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Eşcinsellere karşı olan önyargı ve ayrımcılık ne derecede yüksektir? 

 

Eşcinsellere yönelik önyargı ve nefreti ifade eden kavrama “homofobi” 

denilmektedir. Bir tür kaygı ve korku ifadesi olan homofobi, dünyanın her 

yerinde eşcinsellere karşı olan olumsuz tutumlar hatta şiddete neden 

olabilmektedir. Örneğin İngiltere’de her üç eşcinsel kişiden 2’si sözel 

veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Brezilya’da 1997 ve 2007 yılları 

arasında, 2509 erkek, eşcinsellikleri yüzünden öldürülmüştür. Lezbiyen, 

gey ve biseksüel gençlerin intihar etme olasılıkları heteroseksüel 

gençlere kıyasla 4 kat daha fazladır. 

 

 

Eşcinsellere karşı olan önyargı ve ayrımcılığı yenmenin yolu nedir?  

 

Eşcinsellere karşı olumlu düşüncelere sahip kişiler, en az bir eşcinsel 

bireyi yakından tanıdıklarını belirtmektedirler. Bu sebeple psikologlar, 

eşcinsel gruba yönelik olumsuz tutumun sebebinin, eşcinsellerle yaşanmış 

herhangi bir olumsuz olaydan ötürü değil, kalıp yargılar ve önyargılar 

yüzünden oluştuğuna inanmaktadırlar. Eşcinsellere yönelik önyargı ve 

ayrımcılığın sona ermesi için, bireylerin bu konuya olan farkındalıklarını 

artırmaları, konu hakkında bilinçlenmeleri ve çevrelerindeki diğer kişileri 

de doğru şekilde bilgilendirmeleri gerekmektedir. 
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Cinsiyet bir bireyin kadın veya erkek olması anlamına gelir. Cinsiyet, iki ana 

başlık altında toplanabilir: 

 

1- Biyolojik Cinsiyet;  bir insanın penis, testisler, vajina, rahim ve benzeri 

biyolojik özellikleriyle tanımlanır. Bunlar anatomik bakımdan bir kişiyi kadın ya da 

erkek olarak tanımlayan özelliklerdir.  

 

2- Toplumsal Cinsiyet; belli bir zaman döneminde, belli bir kültüre has 

“erkeksi” (ör. maço) ya da “kadınsı” (ör. kırılgan) kabul edilen davranış özellikleri ve 

cinsiyete dayalı rolleri (kadın “anne” rolünde, erkek ise “ekmek parası getiren” 

rolde) kasteder. Bu özellikler, saç şekli ve giyim tarzından, insanların konuşma ya 

da duygularını ifade etme tarzlarına kadar uzanabilir.  

 

Cinsel yönelim; belli bir cinsiyetteki bireye karşı süregelen duygusal, 

romantik ve cinsel çekimi ifade eder. Üç çeşit cinsel yönelim şekli vardır:  

 

• Heteroseksüellik:  Kişinin karşı cinsiyetten birine yönelmesi. 

• Eşcinsellik (homoseksüellik):  Kişinin kendi cinsiyetinden birine yönelmesi. 

• Biseksüellik: Kişinin her iki cinsiyete de yönelmesi. 

 

 

       

  Eşcinsellik ile İlgili Merak Edilen Sorular 

 

 

 

Cinsel yönelim bir seçim midir?  

 
Cinsel yönelim birçok insanda, ergenliğin ilk dönemlerinde, kişi henüz cinselliği 

yaşamamışken, ortaya çıkar. Bazı insanlar uzun süre eşcinselliklerini 

heteroseksüelliğe dönüştürme mücadelesinde bulunmakta, fakat başarılı 

olamamaktadırlar. Cinsel yönelim, karşılaşılan önyargıya, aşağılanmaya, aile-dost 

tarafından reddedilme kaygısı ve korkusuna rağmen inkar edilememekte ve 

değiştirilememektedir. Bu sebeplerden dolayı, psikologlar, cinsel yönelimin birçok 

insan için, istenildiğinde değiştirilebilecek, bilinçli bir seçim olmadığı 

görüşündedirler.  

 

 

Eşcinsellik bir akıl hastalığı mıdır?  

 

Hayır. Eşcinselliğin geçmişte bir hastalık olarak görülmesinin sebebi, birçok 

bilimsel çalışmaya sadece terapideki eşcinsellerin katılmasıydı. Sonradan, 

araştırmacılar terapide olmayan eşcinselleri de araştırmalarına katınca, 

eşcinselliğin bir patoloji olmadığı ortaya çıkmış ve psikologlar, psikiyatristler ve 

diğer davranış bilimleri uzmanları, eşcinselliğin bir hastalık, psikolojik bir  bozukluk 

veya duygusal bir sorun olmadığına karar vermişlerdir. 1973’te Amerikan Psikiyatri 

Derneği’nce yapılan araştırmalar sonucunda, ‘eşcinsellik’ terimi psikolojik ve 

duygusal bozukluklar listesinden çıkartılmış, 1975’te de Amerikan Psikoloji Derneği 

bunu destekleyen kararlar almıştır.  

 

Cinsel yönelim terapi yolu ile değişebilir mi?  

 

Hayır. Eşcinsel bireyleri, heteroseksüel bireylere dönüştürmenin hiçbir bilimsel 

gerekçesi yoktur. Buna rağmen, bazı bireyler kendilerinin ya da başkasının (örneğin 

çocuklarının) cinsel yönelimini değiştirme arayışı içine girmektedirler. 1990’da 

Amerikan Psikoloji Derneği, değiştirme terapisinin işe yararlılığı konusunda bilimsel 

bir bulgunun olmadığını, aksine, bu terapi yönteminin, yarardan çok zarar 

getirebileceğini belirtmiştir. Bir kişinin cinsel yönelimini değiştirmek, sadece 

cinselliğini değiştirmek değil; o kişinin duygusal, romantik hislerini, cinsel 

dürtülerini, sosyal kimliğini ve öznelliğini de değiştirmek demektir.  

 

Neden bazı eşcinseller için cinsel yönelimlerini açıklamak 

zordur?  
 

Cinsel yönelimlerini açıklamak,  eşcinseller için, üzerlerindeki önyargılar sebebiyle, 

duygusal rahatsızlık veren zorlu bir süreç haline gelebilmektedir. Eşcinsel bireyler 

hemcinslerinden hoşlandıklarını anladıklarında kendilerini ‘farklı’ ve ‘yalnız’ 

hissederler. Başkalarına açılmaları durumunda, aileleri, dostları, iş arkadaşları ya 

da dini kurumlar tarafından reddedilmekten korkabilirler. Araştırmalar, 

eşcinsellerin yüksek oranda şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığını göstermekte, 

bunun yarattığı tehdit de eşcinsel bireylerin cinsel yönelimleri hakkında 

başkalarına açılmalarını engellemektedir.  

 


