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Giriş 

LGBT hakkında türlü türlü söylemlerin dolaştığı bu zamanda 
meseleye farklı bir bakış sunmak istedik. Bu çalışmamıza bilim 
tarihinin en acı deneylerinden biri olan David Remier vakası ile 
başladık. LGBT hareketlerinin zeminini oluşturan toplumsal 
cinsiyet (gender) meselesine değindik LGBT nedir, hastalık mıdır, 
sebepleri nelerdir konularını ele aldık. LGBT'nin pedofili ile 
ilişkisini de ineeledik "Peki LGBT bir birey bu yaşam tarzını 
benimseyince nelerle karşılaşır?" Bu soruya da cevap aradık. 

Tarihten bir örnek de sunduk. Başlı başına bir soru cevap bölümü 
oluşturcluk ve en çok sorulan soruları cevapladık "Doğuştan böyle 
olunur mu? Allah öyle mi yaratmış, öyleyse yazık değil mi onlara?" 
Son olarak yaşanmış hikayelere yer vererek çalışmamızı bitirdik. 
Dipnot açıklamaları ve kaynakçamız ile tavsiye eserleri de en sona 
ekledik. 

Bu çalıjma) sosyal sorumluluk prqjesi kapsamında) bir ekip tarqfindan 
hazırlanmıjtır. Ne kadar çok insana ulajırsa o kadar mutlu oluruz.) 

Iyi okumalar ... 

"Başka hiçbir şey değişmese bile eğer ben değişirsem her şey 
değişir." 

Balzac 
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David Reinıer Vakası 

22 Ağustos 1 965'te Winnipeg, Kanada'da doğan David Reimer ve ikizi 
Brian'a onlar daha 6 aylıkken idrar yapmalarında meydana gelen bir ~ 

sıkıntıdan ötürü fimoz adı verilen bir hastalığın teşhisi kondu. Kısa sürede 
riskli hal alan bu hastalık ile mücadele etmek amacıyla doktorlar, tıbbi 

amaçlarla çok nadir uygulanan sünnet uygulamasını yapma kararı aldılar. 
Ancak doktorların daha alışılageldik kesim yöntemleri yerine, yakma tipi 
sünnet yöntemini tercih etmeleri, Brian'ın değil ama David'in hayatını 

değiştirecekti. 

Ameliyat, David açısından hiç de doktorların beklediği gibi gitmedi. 
Ameliyat sırasında oluşan hatalardan ötürü David'in penisi tamamen yandı 
ve kullanılamaz hale geldi. Çocuklarının gelecekteki cinsel sağlığından ve 
güveninden endişe duyan aile, onu dünyanın bir numaralı tıp okulu olan 
Johns Hopkins Hastanesi'ne götürdüler. 

Burada, cinsel gelişim ve cinsiyet kimliği alanında yaptığı çalışmalarla 
dünya çapında ün salmış Dr. John Money ile görüştüler. Ancak Money, 
günümüzde pek de kabul görmeyen bir teori olan Nötral Cinsiyet Teorisi'ni 
savunmaktaydı. Bu teoriye göre cinsiyet, erken yaşlarda çocukların 

çevrelerinden öğrendikleri bir şeydi. Doğru davranışsal müdahalelerle daha 
çocuk yaştan cinsiyeti değiştirmek mümkün olabilirdi. O ve dönemindeki 
hekimler, hasar görmüş cinsel organlar üzerinde çalışmaktalardı ve yaptıkları 
çalışmalar sonucunda, bir penisi yeniden oluşturmanın çok zor olduğunu; 
ancak bir vajinanın yeniden yapılandırılmasının teknik ve pratik olarak çok 
daha kolay olduğunu fark etmişlerdi. 

Araştırmacılar, aileyi bu konuda ikna ederek David 2 2 aylıkken orşiektomi 
uygulayarak testislerini aldılar. Tüm aile sıkı bir eğitime alınarak David'in bir 
kız olarak büyütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması sağlandı. Yeni 
ismi Brenda olacaktı. John Money, araştırma karşılığında David'in, yani 
Brenda'nın bütün psikolojik desteğini kendisi sağlayacak, araştırınayı bizzat 
yönetecekti. Yıl içerisinde belirli zamanlar çocuklar doktora getirilecek ve 
çeşitli deneyiere tabi tutulacaktı. Dr. Money, tüm gücünü David'i bir kız 
yap harcayacağına söz vermişti. 

Dr. ey gerçekten de dediğini yaptı ve en azından 1 O sene boyunca 
D yakından takip ederek kendisini bir kız olarak görmesini sağlayacak 

vı"Ucıııı ........ eri yerine getirdi. -~~---
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Zaten David'in ikiz kardeşi Brian da, deney için harika bir kontrol grubu 
oluyordu ve tüm psikolojik sapmalar, sorunlar ve hatalar tespit 
edilebiliyordu. Ayrıca bu deney önemliydi, çünkü ilk defa bu kadar uzun 
süreli bir cinsiyet değişimi deneyi yürütülecek ve psikolojik etkileri 
gözlene bil ec ekti. 

Money, araştırmanın başarılı sürdüğüne inanıyordu. Araştırma notlarına 
şöyle yazmıştı: 

"Çocuğun hareketleri çok net bir şekilde küçük bir kızı andırıyor; erkek 
kardeşininki gibi erkeksi hareketleri bulunmuyor." 

David'in ailesi, belirtilen zamanlarda düzenli olarak çocuklarını doktora 
götürdüler. Her seferinde, çocuklarını daha sağlıklı gördüklerini söylediler. 
Ancak sonradan araştırmaların başarılı olduğu konusunda ailenin doktora 
sürekli yalanlar söylediği fark edildi. Doktorlar, bunu ailenin kendilerini 
inandırmak için geliştirdikleri bir savunma mekanizması olarak gördüler. 

Dr. Money, sonraki seferlerde aileye David'e bir vajina inşa edebileceğini 
söyledi. Bu, aileyi korkuttu ve artık deneyi sürdürmekten vazgeçtiler. Bu 
sebeple David, 22 aylık olduğu zamandan ergenlik yaşlarına kadar karın 
bölgesine açılan bir delikten idrarını yapmak zorunda kaldı. Ergenliği 

boyunca dışarıdan östrojen verilerek göğüs gelişimi uyarıldı. 
Her ne kadar doktor çabalasa da, deney yanlış yerlere gitmeye başlamıştı. 

David'in ailesi çocuklarından kopmuş, iki çocuğun da psikolojisi anormal 
bir hal almaya başlamıştı. Ailenin bağlarını koparmasından sonra Dr. 
Money çocuklarla ilgili hiçbir makale yayınlamadı ve başarısızlığını 

gizlerneye çalıştı. 
Deneyden 20 yıl sonra, Dr. Money'nin ekibinden Dr. John Colapinto, 

deneyin nasıl bir başarısızlıkla sonuçlandığını ilk defa kaleme aldı. Brenda 
olarak yetiştirilen David, deneyler boyunca asla kendisini bir kız olarak 
tanımlamamıştı. Çevresi tarafından sürekli dışlanmış ve hor görülmüştü, 
özel günlerde giymeye zorlandığı fırfırlı elbiseler ve yoğun miktarda verilen 
dişilik hormonları onu bir kız yapmaya yetmemişti. 

David, daha 13 yaşına geldiğinde intihara meyilli bir psikoloji geliştirmişti. 
Ailesini, eğer onu bir daha doktora götürecek olurlarsa intihar edeceğini 
söyleyerek defalarca tehdit etmişti. 1980 senesinde, David 15 yaşına 

geldiğinde, ailesi ona cinsiyetiyle ilgili tüm gerçekleri aniatma kararı aldı. Bu 
gerçekler, David'i derinden sarsmıştı. David, kız olmaya zorlanan kimliğini 
reddetti ve kendini Brenda olarak değil, David olarak tanımlamaya başladı. 
3 7 yaşına geldiğinde, deneyi tam tersi uygulayarak yeniden erkek olmaya 
çalıştı. 
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Kendisine testoste~on enjekte ettirdi ve psikolojisini bir erkek olarak 
düzeltmeye çalıştı. Iki defa mastektomi yaptırarak göğüslerini aldıır , ı ve iki 
defa falloplasti ameliyatı geçirerek yeniden bir penis inşa eöi mesı , i 
sağlamaya uğraştı. 22 Eylül 1990 senesinde Jane Fontaine ile evlenerek 3 
çocuğun üvey babası oldu. . 

Tüm bunlar, ailenin ayakta durmasına yetmedi. Ikiz kardeşi Brian ~ 
başlarından geçen travmatik deneyierin de etkisi olduğu düşünülen bir şekilde 
önce şizofren oldu, sonrasında ise aşırı dozda antidepresan kullanımı sonucu 
2002 senesinde öldü. David ise uzun süre işsiz olarak yaşadı ve ikizinin 
ölümüyle sarsıldı. Hormonal dengesinin sağlanamamasından ötürü uzun süre 
psikolojik sorunlar yaşadı. Sonunda, 5 Mayıs 2004 sabahı bir manavcia 
kendisini kafasından vurarak 38 yaşındayken intihar etti. 

Bu araştırma, sonrasında yapılan birçok araştırınayla birlikte, her türlü 
cinsel eğilimin doğuştan geldiğine ve sonradan değiştirilmesinin belki 
imkansız olmasa da, pratik olarak olanaksız veya anlamsız derecede gü 
olduğuna delil olan araştırmalar arasına girdi. ı 
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• 
Biyolojik Cinsiyet - Toplumsal Cinsiyet 

Cinsiyet, kadın ve erkek olmak üzere iki kısma ayrılır, kromozomal 
boyutta bir gerçekliktir. Kainattaki denge bu ikili. sistemle devam eder. 
Gerek bitki gerek hayvan aleminde de böyledir. Insan cinselliği ikilidir. 
Bunu doğadaki 'üreme' ilkesinden biliyoruz. Modern dünyada cinsiyetİn 
kendisini biyolojik cinsiy~t ile toplumsal cinsiyet şeklinde ikiye ayırarak 
ifade etmeye başladılar. Ingilizce'de 'seks' kelimesi ile biyolojik cinsiyet; 
'gender' kelimesi ile toplumsal cinsiyet anlatılır. Cinsiyet kavramı ikiye 
ayrılacak bir kavram değildir; cinsiyette 'duygu' değil, biyolojik yapı yani 
'beden' esastır. Cinsel organların dişi veya erkek özellikleri taşımasına, ana
tomisine göre belirlenir. 

Diyorlar ki toplumsal cinsiyet, o 
toplumun kadından ve erkekten bekle

diği roller bütünüdür. Yani kadın erkek farklılığı 
söz konusu değil; toplumlar o rolü verdiği için kişi 

kadın ya da erkek hisseder. Girişte hayatını 
sunduğumuz David Remier bunun 

olmayacağını kanıtlayan tarihi bir vakadır. 
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Aynı zamanda cinsiyetler üzerinde ayrım yapılmayan 22 ülkeden 
130.602 kişiyle yapılan araştırma sonucu da biyolojinin, doğuştan gelen 
cinsiyet rollerinin varlığını belirlediğini destekler nitelikte. 2 

Cinsiyeti bu şekilde ikiye bölmelerinin sebebi, biyolojik olarak kadın 
olabilir ama erkek gibi davranabilirsin seçim senin diyebilmek içindir. 
Cinsiyetİn bu tanımı haşa yanlış bedende doğduğuna inandığı için karşı 
cinse geçen bireyler için biçilmiş kaftaı;ıdır. Oysa Yaratıcımız yanlış 

bedende yanlış insan yaratacak değildir. Insanların kadın ve erkek olarak 
iki karşıt cins olarak var olması, zıtların birliği ilkesi ile ilgili ilahi kanunun 
bir sonucudur. 

LGBTIQ+ 

Lezbiyen: Kadın kadına cinsel ilgi duyan. 
Gey: Erkek erkeğe cinsel ilgi duyan. 
Biseksüel: Hem kadına hem erkeğe cinsel ilgi duyan. 
Transseksüel: Kendi biyolojik, fıtri cinsiyetini benimsemeyen, kendini ~ 
karşı cins gibi hisseden ve arneliyada cinsiyetini değiştiren. 
Interseks: Biyolojik olarak bir doğum anamalisi ile dünyaya gelen. 
(Tedavisi var) 
Queer: Akışkan cinsiyet, herhangi bir cinsiyet kalıbını kabul etmeyip 
normal kabul edilen her şeye karşı çıkan. 

Tarih boyunca hemcinsine yönelen insanlar hep vardı) 20. yüzyıla geldiğimizde ise bu 
durum bir kimlik }eklinde ortaya konulmaya baJlandı. 
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Ejcinsel bireyleri 4 gruba ayırabiliriz: 

1) Böyle bir dürtüye 
sahip olan ama bundan 
rahatsız olan, eylemi 

olmayan ve halini 
ortaya koymayan 

3) Böyle bir dürtüye 
sahip olan, eylemi 

olan ve ortaya 
koyan 

2) Böyle bir dürtüye 
sahip olan, eylemi 

olan ve bunu 
gizleyen 

4) Böyle bir dürtüye 
sahip olan, eylemi olan, 
ortaya koyan ve diğer 

insanları da bunu hoş ve 
normal görmeye ve 
hatta böyle olmaya 
teşvik eden, aktivist 

(! Bu dürtü çeşitli sebeplerle oluşmuş olabilir, bir imtihandır. Bazen ailede 
aşanan talihsiz olaylar, dengesi bozulmuş hormonlar, gıdalar, bazen ilaçların 

yan etkisi bazen seyredilen dizi ve filmierin kışkırtmasıyla, bazen gençlikte 
gi ·ıen yanlış yollarla ortaya çıkabilir. 

' 
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Bize düşen, öfke hissettiği için önüne geleni öldüren katil gibi davranıp, "N e 
yapayım çok büyük öfke hissettim ve öldürmeden de rahat edemiyorum, ben 
de b öyleyim beni böyle kabul edin. Kendimi bildim bileli b öyleyim." diyen biri 
gibi davranmak yerine; öfke kontrolü için gayret sarf eden biri olarak davranıp 
dürtümüzü kontrol etmenin vesilelerini aramaktır. Bu mümkündür. Duygular 
doğuştan gelir ve aklın denetiminde kullanılmalıdır. Eşcinsel dürtüler hissedip 
de eyleme dökmeyenlerin veya deneyimleri az olanların tedavi sıralamasında 
tedaviye yanıt veren birinci sırada olmaları da dikkate değerdir. 4 Seçim önemlidir! 
Efendimiz (sav) buyurdu ki: ''Allah, dilleri ile söylemedikçe -yahut fiiliyata 
dökmedikçe- ümmetimi, kalplerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hesaba 

k " çe mez. 5 

Hastalık nıı Yönelim nıi? 

Eşcinsellik, tarih içerisinde önce 
günah olarak sonra suç olarak 
sonra hastalık olarak en son da 
normal olarak tanımlanma süreci 
geçirmiştir. l973'te APA 
(Amerikan Psikiyatri Derneği) 

'nın yıllık olağan kongresinde 
eşcinseller kongreye baskın 

yaparlar. Dernekteki lgbt 
destekçileri ile birlikte bilim 
adamlarına politik baskı 

uygulayarak bu hastalık oylama 
ile DSM tanı ölçeğinden çıkarılır. 

http s: 11 zimamagazine.com/wp-content/ uploads/ 
20 15/02/freud-the-rabbit.jpg 
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Böylece bütün dünyada artık eşcinsellik hastalık değil diyebilmenin önü 
açılmıştır. Oysa psikolojinin önemli isimlerinden Alfred Adler' e göre de 
eşcinsellik anormal dir. 7 Psikolojinin ideolojiden bağımsız olmadığını gösteren 
bir örnek de Alfred Adler'in "Das Problem der Homosexualitat und 
sexueller Perversionen" isimli kitabını tercüme ederken "Eşcinsellik 

Problemi" olarak tercüme edilmesi gerekirken "Eşcinsellik Üzerine" şeklinde 
değiştirilmiş olmasıdır. s Sadece psikoloji değil, pek çok konu manipülasyona 
açık. Örnek olarak obezitenin artık sağlıklı bir durum olduğu iddiasını 
verebiliriz. g 

Bilinı kanıta dayalıdır. Oylanıa ile bilinı 

Psikiyatrist Cem Mumcu soruyor: Eşcinsellik nasıl hastalık olmaktan çıktı? 
''Amerikan Psikiyatri Birliği'nin hazırladığı eski DSM'lerde, cinsel bozukluklar 
arasında eşcinselliği görürüz. Bu sonradan kaldırıldı. Peki, bu karar nasıl alındı? 
Geyler ve lezbiyenler, Amerikan Psikiyatri Birliği'ni bastılar. Böylece, eşcinsellik 
hastalık kategorisinden çıkarıldı. Yarın heteroseksüeller ya da muhafazakarlar 
Amerikan Psikiyatri Birliği'ni basıp, tersi bir karar çıkartırlarsa, ne olacak? 
Bilimsel bir karar böyle verilemez." ı o 

APA'nın oylamadan sonra yaptığı açıklama da dikkat çekicidir: 
'Bunu DSM'den silmekle onu normal gördüğümüz ya da heteroseksüellik 

gibi değerli gördüğümüzü söylemiyoruz. Homoseksüel aktivistler 
homoseksüelliğin heteroseksüellik kadar normal olduğunu APA'nın kabul 
etmesini bekliyor. Yanılıyorlar. Bizim onu silmemiz homoseksüelliğin bozukluk 
kriterlerini karşılamadığı anlamına gelir. 
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Biz hiçbir şekilde homoseksüel davranışın arzulanan bir davranış olduğunu 
kabul eden özel bir görüş noktasıyla aynı hizada bulunmayacağız' ı ı 

"Homosexualismus kendi cinsinden insanlara karşı şehvet arzusudur. Hen 
ne kadar bazı müellifler insanlan bisexuelle addetmişlerse de bu fikir ilmi 
esaslara dayanmamaktadır. Ergenlik çağında kadının erkeğe, erkeğin kadına 
karşı normal olarak şehvet duymaya başladığı bu devrede bu insanlar aynı ~ 

şehveti kendi cinslerine karşı hissederler. Bir kısımlan bunun ayıp ve çirkin 
olduğunu idrak ederler ve bundan uzaklaşmaya çalışırlar, fakat başta 

psikopatlar olmak üzere bir kısımlan ?u meyillerini dışa vurmaktan 
çekinmezler . . . " Bu sözler Ord. Prof. Dr. Ihsan Şükrü Aksel'in "Psikiyatri" 
kitabında yer almaktadır.ı 2 

Halihazırda ejcinsellik) eğer kiji bundan rahatsız ise cinsel kimlik bozuklukları baJlığı 
altında sınıflandırılmaktadır. Amerikan Psikiyatri Birliği tanımlamanın adını 

değijtirmijtir ve hdld hastalık olarak kabul etmektedir. Kişi rahatsız değilse tedavi 
teklifi yasa dışı sayılmaktadır. 2018'de Avrupa Parlamentosu 435 oya karşı 
l 09 oyla eşcinsellere yapılan "conversion/ değişim terapisini" kabul 
etmeyerek k~ndisine bağlı ülkelerden böyle bir terapinin yasaklanmasını 
istemiştir ve !sviçre, Almanya gibi bazı ülkeler bu yasağı tatbik etmişlerdir. ı 3 

Peki, 1970 yılında Amerikalılann °/o84'ü eşcinselliği bir 'sosyal çürüme' 
olarak kabul ederkenı4 ne oldu da 2000'lere gelindiğinde eşcinsel evliliğe 
karşı çıkmayı özgürlükleri kısıtlamak olarak gören bir nesil ortaya çıktı? I
Nesli yazan Jean M. Twenge aktanyor: "Cameron gey ve lezbiyenleri çok 
önceleri tanımıştı; amcası geydi, bu nedenle de eşcinsel ilişkilerin sıra dışı 
olduğunu hiç düşünmemişti. Belki de bu yüzden, eşcinsel evliliğin yasal 
olması gerektiği konusunda hiç kuşkusu yok. 

Ana karak~eri gey olan ilk komedi dizisi Will&Grace l998'de yayına 
başladığında I-Nesli'nin en büyük üyeleri ana sınıfına başlıyordu. Queer 
Eye for the Straight Guy ile birli~te gey'lik hem ana akım hem de moda 
olduğunda ilkokula başlamışlardı. I-Nesli ergenlik çağındaki gey, lezbiyen ve 
translann yer aldığı Glee'yi izleyerek büyüdü ve eşcinsel olduğunu açıklayan 
ünlüleri izledi." ıs Eşcinselliğin normalleştirildiği hatta özendirildiği bu 
ortamda yetişen nesil ciciden zor durumda. Önceki kuşakta bütün bunlar 
çirkin, ·n diri ci eylemler olarak kabul görüyordu. 

yöneticilerinden olan Karen Burke geçtiğimiz günlerde yaptığı 
" Karakterlerin °/o 50'sinin LGBT olmasını sağlayacağız." 
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Türkiye'de de yayın hayatına başlayan Disney + ile büyüyecek kuşağın 
eşcinsellik hakkında nasıl bir kanaate sahip olabileceğini tahmin etmek zor 
olmasa gerek ... 

Eşcinselliğin Sebepleri 

• Vesvese 
Bu konuda akla gelen imgeler, düşünceler dikkate değer değildir. Bununla 

birlikte aklımıza gelen bu düşünceler bizi eşcinsel yapmaz. "Bu adamı 
öldüresim geldi." diye düşündüğümüzde öfke hissederiz; zihnimizde imgeler 
oluşur, intikam duygulan coşar ve sürekli zihnimizde dönüp durur. Eylem 
olarak ortaya kanmadığı sürece bu imgeler bir anlam ifade etmez. 
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Bu düşünceler bizi katil yapmaz. Bu düşüncelere seyırcı olmadığımızda 

vizyondan kalkacaklardır. 

·.· . . · ....... 
.,. -... '. -~.~ 

Bu konuda akla gelen 
. imgeler, düşünceler dikkate 
değer değildir. Bununla 

.. birlikte aklımıza gelen bu ·_ . , · 
düşünceler bizi eşcinsel 

yapmaz. 

• Ailede Yanlış Ebeveynle üzdeşim 
Kurma 

Kızlar içi~)· silik anne ve anneyi ezen 
baba modeli söz konusu olduğunda bazı 
kızlar annem gibi olmayacağım diyerek 
baba ile özdeşim kurabiliyor. Soğuk/ 

mesafeli anne ve karizmatik/ sıcak baba 
modeli söz konusu olduğunda yine bazı 
kızlar baba ile özdeşim kurabiliyor. Baskın 
anne ve silik baba modelinde bazı kızlar 
babayı küçük görerek babanın şahsında 
tüm erkeklerin zayıf ve gereksiz olduğunu 
düşünerek erkekleri kendi dünyalanndan 
uzak tutabiliyor. Bazı evlerde ailede erkek 
çocuk yoksa kızlar erkek gibi yetiştirilebili-

yor (Erkek Fatma) bu da bir etken olabiliyor. Bu durumlarda baba ile 
özdeşim kuran kızlarda lezbiyenlik görülebiliyor. Bazı kızlann vücut yapılan 
iri, zevkleri biraz maskülen olabiliyor ve erkeklerin çok da ilgisini 
çekerneyince kendisini lezbiyen olarak değerlendirebiliyor. 

Erkekler için; silik babanın olduğu evlerde bazı erkekler anne ile 
özdeşi~ kurabiliyor. Güçlü ve mükemmele yakın ağabeyierin olduğu evlerde 
bazı erkekler ağabeye yetişemediğinde onun becerisine ulaşamadığında; 

erkek akran arkadaş da yoksa ben erkek olmada başanlı değilim diyerek kız 
gibi tavırlar sergilerneye başlayabiliyor. Bazı evlerde duygusalihassas erkek 
çocuklann yeterince erkek olarnamakla itharn edilmesiyle (Muhallebi 
çocuğu) karşı cinsle özdeşim kurmasına sebep olabiliyor. Bu durumlarda 
anne ile özdeşim kuran erkeklerde geylik görülebiliyor. 

• Ergenliğin Ilk Yıllarında Karşılaşılan Yanlış Rol Modeller 
Bilhassa medya aracılığıyla tanıştıklan farklı rol modeller zihinleri bulandırıp 

ergenlikle birlikte çalışmaya başlayan bazı harmoniann tazyikiyle yanlış 

yollara girilmesine sebep olabilir. Bu geçici bir durumken, kişinin kendisini bu 
kimlikle tanımlaması sağlanarak geçici olan bu halin kalıcı olduğu sanılıyor. 
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• Hormonlar 
Hormonal veya genetik bozuklukların da etkisi görülebilir. Gen demişken, 

e} cinsellik geninin olmadığını hatırlatalım. ı 7 Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın açıklaması 
şu şekildedir: "Eğer çocuk ergenlikten önce kendi cinsi değil de karşı cins gibi 
davranışlar sergiliyorsa kesinlikle hormonal inceleme yapılmalı. Hormonları 
yaş grubunun normal seviyesinde mi değil mi buna bakılmalı. Anormal bir 
durum varsa önlem alıp gerekli tedavi uygulanmalı. Genlerdeki bozukluk 
nedeniyle kişilerde eşcinsel yönelimler olabiliyor. Çünkü hormonlar genlerdeki 
kodlara göre üretiliyor. Bu bir hastalık. Örneğin büyüme hormonu eğer 
çocukta yoksa o çocuk büyümez ve cüce kalır. Ancak bu erken dönemlerde 
teşhis edilir ve gerekli hormonal takviye yapılırsa çocuk normal büyümesini 
gerçekleştirecektir. Cinsellik de öyle. Erkeklerde testosteron kadınlarda 

östrojen hormonu vardır. Genetik bozuklukta bu hormonların salınımında bir 
sorun varsa bu düzeltilebilir ve kişi cinsel kimliğine kavuşabilir." 

Eşcinselliğin genetik olduğuna, doğuştan olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt 
yoktur. Aksine, bunun böyle olmadığına dair kanıtlar vardır. l970'li yıllardan 
itibaren birçok kanıt vardır, fakat en son 2019 yılında b~ konuda yapılmış en 
kapsamlı yayın Science Dergisi'nde yayınlandı. Amerika, Ingiltere ve Kanadalı 
bilim adamları öncülüğünde yapılan ve yaklaşık 500 bin kişinin 4 77 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 minimal bir etkileri 
vardır, 0/o l 'lik bir nüfus ta bazı etkiler var ama o 0/o l 'lik nüfus ta bile etkili 
alamıyor." 

Araştırmanın ortak liderlerinden, Cambridge, Massachusetts'teki Broad 
Institute of MIT ve Harvard'da genetikçi olan baş araştırma yazarı Andrea 
Ganna açıkça "eşcinsel ge ni yoktur" diyor. ıs 
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• Bazı Gıda ve Ilaçlar 
Bu ko~uyu ifade etmek adına 2 örnek vermek yeterli olacaktır. 2020 

Alternatif Iklim Zirvesinde Bolivya lideri Morales tavukları kadın hormonuyla 
dolduruyorlar, erkekliğini kaybetmek istemeyen tavuk yemesin şeklinde 

açıklamada bulunmuştur.19 Ayrıca jinekomasti konusunda doktorların tavsiyeleri 
arasında tavuk eti tüketimini azaltınanın sayılması da buna bir delildir.2o 

Glaxo Smith Kline ilaç şirketine dava açan Didier Jambart, kullandığı 
ilaçların kendisinde eşcinsel eğilimler ortaya çıkardığını ifade etti ve 7 yıl süren 
hukuk savaşını kazandı.2 1 Bazı ilaçların hormonlar üzerinde ne kadar etkisi 
olduğunu bu örnekte de görmekteyiz. 

• Cinsel Travma 
Bizzat cinsel istismara uğramak veya şahit olmak, mahrem ilişkilere tanık 

olmak gibi durumlar da bazılarında cinsel kimlik bozukluğuna sebep olabilir.22 

• Politik Yönlendirmeler 
Küresel anlamda bütün dünyada gerek yasalar gerek medya gerek eğitim 

alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği söylemiyle kadın ve erkek arasındaki 
farklar ortadan kaldırılmaya çalışılarak farklılıkların yok edilmesi 
hedeflenmektedir. Böylece insanlar tek cinse indirgenmeye çalışılmaktadır. 

U nisex giyim-kazınetik aracılığıyla da durumu gözlemlemek mümkündür. 
Eşcinsel ilişkiler de bu çerçevede teşvik edilmektedir. Oysa bilimsel olarak da 
kadın ve erkek farklıdır. 23 
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Pedofili ve Eşcinsellik 
Pedofili, yetişkin kimsenin çocuk veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel 

yönden çekici bulmasıdır. Halen cinsel kimlik bozukluğu grubundadır. Nasıl 
ki eşcinsellik bir anda hiçbir bilimsel kanıta dayanmadan hastalık olmaktan 
çıkarıldıysa aynısı pedofil bireyler için de mümkündür. Çeşitli platformlarda ~ 
pedofilinin de bir cinsel yönelim olduğuna dair konuşmalar 1 yayınlar 
yayınlanmakta, şu an sesleri kısık ama şartların olgunlaşmasını bekliyorlar.25 

Aşağıda aktaracağımız bilgileri bu durumun ayak sesleri olarak 
değerlendirmek mümkündür. 

Hollanda'da PNVD Partisi "8 yaşında hala cinsel birliktelik yaşamadıysan 
geç kaldın!" sloganıyla, pedofil bireylere çocuklara nasıl ulaşabileceklerini 
anlatan yol haritası sunan yayınlar paylaşmakta ve pedofilinin yasallaşmasını 
talep etmektedir. Lahey Bölge Mahkemesine yapılan partinin kapatılma 
başvurusu, özgürlük çerçevesiyle reddedilmiştir. 26 Hollanda hükümetinin 
yasaklamadığı bahsi geçen 'pedofil el kitabı' mahkemelik oldu.27 

LGBT derneklerinin çatı kuruluşu olan ILGA, 1994 yılına kadar 
NAMBLA adındaki Pedofili derneğinin de ev sahibiydi. Pedofili ve 
eşcinsellik birlikte anılınca toplumun kabulde zorlandığını anladıklarında 

dernekler resmi olarak ayrıldı 28 lakin bağlarının devam ettiğini görmek 
isteyen LGBT derneklerinin pedofilik söylemlerine bakabilir. Los Angeles 
polisi cinsel tacize maruz kalmış 30.000 çocuğun eşcinsel mağduru olduğunu 
bildirmiştir. 29 

Eşcinsellerin °/o 7 3 'ünün 16-19 yaşında iken erkek 
kurdukları tespit edilmiştir. Zaten erkek çocuk pornosu 
belirgin bir şekilde daha fazla rağbet görmektedir. 30 

çocuklarla ilişki 

da eşcinsellerde 

Desmond, kız olmak isteyen bir erkek 
çocuk olarak tanıtılır ve kız çocuğu gibi 
giyinmez de şuh bir kadın gibi karşımıza 
çıkar. Dragqueen barlarda gösteriler 
yapar. Sizleri bu durumun bir çocuk için 
ne kadar uygun olup olmadığını 

düşünmeye davet ediyoruz. Desmond 
çocukça eğlenmekte midir yoksa pedofil 
sapıkiara malzeme mi olmaktadır? Bu 
çocukları kim koruyacak? 31 Şu haber size 
ne düşündürür?: "Çocuklar için kurulan 
Drag Kamplar gelecek neslin 
dragqueenlerini yetiştiriyor. "32 
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Eşcinselleri N asıl Bir Hayat 
Bekliyor?* 

Dünyada: Eşcinseller, eşcinsel olmayanlara göre çok farklı, belirgin bir 
somatik ve psikolojik hastalıklar yelpazesi yaşarlar. AIDS bunlardan sadece 
en çarpıcı alanıdır. Yeri gelmişken bahsedelim, AIDS hastalığının ilk kez 
duyulduğu yıllarda tıp camiası b.u yeni hastalığa GRID: Gay Related 
Immun Disorder yani Eşcinsellikle Ilişkili Bağışıklık Sistemi Bozukluğu adını 
vermişlerdi. Fakat daha sonraları eşcinsellik yanlısı lobilerin baskısı sonucu 
hastalığın adı AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome yani 
Edinilmiş Bağışıklık Sistemi Bozukluğu olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 

ABD'de 2005'te ergen ve yetişkin erkekler arasında HIV virüsü taşıyanların 
0/o 71 'inin erkek eşcinseller olduğu belirtilmiştir. Yeni HIV virüsü tanısının 
diğer bütün erkeklere oranla eşcinsel erkeklerde 44 kez daha fazla olduğu 
bildirilmiştir. 33 

Yapılan bir araştırmaya gört Türkiye'de heteroseksüel ve homoseksüellerin 
alkol kullanma, madde bağımlılığı ve intihar oranları karşılaştırılmıştır. Eşcinsel 
bireylerin tüm verilerde açık ara önde olduğu çalışmanın en çarpıcı yönüyse 
intihar oranlarıdır. Bu araştırmaya göre intihara teşebbüs oranları diğerlerine göre 

( neredeyse lO kat fazladır. 

CjJ *Bu bölümde ağırlıklı olarak Tembihname'nin 'Onuncu Köy- Eşcinsellik' videosundan faydalanıln .ı ştır. 
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Yavuz M .F. Dalkanat N, Bölge B, Müdenisoğlu S,Eşcinsel Erkeklere Yönelik Fiziksel Şiddetin 

Değerlendirilmesi, Adli Gıp Dergisi 2006; 20 [2]: S.l5-2l 

Iyi de Türkiye'de eşcinseller dışlanmış, bastırılmış ve hor görülmüştür. Bu 
veriler üzerinden çıkarımda bulunamayız diye düşünüyor olabilirsiniz. Gelin 
diğer ülkelere bakalım. Yeni Zellanda'da yapılan araştırmaya göre kendisini 
LGB yani lezbiyen) gry ve biseksüel olarak tanımlayan 21 yaJındaki gençlerin heteroseksüel 
yajıtlarına göre intihara tejebbüs oranları 7 kat daha fazladır. 

lG B 
·-·--· 

11 

( • 
Fergusson DM, Horwood LJ, Boadrais AL. Is sexual oricntation 
related to mental health problems and suicidality in young pcople" 
Arch Gen Psychiatry. 1999 Oct 5600):876-80 
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Peki, eşcinsel aktİvisderin dünyanın en LGBT dostu ülkesi saydığı ve 
idealize ettiği Hollanda'ya bakmaya ne dersiniz? 1993 yılından bu yana 
cinsel yönelim ayrımcılığını( ! ) yasaklayan ve 200 l 'den beri eşcinsel evlilikleri 
ve eşcinsellerin evlat edinmesini yasal kabul eden Hollanda'da elbetteLGBT 
üyelerine baskıdan söz edilemez. Peki, orada durum ne? 2012 verilerine göre 
Hollanda'da eşcinsellerin diğerlerine göre intihara teşebbüs oranı tam 5 kat 
fazladır. Yapılan araştırmalar dünyanın bütün ülkelerinde aynı sonuçları 

vermektedir. 35 

. 
I ntihar 

or on\ 

r 
l6BT 

LG BT aktivizminin empoze ettiği eşcinsellik, ruh ve beden sağlığı için bir 
tehdittir. Eşcinselliği hayat tarzı olarak seçen bir birey maddi ve manevi pek 
çok sıkıntıya kucak açmış demektir, değer mi? Yajam beklentisini 20 yıl kısaltır. 
Ölüm yaşı ortalaması 42'dir. (sadece 0/o24 ü 65 yaşını aşar.)3 6 Türkiye 
Cumhuriyeti anqyasasına göre devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içerisinde hqyatını 

sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür. Tedavi her bireyin en temel hakkıdır. 37 

Ahirette: Hayatı ve ölümü yaratan Allahu Teala bu çirkin fiili yapanları 
peygamberi Lut (as) ile uyarmıştır. Ankebut 29: "Siz hala erkeklere 
yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak 
mısınız?" (Yaklaşmak; erkeklere şehvetle yönelmek kavramıyla ifade edilmiştir.) 

Kavminin tek cevabı şu oldu: "Hadi, doğru söyleyenlerden isen başımıza 
Allah'ın azabını getir de görelim!" buna karşılık Allah u Teala 34. ayette: 
('Biz) yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir 
belq indireceğid)) buyurmuştur. 
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Hud 82-83'te "Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve 
üzerlerine sağanak halinde, Rabbin katında işaretlenmiş taşlar 

yağdırdık Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz.", 
b~yurarak onların son hallerini ortaya koymuştur. Yine Nur suresi 19: 
"Inananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; 
onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz 
bilmezsiniz." ayeti kerimesi ise baştaki sorumuza cevap vermektedir. 
Araf 44 te; "Cennet ehli, cehennem ehline, "Rabbimizin bize vaad 
ettiklerinin gerçek olduğunu gördük; siz de Rabbinizin size vaad 
ettiklerini gerçekleşmiş buldunuz mu?" diye seslenir. "Evet!" derler. 
Aralarından bir çağrıcı, "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun!" diye 
b V " 
agırır. 

Ayetler sadece geyleri değil bütün eşcinsel ilişkileri yani lezbiyenliği de 
kapsamaktadır. Insan hem fıtratını/yaratılışını korumak hem de 
insanlığı korumak zorundadır; bu sorumluluğu yerine getirmediğinde 
karşılaşacağı sonuç yukarıdaki ayetlerle ifade edilmiştir. Ejcinsellik SÇldece 
bireysel bir günah değil)· toplumun ahlaki durujunu etkilediği için aynı zamanda bir 
!_Uçtur! 



•• 
Tarihte Bir Orneği Var Mı?* 

''Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin 
katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık Bunlar zalimlerden 
uzak değildir." Hud/82- 83 

İbn Kesir; İbn Abbas, Katade ve diğerlerinden gelen bilgiye göre 
burasının bugünkü Lut Gölü kıyısındaki dört yerleşim biriminden olan Sodom 
olduğunu söylemiştir. Bu kavim kadınlan bırakıp erkeklerle ilişkiye girip 
(eşcinsellik), fıtratlannı tersine çevirince, Cenab-ı Hakk da şehirlerini onlann 
üzerine ters çevirdi. Yani cezalan arnelleri cinsinden oldu. 

"Lut milletininkasabalannı yere batıran, onlan gömdükçe gömen O'dur." 
Necm/53- 54 

"Ve üzerlerine dehşetli bir (taş) yağmuru yağdırdık Işte gör günahkarlann 
sonunun ne olduğunu!" Araf/84 

"Üzerlerine de yağmur yağdırdık U yanlan fakat yola gelmeyenlerin 
yağmuru ne kötü idi! Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onlann çoğu 
ise iman etmiş değillerdir." Şuara/ l 7 3-l 7 4 

Bir de, Lut kavminin Lut (as )'ın kendilerini medeni bir şekilde u yarmasına 
rağmen, alay ve zorbalıkla cevap veren kavimden bahsederken Cenab-ı 
Hakk istihkar uslubü kullanıyor: "Biz de onlara yağmur yağdırdık" diyor. 
"Yağmur" deyince akıllara bereket ve bolluk nişanesi olan yağmur gelirken; 
devamında bir tokat gibi: "ama onlann yağmuru ne de kötüydü" diyerek, 
hayat nişanesi olan yağmuru, onlar için helak vesilesi kıldığını buyuruyor. 
Böylece sebep ve sonuç zincirlerinin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu, 
dilediği gibi tersine çevirebileceğini görüyoruz. Dilerse yağmurla yaşatır; 
dile~se yağmurla öldürür. 

"Ibrahim, "Peki ey elçiler! Sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. "Biz" dediler, 
"Günaha batmış bir topluluğa gönderilclik Haddi aşanlar için Rabbinin 
nezdinde işaretlenmiş balçık taşlan üzerlerine yağdırmak üzere." derken, 
orada bulunan mürninleri çıkardık Zaten orada -bir hane dışında

müslüman da bulamadık. Ve orada, acı veren azaptan korkanlar için bir 
işaret bırakmış olduk." Zariyat 31- 3 7 

"Biz, yoldan çıkmalan sebebiyle şu belde halkının üstüne gökten bir azap 
indireceğiz. Andolsun ki biz, düşünen bir topluluk için bu beldeden apaçık 
bir ibret nişanesini geride bıraktık." Ankebut, 34- 35 

Peki, bu bölgede bizlere ibret olması için Cenab-ı Hakk'ın onlara dair 
bıraktığı işaretler nelerdir? O halde göl bölgesini biraz tanımaya çalışalım: 

* Bu bölüm Merve Şahinkaya'nın tefsir çalışmasından alıntılanmıştır. 
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Bugün gölün bir kısmı İsrail, bir kısmı Ürdün sınırlarındadır. Müslümanlar 
tarafından Hz. Lut'a izafeten Lut gölü 1 Lut denizi adıyla, Batılılar arasında 
da içinde ve kıyılarında canlı yaşamadığından (sadece gölü besleyen ·· dün 1 
Şeria nehrinin ağzında yosun gibi bazı yeşillikler görülür) ve hak nda · 
ölümcül efsanelerden dolayı "Ölüdeniz" anlamına gelen adlarla tanınır. 
Sodom ve Gomore denizi, Sogar denizi, Altüst Olmuş göl, Tuz denizi, Zift 
denizi, Fena Kokulu göl ve Ölüdeniz manalarındaki çeşitli adlarla anılmıştır. ~ 
Lut gölü, üçüncü zamanın ikinci yarısında teşekkül etmiş Akabe körfezi
Vadilaraba rift vadisinin devamı olan ve bir noktasında deniz seviyesinden 
790 metreyi aşkın derinlikteki tabanı ile karaların en derin yerini oluşturan 
Gor (Gavr) çukurunun bir kesimine suların toplanmasıyla meydana gelen 
tektonik bir göldür. Yani en derin yeri hemen yakınındaki Akdeniz'in 
yüzeyinden 790 mt derinliktedir. Gölün suyunun terkibindeki, canlı 

barındırınamasına ve fena kokmasına sebep olan maddelerin yanıpcia 

yüzeyinde de yer yer bitüm toplanmakta ve klasik kaynaklarda, gölün Lacus 
Asphaltitis adıyla anılmasına yol açan bu maddenin Nabatiler tarafından onu 
mumyalama işleminde kullanan Mısırlılar'a satıldığı bilinmektedir. Bugün 
gölün suyu İsrail ve Ürdün kıyılarındaki arıtma tesislerinde ayrıştırılmakta ve 
içerdiği kimyasal maddeler ya sanayide kullanılmakta ya da ihraç 
edilmektedir. 

Lut kavmi için yukarıdaki ayetler incelendiğinde evvela "altını üstüne 
getirme" sonrasında ise "taş yağmuru" veya "yağmur" ifadeleri geçmektedir. 
Bunlar bir sıralamaya işaret ediyor mu? Bunlar bildiğimiz türden doğal 
afetler şeklinde mi yoksa daha önce hiç görülmemiş bir şekilde mi zuhur etti? 
Alman arkeolog Werner Keller konu hakkında şöyle diyor: 
Bu bölgede bir gün kendini göstermiş olan çok büyük bir çökmede 
patlamalar, yıldırımlar, yangınlar ve doğal gazlarla birlikte korkunç bir 
deprem olmuş ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut Gölü'nün şehirleri yerin 
derinliklerine gömülmüşlerdi. 25. ayetin devamında "üzerlerine balçıktan 
pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık" cümlesiyle ifade edilen olayın ise, Lut 
Gölü kıyısında meydana gelen volkanik bir patlama ve bunun sonucunda 
püsküren "pişirilmiş kıvamdaki" kaya ve taşlar olması mümkündür. 

Werner Keller bu konuda-da şöyle diyor: 
Bu deprem sırasında, yerkabuğunun çatlayıp çöküşü, kabuğun altında 

uyuyan volkaniara serbest yol vermiştir. Şeria'nın yukarı vadisinde bugün de 
sönmüş rastlanmakta olup buralarda kireç katmanları üzerinde 
geı:ıış deleri ve bazalt katmanları yer almıştır. 

Işte lav ve bazaltkatmanları,zamanında burada volkanik bir patlamanın 
min olduğunu gösteren en büyük kanıtlardır. Kuran'da, "üzerlerine 
pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık" ifadesiyle tarif edilen olayın 

volkanik patlama olması mümkündür. 
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Cenab-ı Hakk helakını gerçekleştirmek için bir volkan patlamasına muhtaç 
olmasa da, "ol" dediği anda bütün sebep ve sonuç zincirlerinden bağımsız 
yaratmaya ve helak etmeye muktedir olsa da, korkunç volkanik pa lama ve 
depremin izleri Cenab-ı Hakk'ın emrinin hangi yolla vuku bulduğunu 
gösterir niteliktedir. Aynı ayette "... emrimiz geldiği zaman üstünü altına 
çevirdik" şeklinde ifade edilen olay da Rift Vadisi'nde tektonik kökenli olan 
ve volkaniann yeryüzüne büyük bir şiddetle çıkmasına sebep veren deprem ~ 
ile onun getirdiği yanlma ve çöküntüler olmalıdır. Lut Gölü'nün taşıdığı 
"apaçık ayetler" gerçekten de son derece dikkat çekicidir. 

Kuran'da anlatılan kıssalar ve bildirilen olay~ar, genelde, Ortadoğu, Arap 
Yanmadası ve Mısır etrafında yoğunlaşır. Işte bu topraklann hemen 
ortasında Lut Gölü vardır. Lut Gölü, etrafında geçen olaylar kadar jeolojik 
olarak da dikkat çekicidir. Göl, Akdeniz'in yüzeyinden yaklaşık 400 metre 
daha alçaktadır. Gölün en derin yeri de 400 metre olduğundan, göl tabanı 
Akdeniz'in yüzeyinden 790 metre alçaktadır. Bu, dünyanın en alçak 
noktasıdır: Dünyanın kara parçalannda deniz yüzeyinden aşağı olan başka 
bölgelerinde alçaklık en fazla l 00 metre kadardır. Lut Gölü'nün başka bir 
özelliği de suyundaki tuz yoğunluğunun çok yüksek olması, tuz miktannın 
0/o30'u bulmasıdır. Bundan dolayı gölde balık ya da yosun gibi herhangi bir 
canlı yaşayamaz. Batı dillerinde Lut Gölü'ne "Dead Sea" (Ölü Deniz) 
denilmesinin sebebi de budur. Lut Gölü'nün en dikkat çekici yapısal özelliği 
ise, Kuran'da anlatılan helak olayının nasıl yaşandığını gösteren bir kanıt 
olmasıdır: Lut Kavmi'nin uğradığı felaketin teknik yönü, jeologlann 
araştırmalanndan anlaşılıyor. Buna göre, Lut Kavmi'ni yok eden deprem, 
oldukça uzun bir yerkabuğu çatlağı (fay hattı)nın sonucunda oluşmuştur. 
Şeria Nehri'nin yatağını oluşturan 190 kilometrelik mesafe boyunca Şeria 
Nehri toplam 180 metrelik bir düşüş yapar. Bu durum ve Lut Gölü'nün 
deniz seviyesinden 400 metre alçak olması, burada bir zamanlar büyük bir 
jeolojik olayın meydana geldiğini gösteren önemli delillerdendir. Şeria Nehri 
ile Lut Gölü'nün bu ilginç yapısı da, yerkürenin bu bölgesinden geçen bir 
yank ya da çatlağın ancak bir parçasından ibarettir. Bu çatlağın durumu ve 
uzunluğu son zamanlarda saptanmış bulunmaktadır. Tüm bunlan bir araya 
getirdiğimizde, bu eylemi yapmakta ısrar eden kavim önce yer yanlarak içine 
geçirilmişlerdir. Bu bölge, kozmalajik devirler geçmesine rağmen hala 
yeryüzünün en alt bölgesidir. Sonra, üstlerine tamamen kapanıncaya kadar 
taşlar ştır ki bugün Lut Gölü'nün altında bir yerleşim olduğu 

sine rağmen ölü şehrin ortaya çıkanlamamasında bu tabakanın da 
yük tür. Üstüne de gölün bugünkü en tuzlu su olmasına neden olan 

dannın yağdığını anlıyoruz ... Cenab-ı Hakk'ın kalın kat kat tecelli 
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Çok Sorulan Sorular ve Cevapları 

Ağustos 2019 tarihinde ünlü Science Dergisi'nde yapılan bir 
çalışmayla yanın milyona yakın insanın genetik verileri incelenmiştir. 
Bu çalışmaya Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Avusturalya'dan 
22 büyük merkez ve onlarca bilim insanı katılmış ve toplamda 4 77.500 
bireyin genetik verileri yani DNAlan incelenmiştir. Eşcinselliğin DNA 
ile bağının bulunup bulunmadığını yani doğuştan gelip gelmediğini 

araştıran araştırmanın sonucu çok çarpıcıdır. Eşcinsellik geni diye bir 
gen yoktur. 40 

Bu konuda Dr. Cem Keçe'ye kulak verin: 'Eşcinselliğin, biyolojik ya 
da genetik kökenli olduğuna dair kabul görmüş herhangi bir bilimsel 
veri mevcut değildir.'4ı Yani doğuştan değildir. Eğer hormonal bir 
bozukluk söz konusu değilse. 

Kendimi bildim bileli yanlış bedende hissettim 
diyenleri nasıl değerlendirmeliyiz? Allah beni böyle 
yaratmış diyorlarsa ... Ya da büyüdüğü aile bu 
zemini sunmuşsakişinin suçu ne? 

Doğuştan olmadığını, böyle bir genin yokluğunu ve çevresel bazı 
sebeplerle ortaya çıktığını yukanda aktarmıştık Nasıl ki bazı psikiyatrik 
hastalıklarda kişiler kendimi bildim bileli böyleyim diye 
tanımlayabiliyorsa bazı eşcinseller de böyle hissedebilider ve bu durumda 
diğer hastalar gibi tedavi yolunu seçmeliler. Bir hissi değiştirmek bütün 
bedeni değiştirmekten daha kolaydır. 
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Kendini maymun gibi hisseden biri, arneliyada maymuna 
benzetilmez, bu düşüncesi tedavi edilir. Allah imtihan için çeşitli 

zorluklarla bizleri dener ve çözüm için hangi yolu seçtiğimizin testine 
tabi tutuluruz. Önceden verdiğimiz öfke örneğini hatırlatmak isteriz; 
öfke ile seri katil olmaktansa öfke kontrolünü öğrenmek daha 
mantıklıdır velev ki büyüdüğümüz aile öfkemizi hep beslemiş olsun ... 
"Çocukken de öfkeliymiş ne yapsın canım." diyerek bir katili savunur 
musunuz? Öfkesine yenilip cinayetler işleyen seri katil, kendisini böyle 
savunsa hak verir misiniz düşünün. Başka bir seçenek varsa seçim de 
vardır. "Sen neyi seçiyorsun?" önemli olan budur. Şizofren biri tedavi 
olmasa, Allah beni böyle yaratmış diyerek tedaviyi reddetse, 
yakınlarını veya sizin bir sevdiğinizi düşman sandığı için canice 
öldürmeye teşebbüs etse ve hatta öldürse tedaviyi reddetme hakkı 
olduğunu savunabilir miyiz? Burada suç ne, suçlu kim? 

Eşcinsel bir arkadaşım var, yaptığını da tasvip 
etmiyorum tabi ki ama dünya iyisi biri, ona 
karşı tavrım nasıl olmalı? 

Kişinin bu halinden kurtulması için yardımcı olmalıyız; sahabe 
efendilerimiz günahkara değil günaha karşıydılar. Nitekim Ebü'd
Derda (ra) şöyle buyurmuştur: "Bir kardeşiniz kuyuya düşse onu 
çıkarınanız gerekmez mi?" Bu halinden rahatsız değilse durumun 
akıbetini izah etmeliyiz ve vazgeçmiyorsa uzak durmalıyız. Öbür 
dünyada kiminle birlikte olmak istediğimize göre bu dünyada 
sevdiklerimize dikkat etmemiz tavsiye edilmiştir. Çünkü ''Kişi, sevdiği 
ile beraberdir." buyurulmuştur.42 Kalp, bir süre sonra. sevdiğine tarafsız 
bakamaz hale gelir. Maide suresi 78-79. ayetlerde "Israiloğullarından 
inkar edenler, Davıld'un ve Meryemoğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu 
lanet, onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzündendir. Onlar, 
yapmakta oldukları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye 
çalışmazlardı. Yaptıkları işler, gerçekten ne kadar kötü idi." 
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Hud Suresi 1 1 3'te "Zalimlerin yanında olmayın; sonra ateş sizi de 
yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım 
da göremezsiniz!" buyurulmaktadır. Eşcinseller, fıtri hayatı 

reddederek yaratılışın kodlarına başkaldırarak kendilerine 
zulme tm ektedir. 

Tepkisiz kalıp, hoşgörü sergilememiz halinde durumu kabul etmiş 
sayılabiliriz ve bu durumda şu ayete de muhatap olabiliriz: Nur 
Suresi 19: "Çirkin utanmazlıkların (fuhşun) iman edenler içinde 
yaygınlaşmasından hoşlananlara, dünyada ve ahirette acıklı bir azab 
vardır. Allah bilir, siz bilmiyorsunuz." Hoş görmek. de hoşlanmak da 
aynıdır. Resulullah'ı (sav) şöyle derken işittim: "Içinizden biri bir 
kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; 

buna da gücü yetmezse kalbiyle (ona karşı kin ve nefret beslesin). Bu 
ise imanın en zayıf halidir." 43 Hz. Peygamber, "Ki§i dostunun dini 
üzeredir. Bu yüzdt~_n her birini:z:_,_~iminle dostl:ık ettiğine ~ikkat etsin"ırıı 

~şe yarayan bir tedavisi var mı? 
Iyileşenler oluyor mu? 

Evet, "onarım terapisi", geçerliliği olan ve netice veren bi~ terapi 
yaklaşımıdır. Spitzer, bunun cevabını yaptığı çalışma ile verir. Ilginçtir 
kendisi, eşcinselliği DSM'den çıkaran "gey aktivist hareketi" ileri 
gelenlerindendir buna rağmen 2003 yılında açıkladığı çalışmasında 

tedaviyi de ispatZayan kiji olmujtur. 16 ay boyunca terapi görmüş 24 7 eşcinsel 
üzerine yapılan araştırmada 200 katılımcı (143 erkek 57 kadın) eşcinsel 
yönelimden karşı cins yönelimine geçtiklerini ifade ederler. Bu çalışma 
da onarım terapisinin baJarısını ispatlar. Eşcinsel lobisinden gelen tehdit ve 
baskılar üzerine R.Spitzer, 2003 yılında yazdığı makalesini, 2012 yılında 
geri çekmek istemiş fakat makalenin yayımlandığı derginin editörü Dr. 
Kenneth Zucker, bu teklifi kabul etmemiştir. Nedeni ise bu makaleyi geri 
çekmeyi gerektirecek yeterlilikte karşı bilimsel veri olmayışıdır. 45 

Dünya'dan örnekler için Çakop'da yayınlanan hayat hikayeleri de ilgi 
çekici.46 Ülkemizde yaşanmış örnekler görmek isteyenler şu adresleri 
inceleyebilir.47 Erkut Ali Aydın'ın hikayesi de bizlere örnek 
niteliğindedir.4s Aynı şekilde Ahmet Emin Seyhan'a ulaşan mektuba da 
bakılabilir. 49 
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Beni her eşcinsel ilişkinin kadın-erkek deseninin bir ifadesi olduğu 
düşüncesine iten delil nedir? Eğer erkek erkekten hoşlanıyorsa, neden 
kadını taklit eden bir erkeği seçmektedir? Eğer bir kadın bir kadına 
yöneliyorsa, neden erkeksi bir kadını tercih etmektedir? Çünkü Erkek
kadın eşleşmesini taklit etmektedirler.5o Erkek-kadın deseni anatomi 
tarafından dikta edilmektedir. Fıtratın doğasında kadın ve erkek 
birlikteliği vardır. Bu bitkiler ve hayvanlarda da böyledir. Doğal olan 
budur. 

Eş yaratılma olayında zıt işaretli yükler, parçacıklar, cinsler birbirini 
çekerken; aynı işaretli yükler, parçacıklar, cinsler birbirlerini itmektedirler. 
Pozitif yük pozitif yükü, negatif yük negatif yükü iterken; pozitif yük 
negatif olan yükü çekmektedir. Çift olan varlıklar arasında daima bir 
cazibe ve çekim kuvveti vardır. Zıtların birliği ilkesi, klinatta bir denge ve 
sükCm halinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 51 

Dinler eşcinsellige hoşgörü ile mi bakar:» Cinsel 
yönelim başka dinsel yönelim başka mıdır? 

Insanı ve kainatı yaratan, insanın nasıl yaşayacağının kurallarını 

koyacak alandır. Bu işi de yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lut'un 
(as) kavminin kendilerini bu işten alıkoymaya yönelik uyarı ve öğütlerine 
kulak vermeyişleri sebebiyle helak edildiği anlatılır (A'raf 7 /80-84; Hud 
ll/78-83; Enbiya 21/74; Şuara 26/161-175; Neml 27/54; Ankebut 
29/28-35). Ayetlerde, kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yaklaşıldığı 

açıkça ifade edilmektedir. Lut'un (as) karısı eş~sel değildi am._a yine de 
helaktan kurtulamadı ~ünkü bu ~i~kinliği hoş görüyordu ... 

Yahudilik, Tevrat'ın açıklaması doğrultusunda homoseksüelliği 

(eşcinsellik) iğrenç olarak tanımlar. Konu ile ilgili Tevrat cümleleri şu 
şekildedir: "Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir." Yahudi 
din bilginleri olan Rabbiler böylesi tiksindirici bir fiilin cezasının ıse 

taşlanarak öldürülme olduğu hususunda hemfikirdirler. 52 
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Hristiyanlıkta ise Yeni Ahid'de eşcinsel ilişkide bulunanlar şiddetle 
kınanan kimseler arasında zikredilir. 53 

Eşcinseller çok acı çekiyorlar, dışlanıyorlar, mağdur 
oluyorlar, ellerinde olsa bu kadar zorluğa neden 
katiansınlar ki ... Küçüklükten itibaren bu halde 

olanlar var, yazık değil mi? 

Evet yazık. O yüzden tedavi olmalılar. Bir örnekle açıklayalım; 
sigara içilen ve özendirilen bir ortamda büyüyen, küçücük yaşta her 
fırsatta sigara içen birini düşünelim. Yani zemin hazır. Yetişkin bir 
insan olduğunda istediği her yerde, her zaman yine sigara içemez 
çünkü yasak; sinema salonunda, sigara keyfiyle sinema keyfini birlikte 
yaşayama:z:, toplu taşımacia içemez, kapalı ortamlarda asla izin 
verilmez. Içse bile cezası var. Bir de sigara kaynaklı hastalıklara da 
yakalanır. Hatta bazı doktorlar kimi zaman sigaraya devam etmesi 
halinde tedavi etmeyeceğini söyler böylece tedavi hakkı engellenir(!) 
Sigara pahalıdır, ekonomik olarak da zorlanmaktadır. Doktorların 

uyarılarına rağmen sigaraya devam eder ve genç yaşta gırtlak kanseri 
olur ... Bu kişi dese ki, küçüklükten beri sigara kullanı yorum, iş yerim de 
rahatça içemiyorum, ailemle birlikte koah hastası olduk, onlar sigarayı 
bıraktı artık yanlarında da içemiyorum, hastalığıma rağmen sigarayı 
bırakamadığım için beni dışlıyorlar, içmeden durmak beni çok 
zorluyor. Sigara yüzünden şu şu hastalıklara yakalandım çok 
mağdurum ... Ben ister miyim bu şekilde bir hayat yaşamayı ama ne 
yapayım elimde değil... Yaşadığı sıkıntıları anlatırken hastalığının 

etkisiyle öksürükten tıkansa ve bir yandan da elinde sigarasını görseniz 
bu kişiye ne dersiniz? Yardım alıp, kendini kurtarmasını tavsiye etmez 
misiniz? 

Sigaranın sağlığa zararları: Solunum yolu hastalıkları; kalp-damar 
hastalıkları; damar tıkanıklıkları; cilt-dudak-gırtlak kanserleri; kısırlık, 

göz hastalıkları vs. 
Eşcinselliğin sağlığa zarariarına yukarıda değinmiştik. 

Eşcinseller de çok sıkıntı yaşıyorlar o halde hatada ısrarı değil 
tedaviyi seçebilirler. Eşcinsel olarak yaşamayı seçmek kendi kendine 
zulümdür. Bir tarafta da ailevi ya da toplumsal değerlere isyan ettikçe 
kendini değerli hisseden, bu isyandan kendine güç katanlar var ... 
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Onlara da tavsiyemiz kadim değerlerle savaşmak için harcadıklan 
emeği insanlığa hizmet için kullanmalan. 

Bir de ailede yaşadığı sıkıntılann sonucu bu hale gelenler var. Her 
ı;ıe olursa olsun kurtulmak için çabalamak en büyük erdem olacaktır! 
Isteyenler Hüseyin Kaçın'ın yazısına bakabilir. 54 

Karşı cinse çekim hissetmiyorum, hemcinsime 
hissediyorum. Kime karşı çekim 
hissedeceğime kim karar veriyor? 

N asıl heteroseksüel olmayı seçmediyseniz eşcinsel olmayı da 
seçmezsiniz diyerek kontrolün kişide olmadığını iddia ediyorlar. 
Bilinmez bir şekilde içten geliyormuş. Öyle olsaydı insanlık tarihinde 
oranı çok yaygın olmaz mıydı? Cinsiyeti yaratan) cinsel çekimin yasalarını da 
yarattı elbette. Yukanda bahsettiğimiz anzi sebeplerle böyle bir durum 
oluşmuşsa da Allah'ın insanlık için koyduğu sınırlar içinde kalarak; 
anormallik hissettiğİnizde tedaviyi seçerseniz; hisse rağmen eyleme 
geçmezseniz kontrol sizdedir. Eylemden uzak tutan bu kontrol de iman 
göstergesidir. Hissi kontrol altında tutmak sizin elinizde ve 
sorumluluğunuzdadır. Eyleme dökülmemişse eylem hesabı sorulmaz; 
eylem varsa hesap o zaman devreye girer. Kontrol sizde! 
Efendimiz (sav) buyurdu ki: ''Allah ümmetimden, kalplerinden geçen 
vesveselerini, söylemedikleri ve yapmadıklan müddetçe affetti." 55 

. 

Eğer eşcinsel hislere sahipse kişi, tedavi yollanna başvurmalı. Ilahi 
yasaya göre karşı cinsler arasında bir cazibe, çekim kuvveti; aynı cinsler 
arasında ise itme kuvveti vardır. Dolayısıyla karşıt cinsler arasında bir 
çekimin olması normal bir durum iken; aynı cinsler arasında çekimin 
olması anormal bir durumdur ve bir hastalık halidir, fıtratın 

bozulmasıdır. Kainat bu zıtlık üzerine kuruludur. Örnek verecek 
olursak; biyolojide zıt eşler bitki ve hayvanlann dişi ve erkek türleri; 
elektrik ve manyetikte zıt eşler birbirinin zıddı olan elektrik yükleri
manyetik zıt kutuplar; topraktaki ölüm ve hayat olaylan; fizikte madde
anti madde; parçacık fiziğinde, her parçacığın antisi ile var olması bu 
zıtlığın göstergesidir.56 
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Saygı duymalı mıyız? 

Renk körlüğü olan insanlar için bütün renkleri görmelerini sağlayan 
gözlükler üreti~di, o gözlüğü ilk kez kullananların sevinçlerini yansıtan 
videolar var. Izlemenizi tavsiye ederiz. Renk körlüğü bir hastalık 

olarak kabul edilir tıpkı eskiden eşcinselliğin hastalık olarak kabul 
edildiği gibi ve çözüm olarak gözlük de kullanılır. Bu hastalar deseler 
ki "Dünya sadece şu renklerdedir ve diğer renklere gerek yok, bizim 
durumumuz bir kusur değil aksine zenginlik." O insanların da 
dünyanın muhteşem rengarenk güzelliğini görmelerini istemez 
misiniz? Onları bu durumun bir kusur olduğuna ikna edip o 
gözlüklerle hayata tanık olmalarını istemez misiniz? "Renksiz dünyada 
kalmak istemelerine saygı duyalım peki." d~mek onları farkında 

olmadıkları bir karanlığa terk etmek demektir. Işte esas saygı, onların 
dünyayı olduğu gibi muhteşem haliyle görmeleri için çabalamaktır. 
Gözlüğü ta~tıklarında yaşayacakları mutluluğu bilmedikleri için bu 
itirazları ... Işte insanlık tarihinde bir sapma olarak karşımıza çıkan 
eşcinselliğe de aynı böyle bakmalıyız. Biz böyleyiz bizi böyle kabul 
edin dediklerinde neyi reddettiklerinin farkında değiller çünkü o 
renkleri hiç göremediler, oysa biz onların da iyiliğini istiyoruz. Bir 
başka örnek, "Öfkeliyim ve cinayet işlemeden öfkem dinmiyar beni de 
böyle kabul edin." diyen kimseye de saygı göstersek kabul edilebilir 
mi? Eşcinsellerin kimseye zararı yok ki derseniz toplumun değerlerine 
ve neslin devamına verilen zararın yanında kendilerine verdikleri 
zarar da küçümsenecek seviyede değildir. Eşref-i mahlukat olan 
insanın kendisine de bu zulmü reva görmesine razı olamayız. Her 
insan biricik ve kıymetlidir .. Kişinin kendisine zarar verme özgj!rlüğü 
diye bir _?zgürlü_!<. yok~~!:: Insana verilen değer münasebetiyle saygı 
duymalı değil bilakis tedavileri için destek olmalıyız. Eşcinsellerin 

yaşadıkları maddi ve manevi sağlık sorunlarından yukarıda 

bahsetmiştik. 
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Kendimize rol model olarak hayvanları seçmemiz halinde karşımıza 
tuhaf sahneler çıkar. Yavrusunu yiyen hayvanlar, çiftleştikten sonra eşini 
yiyen hayvanlar ... Doğurduğu çocuğu yemek isteyen bir anne, "Ama 
hayvanlarda da var." dediğinde "Evet olabilir." diyebilecek misiniz? 
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"' . 
HER NE OLURSA OLSUN GEÇ DEGIL! 

Nisa Suresi 16. Ayette: "Sizlerden fuhuş (eşcinsel ilişki) yapanların her 
ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip 

• •• 

kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, 
tövbeleri çok kabul edendir, çok 
merhamet eden dir." buyurmaktadır. 

Büyük bir günah işlemiş olabilirsiniz 
ama Allah 'ın kapatmadığı kapıyı size 
kimse kapatamaz. 

Iyi Ornekler 
. . 

• 5 Yaşında Tehdit Ile Defalarca Istismar Edilip Yıllar Sonra 
Kurtulan Doug Mclntyre'nin Hikayesi 

Benim adım Doug. 6 7 yaşındayım. 40 yıldır eşcinsel hayat tarzından 
kurtulmaya çalışanlara yardım ediyorum. Her zaman bir kız olduğumu 
düşünürdüm. Benim sevdiğim şeyleri babam sevmezdi. Ben bir avcı 

olmayacaktım. Babam ise ailesine yiyecek bulmak için avianan birisiydi ve 
benim neden avcı olmak istemediğimi anlamıyordu. Bu nedenle aramızda 
bir bağ oluşabilmesi için birlikte pek zaman geçiremiyorduk. 

Hayatımda ilk hatırladığım şeylerden biri şudur: Birkaç hafta boyunca 
ormancia çalışan babam eve gelirken her oduncunun yaptığı gibi yolda bir 
bakkalcia durarak bir iki şişe içki alırdı. Eve vardığında yasal olarak araba 
kullanamaz durumda olurdu. Ve ayrıca babamın bir sorumluluğu da 
işiediğim hataları içeren bir listeye göre beni terbiye etmekti. Her zaman 
yaptığı gibi kemerini almak yerine bu küçük probleme sonsuza kadar kesin 
bir son vermeye karar verdi ve eline bir balta aldı. Kaçtım. Olanları hala 
sanki bugün olmuş gibi hatırlıyorum, elindeki baltanın sesini duyuyorum. 
Bana tam olarak isabet ettiremediği için başımın üzerinden uçarak 
yukarıdaki merdivenleri kırıyordu. 
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Yattığım yerde kendi kendime bağırıyordum. Neden? Ne hata yaptım? Yan 
komşumuz neler olup bittiğini görmüştü. Yanıma geldi ve bana dedi ki: 
"N eler olduğunu gördüm. Baban bir daha eve bu halde gelirse benim 
evime gel, güvende olursun." Özellikle çocuklar söz konusuysa 
"güvenli"nin ne demek olduğuna dikkat edin. Babam eve tekrar geldiğinde ~ 

komşunun evine gittim ve yaptığı ilk şey beni cinsel taeizin dünyasıyla 
tanıştırmak oldu. Ve bana şöyle dedi: "Eğer ne yaptığımı kimseye söylersen 
anneni ve kardeşlerini öldürürüm." Ve bu yüzden ben 5 yaşındayken ölüm 
korkusuyla çok iyi bir yalancı olmayı öğrendim. Çünkü adamın dediğini 
yapmazsam biliyordum ki annem ölecekti. Bu olay, komşumun beni içinde 
arkadaşlarının da beklediği evine düzenli olarak çağırdığı lO yıllık bir 
sürecin başlangıcıydı. Arkadaşlarına beni satıyordu. 

14 yaşıma kadar bu adamın kontrolü altında yaşadım. 14 yaşımdayken 
bir gün artık çok sinirlendiğim bir noktaya ulaştım. Babamın otomatik 
45'lik silahını buldum. Yukarı çıktım ve yatağıma oturdum. Tanrı'ya şöyle 
seslendim: "Eğer beni bu durumdan kurtarmazsan kendimi vuracağım. Ve 
bunun için sadece l günün var." 

Ertesi sabah uyandım. Kapı çalınıyordu. Polisler gelmişti. Polis memuru 
adımı sordu, cevapladım. Polis dedi ki: "Bizimle geliyorsun, tutuklusun." 
Şöyle düşünmüştüm: ben eğer satılıyorsam ve başka birileri para 
kazanıyorsa bana da sadece acısı kalıyorsa ben de ücretimi arttırır parayı 
da kendim alırım. Böylece bir kurban olmaktan çıkıp sorunun bir parçası 
olmuştum. Ama sonunda yakalandım. Polisler, annerne tamamen normal, 
kiliseye giden bir izci oğlunun aslında bir sokak fahişesi olduğunu 

söylediklerinde annemin gözlerine baktım ve annemin cevabını duydum. 
Dedi ki: "Umurumda değil, sen benim oğlumsun. Seni seviyorum, seni 
kabul ediyorum ve bundan kurtulman için ne gerekiyorsa yapmaya 
hazırım." Eğer beni herhangi şekilde reddetmiş olsaydı gidip o silahla 
kendimi vururdum. Ama beni reddetmedi. 

Mahkemeye katılan kilise görevlisi kadın dedi ki: "Sayın yargıç, 

kilisemizde bir Hristiyan yatılı okulumuz var. Eğer bu çocuğu yatılı okula 
aldırırsam kararınızı değiştirir misiniz?" Yargıç bir süre düşündü ve dedi 
ki: "Test yaptırın. Eğer psikiyatrist değişebileceğini söylerse ve onu kabul 
edecek bir okul bulabilirseniz kararımı değiştiririm. Bana tüm testleri 
yaptılar. Cinsel kimlik testinde ben tam bir kadın gibi not aldım. Ben bir 
kadın olduğuma inanıyordum. Bana testleri yapan psikiyatrist dedi ki: 
"Senin durumundan çok daha kötü bir halde idim. Sanırım Tanrı'nın 
senin için özel bir planı var. Okula gitmene onay veriyorum. Ve psikiyatrist 
inanılmaz bir şey yaparak kağıtlarımı gerçekten imzaladı. 
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v~ o ,cumartesi günü ben gerçekten okuldaydım. New England'ın en güzel 
Hristiyan okuluydu. Müdürün karşısına oturdum. Kafasını eğdiğini 

gördüm. Duraksadı ve gözlerini açtı. Benim dosyaını eline aldı. Masanın 
çekmecesini açtı ve dosyaını içine koydu. Bana dedi ki: "Eğer sen 4 yıl 
boyunca bu çekmeceyi açtırmazsan ben de açmayacağım. Yeni evine hoş 
geldin." 

Dört günde ben sokaktaki cehennemden hayal edebileceğiniz en güzel 
Hristiyan okuluna geldim. Dört sene boyunca yurtta öğrenci başkanı 
oldum. 7 5 çocuktan sorumluydum. Ü ni versiteye gittim. Öğretmen oldum. 
N asihatler verdim, rehberlik ettim. 40 sene boyunca var olduğunu bildiğim 
benim gibi eşcinsel diğer çocuklara ulaşınaya ve onları kurtarmaya 
çalıştım. 57 

Doug)un hikayesinde, istismara Uframı;, babasıyla özdejim kuramamıJ ve kendini kız 
gibi hisseden bir gencin nasıl doğru bir seçimle hayatını kurtardığını görüyoruz. 

• Lezbiyen Ebeveynler Tarafından 
Yetiştirilmiş Milly Fontana'nın 

Düşünceleri 

Adım Milly Fontana, 23 yaşındayım ve 
sperm bağışçısı aracılığıyla gebe kalmış 

lezbiyen ebeveynlerin çocuğuyum. Sizlere 
çoğu kişinin duymak istemediği, ihtiyaçları 
karşılanmadan ihmal edilerek ve mutsuz 
büyüyen gökkuşağının diğer tarafını 

anlatacağım. Aykırı bir ailede büyürken bir 
baba özlemi hissettim. Her iki ebeveynimi de seviyordum fakat tam olarak ne 
gibi bir eksiklik hissettiğiınİ tanımlayamıyordum. Okula başladığım zaman 
diğer çocukları gözlemlediğimde onların babalarıyla sevgi dolu bağlarını 

gördüğümde gerçekten çok özel olan bir şeyi kaçırdığımın farkındaydım. Bu 
konuda bana yalan söylendi ya da belki onun kim olduğunu bilmedikleri 
içindi. Bu benim sağlam bir kimliğe sahip olmarnı zorlaştırdı. Davranışsal ve 
duygusal dengem aşırı derecede zarar gördü. Lgbt lobisinden kimse benim 
gibi hikayesi olanları dinlemek istemiyor çünkü şu ana kadar savundukları 
şey; 'sevgi sevgidir'. Kimliğimin hangi kısımlarının kabul edilebilir ve bana 
açıklanabilir olduğunu seçtiklerinde benden bir şey aldılar. On bir yaşında 
babamla tanıştığım zaman muhtemelen sabit ve dengeli bir çocuk olduğum 
tek zamandı. Hayatımda ilk kez kim olduğumu gördüm, onun gözlerine 
baktım ve şunu düşündüm: Kayıp olan parça işte bu! Eğer ki hiç babam ile 
tanışmasaydım, bugün sizinle burada olamazdım. 
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Çünkü küçük yaşta onun hayatımda olmaması sebebiyle verdiğim duygusal 
tepkiler yıkıcı idi ve gelişiınİrnde gerilerneye neden oldu. 

Gerçek eşitlik hakkında konuşmak istiyorum. Bana göre eşitlik bana gerçeğin 
söylenmesi, tam bir bütün olarak kim olduğuma dair saygı duyulmasıdır. Sadece 
ailemin bana açıklamak istediği şeye bağlı değildir. Eşitlik genetik ailemin her iki 
tarafına da bakabilmek ve gerçekte kim olduğumu anlamaktır. Ejitlik) lgbt 
lobisinin ileri sürdüğü gibi gönüllüterin katıldığı araJfırmalada ejcinsel ailelerde yetijen 
çocukların olumlu sonuçlarını ortaya koyuA bu sonuçlar herkes için a;ynı }ekilde geçerlidir 
demek değildir. Bu sonuç kesinlikle gerçekçi değil. Çocukların ebeveynlerin kim 
olduğunu umursamadıkları ve kadınlarla erkeklerin rollerinin aile içinde 
birbiriyle değiştirilebilir olduğu lgbt tarafından uydurulmuş bir yalandır. Zaten 
bunun başlı başına bir cinsiyet ayrımcılığı olduğunu düşünüyorum. Erkekler ve 
kadınlar, çocuk yetiştirmede tamamlayıcı roller üstlenmektedirler ve buna eşit 

ölçüde saygı gösterilmelidir. 
Eşcinsel lobisinin homofobi hakkında konuşma şekli tuhaf. Eşcinsel 

arkadaşlarım bana gelip diğer eşcinsellerin onlara ideal olarak çocukların bir 
anne veya babayla büyütülmesi taraftarı oldukları için homofobik dediklerini 
anlatıyorlar. N e kadar saçma? Bana kim . olduğumu anlatmalarını istediğimde 
homofobik miydim? Kesinlikle hayır! Insan arzuları biyolojiınİzin önüne 
geçiyor. Bahsettiğim son derece azınlıkta olan bu kişiler bana göre cinsiyet 
anlayışının tamamen yok olmasını hedeflemektedirler. Ben cinsiyet eşitliği amacı 
göremiyorum. Cinsiyetten tamamen kurtulmak için bir çaba görüyorum. Bu 
tarz evlilik desteklenmemeli. Burada durup susturulmayacağım ve bazıları 

tarafından bana neyi hissetmenin doğru olduğunu söylemelerini kabul 
etmeyeceğim. Hiçbir iddiayı desteklemiyorum.ss 
Milly)nin hikqyesinde ejcinsel bir çiflin elinde büyüyen ama baba eksikliğini derinden 
hısseaerek ruhsal sıKıntılar ya}a;yan · bır gencı görüyoruz. Kadın ve erkeğin Dirbirini 
tamamladığı bır aılede büyümenın }ıtrf ve temel bır ıhtıyaç olauğu anlaplıyor. 



• Akran Baskısının Cinsiyet Değiştirmede Etkisi: 9 Çocuktan 7'si, 
Karantina Sırasında Cinsiyetlerine Geri Döndü 

Ingiltere'de bir okulda, "kendilerini erkek olarak tanımlayan" neredeyse 
bütün kız öğrenciler, asıl cinsiyetlerine geri döndü. Kızı cinsiyet 
değiştirmekten vazgeçen bir anne, bunu "Yeni erkek arkadaşına delicesine 
aşık" sözüyle duyurdu. Bu olay, herkesi şaşırtmakla birlikte, pek çok soruyu 
beraberinde getiriyor: Cinsiyet değiştirmek, LGBT lobisinin iddia ettiği gibi 
doğal bir reaksiyondan mı ibarettir? 

Yine Ingiltere'de aynı öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma, çocuklann 
"akran baskısı"ndan uzak olmasının sonucu olarak asıl cinsiyetlerine geri 
döndüğünü ortaya koydu. Bu da cinsiyet değiştirme arzulannın, bir kesimin 
talep ettiği şekilde acilen gerçekleştirilmesi gereken istekler olduğunu değil, 
sebeplerinin araştınlıp, gençleri bu kadar radikal bir karan vermeye zorlayan 
etkenierin bulunup ortaya çıkartılması gerektiğini bizlere net bir şekilde 

gö.steriyor. 
Ingiltere'deki bir okulun müdürü, şu şekilde bir açıklama yaptı: 

"Okulumuzda 160 kız öğrenciden 9'u kendini erkek olarak tanımlıyordu. 
Karantina süreci başladığından bu yana, bu 9 öğrencimizden 7'si kendini 
erkek olarak tanımlamaktan vazgeçti ve biri de bunu düşündü. Bu açıklama, 
şöyle bir şüpheyi doğurdu: "Ya _cinsfyet değ,ilikliği) akr~nlq_r~n;n baskısı ve 
öğretmenlerinin buna razı olması nedeniyle oluyorsa?" 59 

Giyeceği kryrifeti bile seçerken medyanın sunduğu modayı hayat tarzı olarak benimseyen ve 
akranlarının onayını arayan bir genç) cinsiyet değijtirmeyi de saç rengini değijtirmek gibi 
sıradan ve kolay bir durum olarak algılamaya baJladı. Bunu da özgürlük olarak 
tanımlryor . .. 

• ll Yıl Sonra Tekrar Oz Cinsiyetine Dönmeye Karar Verdi 

Kathy Grace Duncan, yanlış bedende doğduğunu düşünüp cinsiyet 
değiştirme ameliyatı ile erkek olduktan ll yıl sonra tekrar öz cinsiyetine 
dönmeye karar verdi ve bir kadın olarak hayatına devam ediyor. 60 

Kathy) nin hikayesi tam bir öze dönüş hikayesi ... 

37 



SONSÖZ 

Şimdi LGBT savunucuları bize ne anlatıyor, bunlar gerçekle ne 
kada~ örtüşüyor şöyle bir taparlayalım düşüncelerimizi. 

Ilk başlığımız David Remier vakasında; 'Cinsiyet, erken yaşlarda 
çocukların çevrelerinden öğrendikleri bir şeydir.' diyen bir daktorun 
elinde sosyal çevreye, oynanan oyuncaklardan tutun da nasıl oturup 
kalkacağına, anne babasının eviadarıyla iletişimine kadar her şeye 
müdahale edilen (Yani tamamen istenilen çevresel şartların 

oluşturulduğu) üstüne üstlük çevrenin etkisine müdahalenin de ötesine 
geçilerek hormonal takviyelerde bulunulan, cerrahi operasyonlar 
yapılan David Remier'in acılarla geçmiş hayatını okuduk. Peki tüm 
bunları yapan doktor ajandasına ne yazmıştı: 'Çocuğun hareketleri 
çok net bir şekilde küçük bir kızı andırıyor; erkek kardeşininki gibi 
erkeksi hareketleri bulunmuyor.' halbuki gerçek bundan çok daha 
farklıydı. Okuyup öğrendik. Bugün de birtakım insanlar isimleri ister 
aktivist ister doktor ister psikolog olsun, konunun uzmanıyım diyen 
kişiler bize gerçekten hakikati mi söylüyorlar? Yoksa sadece 
görmemizi arzu ettikleri şeyi mi? 

Bizler de bugün LGBT hareketine aynı David'in ailesi gibi 
insanların acı çekmemesini, onların mutlu yaşamalarını istediğimiz 
için sempati beslİyorsak ve bu hareketi destekliyorsak soruyorum 
sizlere David'in ailesi şüphesiz evlatları ıçın en iyisini arzu 
ediyorlardı ancak elde ettikleri bu mu oldu? 
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Artık David için yapabileceğimiz bir şey ne yazık ki yok. Ama 
onun çektiği acılardan, yaşamış olduğu hayattan bir şeyler 

öğrenebiliriz. David Remier bize yaşayarak bunu anlattı. Peki, 
birilerinin bizlere dikte ettiği gibi biyolojik cinsiyet ile toplumsal 
cinsiyet farklı iki şey mi? 

'Toplumsal Cinsiyet ve Biyolojik Cinsiyet' de buna cevap 
aradık, aslında David hayatıyla bize bunun mümkün olmadığını 
ispatlamıştı zaten. Biz sadece toplumun bize söylediğiyle nasıl 
kadın veya erkek olabiliriz ki, biyolojimiz bütün gerçeği ortaya 
koyuyor. 

'Hastalık Mı Yönelim Mi' başlığında ise gördük ki l973'te 
APA (Amerikan Psikiyatri Derneği)'nın kongresine baskın yapan 
eşcinseller baskılarla eşcinselliği hastalık olma kategorisinden 
çıkardılar. Bilimsel hiçbir kanıt olmadan. Yani bugün bazı psikolojik 
rahatsızlıklardan mustarip bazı kişiler bir araya gelip bu hastalık 
değil bizleri zorla ilaç içmeye, sizler gibi olmaya zorluyorsunuz, 
bizler de sizler gibi özgür olmak, dilediğimizce yaşamak 

istiyoruz deseler eğer adaletli insanlar isek onların da bu 
isteklerini kabul etmemiz gerekecek. Peki, kabul edildiği 

takdirde hayat bizler için nasıl olur? Şöyle bir düşünün. 

Canınızdan çok sevdiğiniz evladınızın paranoyadan mustarip 
bir kişi tarafından 'o bir ajan tüm insanlık için tehditti, 
öldürdüm' dediği!li ve bu durum karşısında hiçbir şey 

yapılmadığını... Iyi de eşcinseller kimseyi öldürmüyor 
nihayetinde. Kötüyse de zararsa da kendilerine diyorsan 
'Pedofili ve Eşcinsellik' başlığında yazılanları sizlere bir kez daha 
hatırlatmak isteriz. Bu da bu konunun ciddiyetini ortaya 
koyuyor. Çünkü bu, eşcinselliği sadece kişinin kendisini 
ilgilendiren bir eylem olmaktan çıkarır. Olay gerçekten filmler 
ile önümüze serilmiş 'iki aşık insan' dan mı ibaret... "8 yaşında 
hala cinsel birliktelik yaşamadıysan geç kaldın!" diyen siyasi 
partiyi hatırlatalım. 'Çocuk' ve 'Gece hayatı' bu iki kelime iç içe 
geçecek kelimeler mi? Tarihte daha önce bu çirkin eylemi hoş 
gören topluluklar vardı. 
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'Tarihten Eşcinsel Bir Toplum Örneği Olarak Sodom ve Gomore' 
başlığında buna bir örnek verdik. Bu toplumun acı akıbeti 

bugünün insanları için bizlere bir örnektir. Sonuç bellidir. Bugün 
bizlere 'Gökkuşağı' gibi pozitif anlamlarla yüklü bir sembolle ne 
vaad edilmektedir? Peki, biz neyi tercih ediyoruz? 

Yine sizlere örnek bir hayat olarak verdiğimiz Doug Mclntyre'in 
hayatı bize gösteriyor ki her zaman bir tercih vardır. 'Eşcinselliğin 
Sebepleri' başlığında bu durumun sebepleri izah ediliyor. 'Çok 
Sorulan Sorular ve Cevapları' bölümünden de gördük ki bir tedavi 
mümkün. _Büyükı.._9-cılı ve zahmetli ameliyatlarla tüm bir bedenini, 
ismini, kiı:p.liğini deği§tir!llektense bu duruma ne sebep oluyorsa bu 
belirlenip bunun değiştirilmesi da~a ~olay değil mi? Günümüzün 
moda sloganlarından 'Kendini sev' bu değil de ne? Kendini olduğu 
gibi kabul edememiş bir insan nereye kaçabilir? Peki, biz kim gibi 
olmak istiyoruz? O bedeni, o kaşı, gözü, o cinsiyet rolünü ve daha 
ilerisi o cinsiyeti niçin istiyoruz da sahip olduğumuzu istemiyoruz, 
sevmiyoruz? Ona sahip olunca sevecek miyiz gerçekten kendimizi? 
Bizden geriye ne kalacak peki? Niçin kendimiz gibi olmak 
istemiyoruz? 'O' sevilesi kabul edilesi takdir edilesi şey, sahip 
olduğun, sana balışedilen niçin değil? Sorun gerçekten ne? Yine 
gökkuşağının arkasına bırakılmış, onun o rengarenk dünyasında 
kendini bir türlü bulamayan bir isim Milly Fontana. Gerçekten 
insanlık olarak hazır mıyız bu 'modern' ailelere. Ebeveynlerini 
sevdiği halde bir türlü kendini bulamayan çocuklara hazır mıyız? 
Şu soru ile sözlerimizi sonlandırıyoruz; konuyu özgürlükler 
kapsamında dile getirip eşcinsellerin elinden tedavi hakkını almak 
bir özgürlük müdür? 
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 https://www.youtube.com/watch?v=ICHv5KIk_xs 

 https://www.habervakti.com/boderline-kisilik-bozuklugu-

escinsellikten-iyileserek-nasil-kurtuldum-makale,1599.html 

 Benim Ailem Belgeseli 

https://www.youtube.com/watch?v=1HpbJLmROLU 

 Eşcinsellik Amerika’da Nasıl Normalleşti?  

http://aileakademisi.org/arastirma/escinsellik-amerikada-nasil-

normallestirildi-6-asamali-stratejik-plan 

 Seyfettin Huca, Eşcinsellik: Mesele Cinsel Tercih Mi?  

https://www.youtube.com/watch?v=bHf4kNzI74Y 

 Dr İyad Kunaybi, Bilimin Saptırılmasına Bir Örnek Olarak Eşcinsellik   

https://www.youtube.com/watch?v=cuujDq0rgP4 

 Yasir Qadhi, Eşcinselliğe Müslümanca Bir Bakış 

https://www.youtube.com/watch?v=YqWYunbq9zM&t=9s 

 Cinsiyetsizlik Ve Eşcinsellik İlişkisi Üzerine 

https://youtu.be/dmyjqwCng5M 

https://youtu.be/vTp2sz8_eNo
https://www.youtube.com/watch?v=Ax6ti0we_zo
https://www.drmustafamerter.com/pages/escinsellik
https://m.facebook.com/tembihname/videos/onuncu-k%C3%B6y-e%C5%9Fcinsellik/382264049415520/
https://m.facebook.com/tembihname/videos/onuncu-k%C3%B6y-e%C5%9Fcinsellik/382264049415520/
https://www.youtube.com/watch?v=xEJz5NqbyE0
https://www.youtube.com/watch?v=ICHv5KIk_xs
https://www.habervakti.com/boderline-kisilik-bozuklugu-escinsellikten-iyileserek-nasil-kurtuldum-makale,1599.html
https://www.habervakti.com/boderline-kisilik-bozuklugu-escinsellikten-iyileserek-nasil-kurtuldum-makale,1599.html
https://www.youtube.com/watch?v=1HpbJLmROLU
http://aileakademisi.org/arastirma/escinsellik-amerikada-nasil-normallestirildi-6-asamali-stratejik-plan
http://aileakademisi.org/arastirma/escinsellik-amerikada-nasil-normallestirildi-6-asamali-stratejik-plan
https://www.youtube.com/watch?v=bHf4kNzI74Y
https://www.youtube.com/watch?v=cuujDq0rgP4
https://www.youtube.com/watch?v=YqWYunbq9zM&t=9s
https://youtu.be/dmyjqwCng5M
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 Akademik Sağlık Platformu-Küresel Bir Proje: Lgbtq+ Aktivizmi/Lgbtq+ 

Çalıştay Raporu 

https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/1272.pdf 

 Çocuk İstismarını Hukukileştirmenin Yolu, Lanzarote Sözleşmesi 

https://www.youtube.com/watch?v=aNcrEPfxnYA 

 "Erkek Homoseksüeller İçin Onarım Psikolojisi, Yeni Bir Klinik 

Yaklaşım" Kitabı Hakkında 

https://www.hurriyet.com.tr/amp/gundem/escinsellik-tedavi-edilebilir-bir-

hastalik-mi-10552781 

 Pedofil El Kitabı üzerine 

https://www.instagram.com/p/CLjVT5TDmOI/?igshid=17vrlcr3ziuie 

 Yuval Noah Harari, Davos 2018 Konuşması 

https://youtu.be/bg27nJb7Rck 

 Barlarda Sahne Alan Çocuk, Desmond 

https://youtu.be/yfHeVN4_hTo 

 Rusya’da Yayınlanan Eşcinsellik Karşıtı Reklam 

https://youtu.be/fpHlyCGtPl4 

 Yeni Şafak ‘Lgbt Devşirecek Çocuk Arıyor’ 

https://youtu.be/n_Cv3zYy95o 

 Lgbt Akımının Arkasında Kimler Var? 

https://youtu.be/x9pn4JYb1Ec 

 GZT, Çocukları Kim Koruyacak? 

https://youtu.be/EV5FD-ATxQQ 

 GZT, Lgbt’nin Cinsiyetsizlik Projesi ve Gerçekler 

https://youtu.be/uGnsZPJ1snA 

 Mustafa Merter, Gençliği Bekleyen Tehlike 

https://youtu.be/OnbyOHtfJ3g 

https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/1272.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aNcrEPfxnYA
https://www.hurriyet.com.tr/amp/gundem/escinsellik-tedavi-edilebilir-bir-hastalik-mi-10552781
https://www.hurriyet.com.tr/amp/gundem/escinsellik-tedavi-edilebilir-bir-hastalik-mi-10552781
https://www.instagram.com/p/CLjVT5TDmOI/?igshid=17vrlcr3ziuie
https://youtu.be/bg27nJb7Rck
https://youtu.be/yfHeVN4_hTo
https://youtu.be/fpHlyCGtPl4
https://youtu.be/n_Cv3zYy95o
https://youtu.be/x9pn4JYb1Ec
https://youtu.be/EV5FD-ATxQQ
https://youtu.be/uGnsZPJ1snA
https://youtu.be/OnbyOHtfJ3g
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 Prof. Dr Zeki Bayraktar, İnterseks, Hermafrodit ve Eşcinsellik 

https://youtu.be/QOC6g2tHAV0 

 Büyük Markaların Lgbt Takıntısı 

 https://youtu.be/gNAJVCBDuRM  

 Yenişafak Lgbt Dosyası 1: Eşcinsellik Doğuştandır Yalanı Nasıl Ortaya 

Çıktı?  

https://www.yenisafak.com/video-galeri/hayat/escinsellik-dogustandir-

yalani-nasil-ortaya-cikti-2239558  

 Yenişafak Lgbt Dosyası 2:  LGBT Propagandasının En Büyük Hedefi: 

Çocuklar 

https://www.yenisafak.com/video-galeri/hayat/lgbt-propagandasinin-en-

buyuk-hedefi-cocuklar-2241151 

 Meryem Şahin, Dünyada Anti-Gender Hareketler  

 http://aileakademisi.org/arastirma/dr-meryem-sahinle-dunyada-anti-

gender-hereketler  

 Meryem Şahin, Dünyada Anti-Gender Hareketler (Video Hali) 

https://youtu.be/KUVVKSAZ3sg 

 10 Maddede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?  

http://aileakademisi.org/arastirma/10-maddede-toplumsal-cinsiyet-esitligi-

nedir  

 Mücahit Gültekin, Ailenin Geleceği  

https://youtu.be/DNk4iWKsYXM 

 Mücahit Gültekin, Türkiye’de Aileyi Kamunun Denetimine Açmak 

https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/811.pdf  

 Mücahit Gültekin, Cinsel İstismar ve Hukukun Manipülasyonu Amerika 

https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/812.pdf 

https://youtu.be/QOC6g2tHAV0
https://youtu.be/gNAJVCBDuRM
https://www.yenisafak.com/video-galeri/hayat/escinsellik-dogustandir-yalani-nasil-ortaya-cikti-2239558
https://www.yenisafak.com/video-galeri/hayat/escinsellik-dogustandir-yalani-nasil-ortaya-cikti-2239558
https://www.yenisafak.com/video-galeri/hayat/lgbt-propagandasinin-en-buyuk-hedefi-cocuklar-2241151
https://www.yenisafak.com/video-galeri/hayat/lgbt-propagandasinin-en-buyuk-hedefi-cocuklar-2241151
http://aileakademisi.org/arastirma/dr-meryem-sahinle-dunyada-anti-gender-hereketler
http://aileakademisi.org/arastirma/dr-meryem-sahinle-dunyada-anti-gender-hereketler
https://youtu.be/KUVVKSAZ3sg
http://aileakademisi.org/arastirma/10-maddede-toplumsal-cinsiyet-esitligi-nedir
http://aileakademisi.org/arastirma/10-maddede-toplumsal-cinsiyet-esitligi-nedir
https://youtu.be/DNk4iWKsYXM
https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/811.pdf
https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/812.pdf
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 Mücahit Gültekin, Desmond’un Hikâyesi ve Türkiye’nin Geleceği 

https://www.islamianaliz.com/h/65186/mucahit-gultekinden-2053te-

turkiye-nasil-bir-ulke-olacak-yazisi-bati-tarafindan-hacklenmek 

 Mücahit Gültekin, Eşcinsellik Hakkında 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.

muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/797.pdf&ved=2ahUKEwjjvP2ajNj

5AhUVXvEDHavKBm8QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw3lsfFEnjlRKm

XA6QL5ICTT  

 Çocuklarımızı Eşcinsellikten Korumak, Homoseksüelliği Önleme Rehberi 

Kitap Özeti  

https://okumayavaktiolanlar.wordpress.com/2021/11/19/gencleri-

escinsellikten-korumak-icin/ 

 https://www.lifesitenews.com 

 Dünya Çakop Youtube Sayfası 

https://www.youtube.com/c/D%C3%9CNYA%C3%87AKOP  

 Nesli Muhafaza 

https://instagram.com/neslimuhafaza?igshid=uuy70gurxita  

 Fıtrat Hareketi 

https://instagram.com/fitrathareketi?igshid=d1fpocgf0ddt  

 Genç Düşünce Prodüksiyon 

https://instagram.com/gencdusunceproduksiyon?igshid=YmMyMTA2M2

Y=  

 İnşirah Psikolojik Danışmanlık 

https://instagram.com/insirah_psk?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 Gökkuşağı Hepimizin 

https://instagram.com/gokkusagihepimizin?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
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https://www.islamianaliz.com/h/65186/mucahit-gultekinden-2053te-turkiye-nasil-bir-ulke-olacak-yazisi-bati-tarafindan-hacklenmek
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/797.pdf&ved=2ahUKEwjjvP2ajNj5AhUVXvEDHavKBm8QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw3lsfFEnjlRKmXA6QL5ICTT
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