluyoruz. Burada bunların eğitimlerini vermemiz gerekiyor ama dediğim gibi kendi 

kültürümüzü kendi geleneğimizi kendi öz benliğimizi de bunun içine katarak kendi derslerimizi 

üretmemiz lazım. DSÖ'nün dayattığı Türkiye'de gelirse çok büyük kaos. Bizim çocuğumuza ana-

okulunda cinsiyet dersi vermek istediler, neden? DSÖ'nün tavsiyesi üzerine. Onun içinden neler 

geçiyor biliyor musunuz? Burada anlatmaktan gerçekten haya ediyorum. Nasıl pragtikler nasıl 

görseller nasıl demonstrasyonlar yapılıyor ve herkese şu anlatılıyor artık, "Yan'ın iki babası var 

bu çok normal, Luci'nin iki annesi var bu çok normal" bunlar giriyor içine ve biz bunları alırsak 

veya bunları kopyalayıp uygularsak nasıl bunun önüne geçeceğiz? Bunu nasıl engelleyeceğiz? 

''Allah'ın rahmetinden ümidi kaybetmek küfürdür'' 

Dr. Mustafa Merter: O kadar basit ki, deccal sendromu diyorum bu şeye bazen cep telefonuna 

bakmaya, Matrix sendromu vs. gibi. Ya Matrix'in gözünü çıkartmak o kadar kolay ki, bırakırsan 

şu cep telefonunu çıktı. Bütün bu söylediklerimin giriş yeri orası. Çünkü ne televizyon ekranın-

dan bulaşıyor bize ne de bilgisayar ekranından. Dolayısıyla sanal bağımlılığı çok ciddi bir şe-

kilde denetlemek ve bir ayrışımlı internet, differentiated screen time, ayrışımlı ekran zamanı 

analizi yapacak programlara ihtiyacımız var ki bu zarar bize ne kadar geliyor bu zarar bizi nasıl 

bozuyor? Burada da tabii ki elektroniğe ihtiyacımız var. Bak ümidi kaybetmek, Ayet-i Kerime 

der ki " ِ ْحَمِة ّللاَّ  Allah'ın rahmetinden ümidini kaybetmek küfürdür. Dolayısıyla hep "اَل تَْقَنُطوا ِمن رَّ

ümitli olacağız, adamların trilyonlarca dolarlık bir gücü var. Bütün medya ellerinde, internet 

ellerinde, istedikleri gibi dünyayı yönetmeye çalışıyorlar her açıdan sadece bu açıdan değil. Bi-

zim de imanımız var ya hu bizim de Allah'ımız var... 


