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‘Merhaba’
kendi gibi birçok sözün habercisi olan bir sözle başlıyor yolculuğumuz. heye-
canlıyız. konuşmak ve duyulmak istiyoruz. biz kimiz peki? biz de bilmiyoruz. 
başlıyoruz araştırmaya. çoğalıyoruz araştırdıkça. toplaşıyoruz. herkes getirdiği 
yüklerini bırakıyor. anlatıyor, dinliyor düşünüyor. bir diğerini anlatmaya başlı-
yor sonra, bir diğerini dinlemeye ve bir diğerini düşünmeye. bendeki ötekiyi, 
ötekideki benle buluşturmaya.

dergi çıkarmak asıl hedef ama nasıl? bir bilene soralım diyoruz. onlar da 
heyecanlı. anlatıyorlar da anlatıyorlar. bir sorunuz olursa çekinmeyin diyorlar. 
teşekkür ediyoruz.

dergi çıkarmak asıl hedef ama ne konuda? neyi anlatacak bu dergi? neyi so-
racak sorgulayacak? derginin ismi ne olacak peki? afallıyoruz burada bir süre. 
insan hakları dedik dedik de, insan hakları teorisyeni değil kimse. derginin ismi 
ayrı muamma. doğru hissetmiyor hiçbir öneri.

bir gün çıkıverdi gibi hissediyordum o zamanlar bu dosya konusu. “güvenli 
alan”. dönüp bakınca öyle değilmiş diyorum. derginin ilk okumaları ayrımcılık 
üzerine. toplantıların başlarında derginin nasıl bir yer olmasını konuşmuşuz, 
ne olursa daha güvende oluruz’u uzun uzadıya tartışmışız. kendimize “güvenli 
alan” inşa etmişiz bir bakıma.

sonra diyoruz ki bu güzel bunu araştıralım. o kadar kısa sürede o kadar çok 



konu geliyor ki aklımıza heyecanımız artıyor. sonunda neye benzeyeceğini çok 
merak ediyoruz. okuyoruz, izliyoruz, tartışıyoruz. yazılar yazılıyor, düzeltiler 
yapılıyor, tekrar yazılıyor. sonra tekrar ve tekrar yazılıyor. öğreniyoruz sonuçta.

iyi. güzel. içerikler oluşmaya başladı da derginin ismi hala belli değil o ne 
olacak. “insancıl diye bi’ birimi vardı bizim kulübün onun adı güzel o olsun. 
hem insan haklarıyla uyumlu.” a o güzel. iyi ama hayvan hakları ne olacak? 
sene olmuş kaç, insan merkezcilik ayıp değil mi biraz? öyle. biraz daha bütün-
lüklü, kapsayıcı bir şey olsun. “bütüncül?” “kapsayıcı dergi?”. tatsız duyuluyor. 
birimize güzel gelen diğerine iyi hissettirmiyor.

sözün gücünü fark ediyoruz. beraberinde getirdiği yükleri fark ediyoruz. neden 
dergi çıkardığımıza küçük bir göz kırpıyor bu. hoşumuza gidiyor.

insan ve hayvan haklarını kapsasın tamam ama, ya bunlar da yetersizse? ya 
başka şeyler eklememiz gerektiğinde, ya da bakış açımızı başka şeyleri ekleye-
rek değil de direkt onları da içeren bir şekilde kurgulamamız gerekirse? yani ya 
bunun sonu gelmezse? dergimiz isimsiz mi kalacak?

“artı demek, alışılagelmeyen, toplum tarafından kabul görülmekte zorlanılan, 
sıradan ve basmakalıp konuların, ideolojilerin ve düşüncelerin bir platformda 
yer almasına olanak sağlamak için toplumda ve insanların zihinlerinde açı-
lan bir yer, farklılıklara saygı duymaya başlanılan bir nokta benim için.”diyor 
gökçen.
“İçinde bulunduğumuz ya da dışında kaldığımız ama dayanıştığımız herkesle 
hepimiz olmak.”diyor bilge.
yani aslında başladığımız yere dönüyoruz. bir olmaya. ötekiyi ve beni buluştur-
maya.
“artı dediğimde sınırlara sığmak istemeyen düşünce ve duygularımın ortaya 
çıkma, dönüşme ve dönüştürme isteğini hissediyorum.” diyor hilal.
“benim için artı: fikri, ideolojisi, tarzı, tercihi, benliği ne olursa olsun tüm her-
kesi kapsayan bir sonsuzluğun temsili demek.” diyor buse.
artının sonsuzluğuna, sınırsızlığına sığınıyoruz. birbirimizi kapsıyoruz.
“benim için artı ve artı dergi’ye emek veriyor olmak demek kendi(me) çizdiğim 
sınırların ötesiyle de bir olmak demek; bu da dünyanın en güçlü, en bütünlük-
lü hislerinden birisi belki de.” diyor mina
ve evet emek veriyoruz. biz olan tüm ötekilere “güvenli alan” oluşturmaya 
çalışmaya. bu da bizi güçlü hissettiriyor.
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GÜVENL İ  ALAN: 
YENİDEN 
KAVRAMSALLAŞT IRMAYA DOĞRU

Mina Ünal
Soner Cem Gür

      Feminist, queer ve insan 
hakları hareketlerinde; güvenli 
alan, ötekileştirilmiş grupları şid-
detten ve tacizden uzak tutmak 
düşüncesiyle ortaya çıktı. Bu tür 
bir güvenli alan aynı zamanda 
“özgürce konuşmak ve davran-
mak, kolektif güç oluşturmak ve 
direniş için stratejiler oluşturmak 
için belli bir ruhsat”ı destekleyen 
konumdaydı (Kenney 2001:24). 
Benzer bir şekilde, birçok eğitmen 
sınıfları bilinçli bir şekilde güvenli 
alan olarak (yeniden) oluşturmak, 
böylece -ötekileştirilmiş kimlikli 
öğrenciler dahil- her öğrencinin 
“bilgiyi açığa çıkarmak, inşa ve 
yeniden inşa etmek”te özgür 
olması için bu konsepti uygula-
dı. Bunların dışında dezenfekte 
ortamlara ihtiyaç duyan hastalar, 
iklim bilimciler ve başka alanlar-
daki akademisyenler güvenli alan 
kavramının başka kullanımlarını 
ileri sürdü veya oluşturdu(Coyle 
2004:62, O’Brien 2012, Rocks-
tröm ve diğerleri 2009:472).

Yaşayan bir kavram olarak 
güvenli alan 

      Bu makalede özellikle güvenli 
alanın yeniden kuramsallaştırıl-
ması - veya yeniden kavramsal-
laştırılması- işine girişiyoruz. ”Gü-
venli alan” olarak anılan yerleri 
inşa etme işinin üzerine odakla-
narak, güvenli alanın eğilimlerini 
ve kullanımındaki çeşitliliklerin 
saptamasını yapıyor ve onun 
birçok bağlamdaki yerleşikliğinin 
bilincinde olarak, güvenli alanı, 
herhangi bir alanın veya yerin gö-
rece güvenliğini inceleyen analitik 
bir araç olmaktan ziyade, canlı bir 
kavram olarak ele alabiliyoruz. 
Bu ayrım, bizim kavramın bilinçli 
kullanımını analiz etmemize yarı-
yor ve, tekrardan, bütün güvenli 
alanları bir çatıda toplamamızın 
ya da bağlamsız bir güvenli alan 
inşası için “yemek tarifi” verme-
mizin önüne geçiyor.

      Bu çalışmaya başlarken femi-
nist coğrafyacılar Foord ve Greg-

çeviri

* Heather Rosenfeld ve Elsa Noterman’ın soyisimlerinin ilk bölümlerinden 
oluşan bir anagram.

The Roestone Collective*
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son’ın “Patriyarka: Yeniden Kav-
ramsallaştırmaya Doğru(1986)” 
eserinden ilhamla hareket ettik. 
Foord ve Gregson çalışmalarında, 
roller üzerinden ifade edilen top-
lumsal cinsiyet anlayışını; rollerin 
genellikle sabit olarak algılanışı-
nın kadınların yaşadığı eşitsizliği 
doğallaştırması sebebiyle eleştiri-
ye tabii tuttular. Böyle yapmanın 
kadınların ‘kurban’ olarak gören 
düşünceyi öne sürdüğünü ve 
desteklediğini ve bunun kadınları 
eşitliksiz bir toplumun ya itaat-
kar ya da zoraki alıcıları yaptığını 
söylediler. Rollerin devamlı olarak 
“insanlar tarafından üretildiği-
nin” bilincinde olarak, toplumsal 
cinsiyetin ve cinsel hiyerarşilerin 
nasıl üretildiğini inceleyen ilişkisel 
bir toplumsal cinsiyet anlayışını 
savundular. Bunlardan hareketle, 
biz de, güvenli alanın sabit ve 
önceden belirlenmiş bir “gü-
vensiz” kategorisine basitçe bir 
cevap olmaktan daha fazla bir şey 
olduğuna kanaat getirdik.

İlişkisel olarak güvenli alan
 
      Bunu, güvenli alanın ilişkisel 
olarak yeniden kavramsallaştır-
masında bir başlangıç noktası 
olarak alıyoruz. Bunu yaparak, 

güvenli alanlar geliştiren insanla-
rın, bazen oldukça problematik 
farklılıkları nasıl tartıştıklarını ve 
bunun bilincine nasıl vardıklarını 
anlamak istiyoruz. Bu Colectivo 
Situaciones(2007:86)’ın “fark-
lılıkları silmeden veya görmez-
den gelmeden onların ortak 
kimi problemler yaratmalarına 
engel olmak” niyetini yansıtıyor. 
Güvenli alanları yaratmanın ve 
sürdürmenin ilişkiselliği ile ince-
leyerek, bu alanlardan bazılarının 
aslında başka “ortak problemler”i 
güçlendirdiğini görüyoruz. Yine 
de, bu alanlarda, sosyal farklılık-
lar sürekli olarak işaret ediliyor 
ve yeniden tanımlanıyor. Bu; 
alan’ı, devamlı dönüşen, çeşitli-
likler ve olasılıklarla karakterize 
edilmiş ele alan çağdaş coğrafik 
kuramlarla sıkı sıkıya bağdaşıyor 
(Massey 2005:9). Buna uygun 
olarak, biz, güvenli alanları kendi 
bağlamlarında daha iyi anlama-
nın, onların normatif karmaşıklı-
ğını keşfetmenin ve problemlerle 
olduğu kadar imkanlarla da dolu 
olan yöntemlerini araştırmanın 
peşindeyiz.

Bir alanı güvenli (ya da 
güvensiz) yapan nedir?
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      Güvenlik düşüncesi genellikle 
altta yatan bir şiddet ve özellikle 
fiziksel şiddet tehdidine dayanır. 
Birçok bakımdan topluma nüfuz 
etmiş olarak düşünülmesine rağ-
men; şiddet, genellikle, devamlı 
olarak ilişkilendiğimiz bir şeyden 
ziyade gündelik hayatı kesinti-
ye uğratacak şekilde üzerimize 
hükmeden bir şey olarak algılanır. 
(Tyner 2012:12)

Güvenlik: Kontrolün 
ritüelleştirilmiş biçimlerine 
güvenen hayali bir yapı 

      Güvenlik algısı, kimlik üretimi 
ve performansına (Bondi and 
Rose 2003:234) ve bir alanın nasıl 
kullanıldığına ve kontrol edildi-
ğine (Valentine 1989:389) göre 
büyük oranda değişiklik göstere-
bilir. Bunlar yere ve zamana göre 
değişiklik gösterebilir- belli bir ka-
musal alan gündüz güvenli olarak 
sayılırken gece eve tek yürürken 
güvensiz olabilir. Ek olarak,- post-
yapısalcı feministler tarafından 
dikkat çekildiği gibi- tek bir fiziksel 
alan bazı insanlar için/tarafından 
güvenli olarak sayılırken başka bir 
cinsiyetten,ırktan, cinsel kimlik-
ten, sınıftan, yaştan veya başka 

1 “cruising” kelimesinin karşılığı olarak önerdiğimiz bu kullanım Türkiye’deki 
LGBTİ+’ların kullandığı Lubunca jargonunda seks için aranmak, dolanmak 
anlamlarına geliyor.

herhangi bir kimlikten birisi için 
güvensiz olabilir(Day 1999:307; 
Koskela ve Pain 2000:270).    
Buna örnek olarak, Gandy’nin 
(2012:729, 732) “queer ekoloji” 
çalışması, mezarlıktan bozma terk 
edilmiş umumi parkların eşcinsel 
erkeklerin çarka çıkması1 için nasıl 
ev gibi kapalı ve bariz biçimde 
özel alanlardan daha güvenli 
alanlar olduğuna dikkat çeker 
ve böylece özel alan ile kamusal 
alanın sırasıyla güvenli ve güven-
siz’le ilişkilendirilmesine meydan 
okur. Güvensiz’in bu anlayışını 
takiben, güvenlik “kontrolün 
ritüelleştirilmiş biçimlerine güve-
nen kurgusal bir yapı” halini alır 
(Audrey Thompson, Stengel and 
Weems 2010:505’ta geçtiği üze-
re). Bu düşünce, güvenli/güvensiz 
mekansal ikilikler kurgulamanın, 
kadınların farklı alanları kullanı-
şını ve buralardaki hareketliliğini 
denetim altına almak için, ataerkil 
sosyal kontrolü öne sürdüğünü 
ve yansıttığını söyleyen Valentine 
(1989) ve Bondi ve Rose(2003) 
tarafından da bir şekilde yansıtıl-
mış olur.

Paradoksal Güvenli Alan, veya 
Güvensiz Alanla bir  Verimli 
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Müzakare Olarak Güvenli 
Alan

      1981’in Eylül ayında, yüzlerce 
insan Tecavüz-Karşıtlığı Hafta-
sı’nın son ayağı, Washington 
DC’deki Take Back The Night(TBT-
N)2 yürüyüşüne katıldılar. Yürü-
yüşçüler sokaklarda bir yandan 
sloganlar atarak kadınların geç-
mişte tehdit edildiği, aşağılandığı 
ve cinsel saldırıya maruz bırakıldı-
ğı alanları, şehir parkları ve kırmızı 
ışık bölgeleri gibi, (yeniden) talep 
ettiler. Yürüyüş başarıya ulaşmış 
gibi gözükse de, etkinlik yalnızca 
kadınlara mı açık olmalı nokta-
sındaki tartışmaları da tetikledi. 
Bazı organizatörler yürüyüşün 
yalnızca kadınlardan oluşmasının 
“bağımsızlıklarını ve dayanışmala-
rını sergilemek” noktasında kritik 
olduğunu öne sürerken, diğerleri 
erkeklerin katılımının topluluk 
koalisyonlarını güçlendireceğini 
hissediyordu. Başkaları ise ne 
kadar iyi niyetle olursa olsun eğer 
katılmalarına izin verilirse erkek-
lerin -tıpkı geçen sene olduğu 
gibi- yürüyüşü domine edecek-
lerini düşünüyorlardı. Sonunda, 
erkekler yürüyüşe dahil edildiler 
fakat kadın kortejinin arkasında 

2 “Geceleri Geri Alıyoruz” diye çevrilebilir. Orijinali korumayı tercih ettik.

yürümeleri talimat verildi (Fithian 
1981’den derlendi.).

      TBTN, on yıllardır dünyanın 
birçok bölgesinde gerçekleşen 
etkinlikler dizisi, özellikle kadınları 
hedefine alan tecavüze ve cinsel 
şiddetin başka biçimlerine dikkat 
çekiyor ve bunları protesto edi-
yor. Genellikle yürüyüşler ve baş-
ka biçimlerde doğrudan eylemleri 
içeren bu etkinlikler, hem sem-
bolik hem de bireylerin her gün 
hissettiği korkuya ve deneyim-
ledikleri şiddete somut kolektif 
tepki niteliğinde. Fakat, yukarıda 
bahsedilen TBTN etkinliklerine 
erkeklerin katılımı tartışması gü-
venli alan inşa etmenin karmaşık-
lığını gözler önüne seriyor. Cinsel 
şiddet tehlikesi karşısında, birlik, 
güçlendirme ve güvenlik uğruna 
bu alan dışlayıcı mı olmalı, yoksa 
güvenlik ve cinsiyet farklılıkları-
nın baskıcı kurumlarına meydan 
okumak adına kapsayıcı yerler mi 
olmalı? 1981’deki yürüyüşün bir 
katılımcısı, bunu “sadece kadın-
ların katılabildiği etkinliklerin 
mümkün olup olmadığı tartışma-
sı, kadınların, ele almaya devam 
etmek zorunda olduğu bir konu.” 
şeklinde ifade etti. Bu bölümde 
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inceleyeceğimiz paradokslar, bu 
tarz paradokslar.

      Güvensiz alanın dönüşümüyle 
ilgili büyük bir bağlantıya, Koske-
la’nın kadınların “cesurluk ifadele-
ri”nin incelemesinde; özellikle de, 
kadınların “cesur yürüyüşlerle” 
güvensiz alandan geri durmayı 
nasıl reddettiklerinin keşfiyle 
karşımıza çıkıyor. Bu eylemlerle, 
kadınlar, kamusal alanı, güvensiz 
addedilen sokaklarda kararlılık-
la yürüyerek ve böylece “kendi 
özlerini yönetirken bir yandan da 
[kamusal]alanı (yeniden) tanım-
layarak ve (yeniden) inşa ederek” 
geri kazanıyorlar, zira kadınlar, 
alanı pasif olarak deneyimleme-
nin ötesinde onu inşa eden aktif 
konuma geçiyorlar (Koskela 

1997:303, 316). Katılımcılar için, 
baskıcı anaakım normlara mey-
dan okuma eylemi güçlü komü-
nite ruhu ve güçlenme hisleriyle 
bağlantılı, zira deneyimlenmiş ve 
hayali korku ve şiddete meydan 
okuyorlar (Smith 1986:129–130). 
Hatta, bu yüzden güvenli alan 
oluşumları sembolik ve işlev-
sel kolektif eylemlerin yanında 
bireysel günlük aktiviteleri de 
içermek şeklinde anlaşılabilir. 
Örneğin, yukarda tartışılan TBTN 
olayı insanların alanla ilişkilerini 
(yeniden) üretiyor, baskın kültürle 
işletilen baskıya meydan okuyor 
ve somut ve somut olmayan bir 
şekilde addedilen güvensiz sokak 
algısını alt üst ediyor. Böyle olay-
larda, kadınlar, Rose’un(1993:143) 
tarif ettiği gibi, alanı (geri) 
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kazanıyor ve kendilerinin sokak-
tan silinmesinde bir pay almayı 
reddediyorlar.

Bir Direniş Alanı olarak 
“Ayrılıkçı” Güvenli Alanlar

      Güvenli alanların bazı biçim-
leri halihazırda tehditkar alanları 
dönüştürme niyetiyle hareket 
ederken, bazıları da, tam da 
güvenlik sebebiyle, sıkı denetime 
tabi tutulan ve de ayrılıkçı direniş 
mekanları olarak varlar. Bu 
biçimde var olan güvenli alanlar 
aynı zamanda başka koşullar 
altında ötekileştirilmiş kimliklere 
bir araya gelip ortak düşüncelere 
ve anlayışa tabi olabilme alanı 
sunarak onları destekliyor (Day 
1999:321). Bunlara örnek olarak 
bell hooks’un sunduğu “homep-
lace”3 (siyahi kadınlar tarafından 
kurulan ve organize edilen ve aynı 
zamanda politik dayanışma sağla-
yan alanlar) ya da Los Angeles’ta 
lezbiyenler için  (heteroseksist 
bir dünyada dayanışacak yerler 
yaratmak ve otonomilerini pekiş-
tirmek amacıyla) organize edilmiş 
ayrılıkçı alanlar verilebilir (hooks 
1990:47 - Kenney 2001:111). Böy-
lesi alanların sağladığı güvenlik

3 sıla, ev.

hissi, “fiziksel olarak kontrolde 
hissedilmese dahi, sosyal kontrol 
ve bir tür aitlik hissi”nden kaynak-
lanıyor (Myslik 1996:168).

      Bununla birlikte, bu ayrılıkçı 
alanlar aynı zamanda güvenlik 
anlayışını tehdit eden ya da 
depolitize edici iç değişimlerden/
bölünmelerden muzdarip olabilir. 
Örneğin hooks’un örneğinde, gü-
nümüzde “homeplace”in “siyahi 
kadınların siyahi erkekler tara-
fından patriarkaya maruz kaldığı 
alanlar”a dönüştüklerini görüyo-
ruz. Bu görüş Duncan tarafından 
da bu grupların “ayrılıkçılığının” 
“grup üzerinde istenmeyen bir 
depolitize edici etkiye sahip 
olabileceğini, onu değişikliklere 
karşı güçlendireceğini ve isteme-
den daha geniş bir sosyal alan-
dan bağımsız hale getireceğini” 
ifade edilerek ortaya konmuştur 
(1996:129). Yine de bu eğilim, gü-
venli alanın dışa dönük siyasi ola-
sılıklarını kısıtladığını kabul etsek 
dahi, bu tür alanların içerisinde 
yapılan işleri olumsuzlamıyor.

      Güvenli alanlar, kapsamak ve 
dışlamak kavramlarıyla ilgili soru-
lardan bağımsız düşünülemez. 
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Mesela, bazı alanlar tamamen 
“dışlıyo olmak”la  ancak üzerine 
kurulduğu ilişkilenme biçim-
leri daha karmaşık bir tabloyu 
anlatıyor olabilir. Örneğin; 70’ler 
ve 80’lerde Birleşik Devletler’de 
kurulan “lezbiyen diyarlar” (ço-
ğunlukla kırsal alanlarda oluşan 
lezbiyen feminist yerleşimler) 
örneklerinde, biseksüel ya da he-
teroseksüel kadınların ve onların 
erkek çocuklarının bu alanlara 
kabulüne dair farklı kurallar vardı. 
Yine aynı alanlarda, siyahi kadın-
lar güvende hissetmeyebiliyor ve 
başka topluluklar kurma ihtiyacı 
duyabiliyordu. Özetlemek gere-
kirse,  “[v] tehdit altındaki sosyal 
gruplar yalnızca ötekileştirilmiyor, 
aynı zamanda birbirlerini öteki-
leştirip baskı altına alabiliyor” 
(Valentine ve Skelton 2003: 863) 
diyebiliriz.

Sınıflarda “Kapsayıcı”  Güvenli 
Alanlar; 

      1960’lardan beri Amerika’da 
popüler gelen fikirlerden biri 
her öğrenci için güvenli bir sınıf 
yaratılabileceği fikri; bu ayrıca 
öğretmen ve yöneticilere ait etik 
bir sorumluluk olarak görülüyor. 
Ancak hooks’a göre açıkça düş-

manlık yapılmayan sınıflarda dahi 
pek çok öğrenci, özellikle de be-
yaz olmayan öğrenciler güvende 
hissetmiyor. Kabul gören “güvenli 
alan olarak sınıf” fikri de, aslında 
statükoyu güçlü biçimde koruyan 
kültürel bir hegemonya olduğu 
için eleştirilmekte. Ayrıca bir 
başka eleştiri de “rahatsızlık hissi 
öğrenmeye engel olur” fikrine 
karşı çıkanlardan geliyor (Barrett 
2010; Boostrom 1998; ooks 1989, 
1994; Stengel 2010:524). Bu araş-
tırmacılara göre rahatsızlık hissi 
öğrencilerin analitik kapasitelerini 
ve bakış açıları keskinleştiriyor; 
buna göre öğrenciler konforlu 
hissetmek zorunda değiller ancak 
“yeterince güvende” hisset-
meliler. Dolayısıyla, tamamen 
güvenli bir sınıf yok ve aslında bu 
fikrin kendisi de problemli kabul 
edilebilir; tıpkı “lesbian lands” 
örneklerinde karşılaştığımız gibi. 
Güvenli alan –eğitimde- tehlikeyi 
tamamen reddetmek ya da gör-
mezden gelmek yerine, “mesafe 
ve ayrımları güçlendiren sosyal 
imajların yıkımı ve de kaygıların 
ortaya çıkarılması”yla başlıyor 
(Stengel 2010:526). Bu, sınıfın 
kendisine, çatışmaları “yorumla-
mak ve ona cevaplar üretmek” 
için olanak tanıyor. Böylesi ne-



17

denlerle pedagojik açıdan güvenli 
alan aslında sabit değil diyebiliriz; 
güvenli ve güvensiz, bireysel ve 
kolektif, anlaşma ve anlaşmazlık 
arasında sürekli hareket halinde-
dir. Bu tür alanların savunucuları, 
“kolektif bir çevrede bulunan 
bireylerin kendi koşulları ile riskle 
karşı karşıya gelmelerine izin 
verilmesi” gerektiğini -bu riskle-
rin öğrenciye göre değişeceğini 
bilerek- söylemektedirler (Hunter 
2008: 18-19) . 
       Böylece, güvenli alan “ken-
di-olma sürecinin devamlılığı, 
komplike düşünüp-taşınmalar 
için bir  hüsnütabir” haline gelir 
(Hunter 2008: 18-19). 

Kavramsal Dersler: Güven-
li,Paradoksal Alanlar VEYA 
İnsan Güvenli Alanlarından 
Fazlası: Geçirgen Nesneler ve 
Paradoksal İkilikleri Belirsiz-
leştirmek

      Eğer güvenli alanı bedenler, 
nesneler ve çevreyle birlikte 
oluşturulmuş olarak anlıyorsak, 
o zaman, Massey(2005)’in dediği 
gibi; alan, etkisel oluşun sabit 
durumu içinde var oluyor. Fakat 
beden nedir ve bir beden nelere 

muktedirdir? Arzuları, fikirleri 
ve pratikleri çoğaltma çabasıyla, 
queer teori, bu soruları açık uçlu 
bırakmayı yeğliyor ve böylece 
“bedenlerin nelere muktedir olup 
nelere muktedir olmadığı konu-
sundaki normatif anlayışlar”a 
meydan okuyor(Lim 2007:53). Be-
denlerin burada geniş bir tanımı 
var. Onlar; materyali, söylemsel 
olanı, kolektifliği ya da teknolo-
ji-insan konfigürasyonlarını dahil 
eden ve “güçlerin ‘gerçeğe dö-
nüştürüldüğü’” yerler olarak var 
oluyor.(Deleuze 1988:123-128; 
Lim 2007 :54). Bir bedenin başka 
nesnelerle ve bedenlerle ilişki 
içinde oluşu ve onları etkileyişinin 
sürekli oluşundandır ki, onun et-
kileri dinamik ve “belirsiz” oluyor- 
eylem ve ilişkilenme kapasitesi 
sürekli değişime uğruyor(Lim 
2007:55).

      Bedenlerin insanlardan-da-
ha-fazlası ve oldukça dinamik 
oluşundan hareketle, nesnelerin 
bedenler ve alan aarasındaki 
ilişkileri değiştirebileceğini fark 
ediyoruz. Dahası, nesnelerin 
bedenlere dahil edilebileceğini, 
bedenler ve alan arasındaki bariz 
sınırların eritilmeye açık olduğu-
nu görüyoruz. Feminist psikana-
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list ve aktivist Luce Irigaray( 
1992:18), “bir bütün üzerinde 
sözleşildiğinde beden bir hapis-
haneye dönüşür.” şeklinde iddia 
ediyor. Bedenleri sınırlarındırılmış 
hapsihaneler gibi düşünmekten-
se, Irigaray nesneler ve bedenler 
arasındaki sınırların geçirgen 
olduğunu öne sürüyor. Bu iddialar 
bir cygobrg olarak beden anla-
yışını yansıtıyor-yani organiğin( 
örn. insan bedeni) ve inorganiğin 
(örneğin teknolojik aletler) bir 
melezi. Bu teoriler güvenli alanları 
daha iyi kavramamıza iki yönden 
yardımcı oluyor. İlk olarak, nesne-
ler, gözenekler veya paradoksal 
alana olası müdahaleler için açık-
lıklar yaratabilirler. Cep telefonu 
veya bisiklet gibi nesnelerin, 
güvenli ile güvensiz anlayışlarını 
belirsizleştirerek alan deneyimi-
nin en temelden değiştirebilme 
kapasiteleri vardır. Örneğin Pain 
ve diğerleri (2005:818) çalışmala-
rında, suç korkusu karşısında cep 
telefonu taşımanın -hem erkekler 
hem kadınlar için- belli “güvensiz” 
alanlardan kaçınmaktan daha 
etkili bir strateji olduğunu keş-
fettiler. Bir başka örnek, Ovarian 
Psycos adlı beyaz olmayan kadın-
ların Los Angeles’ta düzenlediği 
özsavunma ve cinsel şiddeti 

önleme amaçlı bisiklet yürüyüşü. 
Burada katılımcılar sokakta tacize 
uğramak veya bisiklet kazası 
yaşanması gibi risklerle karşı kar-
şıyayken, grup yine de bir güvenli 
alan inşa ediyor- insan bedenleri 
(kadınlar ve baskın olarak Latin 
kadınlar), bisikletler ve sokaklar 
arasında somut ilişkiler barındı-
ran bir güvenli alan. İkinci olarak, 
güvenli alanın inşası, yeni etkili 
ilişkiler geliştirmeyi ve gözenekli 
paradoksallığı kabul etmeyi de 
içeriyor. Böylece paradoksal 
ikiliklerin sabit ve doğal olmaktan 
ziyade bağlamsal olduğunu ve 
gelişerek var olduğunu anlıyoruz. 
Ortaya çıkan paradoksları fark 
etmekteki başarısızlık o para-
doksların ötekileştirdiği insanları 
görmezden gelmemize sebep 
oluyor. Diğer yandan, paradoksla-
rı şeyleştirmek-veya onları mutlak 
ve değişmez olarak saymak- onla-
ra yersiz bir güç veriyor ve bizim 
gözenekli güvenli alan müdaha-
leleri yapmamızın önüne geçiyor. 
Aslında, güvenli alanları inşa 
etme işi paradokslara meydan 
okuma ve paradoksları deneyim-
lemenin içinde gömülü olarak 
bulunuyor ve bu iş hiçbir zaman 
tamamlanmıyor.
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Sonuç:“Daha İyi” Güvenli 
Alanlar İnşa Etmeye Doğru 

      Feministler  ve aktivistler ola-
rak günlük hayatlarımızda güvenli 
alanın inşasına devamlı katılım 
gösteriyoruz: “cesur yürüyüş”ler-
den paradoksal pedagoji pratik-
lerine, politik amaçlar için ikilikçi 
normları sorgulamaya ve yeniden 
kurgulamaya kadar. Bu makalede 
ortak eğilimlerimizi tespit etmeye 
ve de  güvenli alanları onları inşa 
eden ilişkiler üzerinden okumaya 
çalıştık. Bulgularımıza göre, bir 
güvenli alanı oluşturmak haliha-
zırda var olan ve de bağlamından 
ayrılamayacak sosyal normları 
yeniden şekillendiren, onlara 
tepki gösteren ve onları üreten 
bir iştir. Bu iş, hem sembolik hem 
de somuttur ve asla bütünüyle 
tamamlanamaz; ihtimallerle do-
ludur; güvenli alanlar ikicil ya da 
basite indirgenmiş sosyal norm-
ların “gözenekli yapılarını” belli 
ettiği yerlerdir.

      Güvenli alanı faydalı bir 
kavram haline getiren şeyin tam 
da bu olduğunu iddia ediyoruz. 
Güvenli alanı yeniden kavramsal-
laştırma sürecimizde gördüğümüz 
gibi; güvenli alanın inşası, sosyal 

farklılıkları tanıyan, vurgulayan 
ve hatta kimi biçimleriyle destek-
leyen bir sosyal adalet pratiğidir. 
Güvenli alanların sosyal imajları-
mıza meydan okuyan çözümler 
sunabildiğini biliyoruz ancak ta-
mamıyla “mükemmel” ya da tüm 
dünyaya uyarlanabilecek şeyler 
olmaktan çok uzaklar, ve  böy-
le olmamalılar da. Buna uygun 
biçimde, güvenli alanlar için katı 
“yemek tarifleri” ya da reçeteler 
oluşturmaya çalışmıyoruz.

      İncelediğimiz örneklere göre; 
güvenli alanlar oluşturmakla 
ilgilenenlere, kesişimsel anlamda 
mümkün olduğunca kapsayıcı ve 
entegre olmayı hedeflemelerini; 
ancak dışlayıcılıkla ve ayrılıkçı-
lıkla denemeler yapmaya karşı 
olmamalarını öneriyoruz. Bunun-
la birlikte, burada dikkat edilmesi 
gereken, pedagojik literatürde 
(hooks 1994; Montero 1995) 
gösterildiği gibi, kapsayıcılığın 
eleştirel olmasının gerekliliğidir; 
eleştirel olmayan kapsayıcılıklar 
çoğu zaman tahakkümü güçlendi-
rir. Buna rağmen, genel anlamıyla 
kapsayıcı ve entegre olmanın le-
hine düşünmekteyiz çünkü daha 
dışlayıcı ve ayrılıkçı prensiplerle 
kurulmuş güvenli alanlar 
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tahakkümleri yeniden üretmeye 
meyillidir - tıpkı ”homeplace”lerin 
giderek daha patriyarkal hale gel-
mesi ya da “lezbiyen diyarlar”da 
yaşanan sınıfsal ve ırksal dış-
lanmalar gibi. Ancak farklı farklı 
sürelerde deneyimlenebilecek 
mekansal ayrılıkların, ötekileş-
tirilmiş insanların hayati öneme 
sahip bir “topluluk” hissi geliştir-
melerine ve aksi halde mümkün 
olmayacak biçimlerde kendilerini 
ifade etmelerine ön ayak olduğu-
nun da farkındayız.

      Peki coğrafyacılar olarak; 
güvenli alanları, akademik araştır-
malarla ve öğretmenliğimizle bir 
tür radikal pedagojik pratik olarak 
nasıl inşa edebiliriz? Güvenli alan 
(olarak) sınıf tartışmalarında 
eleştirel olmayan bir kapsayıcı-
lığın eşitsizlik ve ayrımcılığı nasıl 
örtbas edebileceğini ya da sür-
dürebileceğini gördük. Stengel’in 
(2010:536) “yeterince güvenli” 
bir sınıf için yaptığı savunmayı 
takiben, bizim yeniden kavram-
sallaştırma çalışmamız sınıflarda 
bulunan örtülü hiyerarşilerin 
ortaya çıkmasına olanak sağlıyor. 
Güvenli alanlar olarak sınıflar, 
mutlaka “hiyerarşisiz” olmamakla 
beraber, böylesi hiyerarşilere 

meydan okumak için bir yön-
tem haline de gelebilirler. Bunu 
yapmak amacıyla, güvenli alan 
(olarak) sınıfların, geçici “dışlama” 
pratikleri gibi farklı stratejileri kul-
lanmayı düşünmelerini öneriyo-
ruz. Son olarak; coğrafya disiplini 
içinde güvenli alan kavramını 
-araştırma ve öğretimden ziyade 
departman kültürüyle ilgili olarak- 
disiplinin alt başlıkları içinde var 
olan ve bazen de onları pekiştiren 
- ancak yine de geçirgen - sınırları 
(yeniden) değerlendirmek için 
kullanabiliriz, özellikle de öte-
kileştirilmiş seslerin daha güçlü 
duyulmasını sağlamak için.

      Güvenli alan güvensiz bir dün-
yayla iletişime geçen, ona tepkiler 
gösterip ona karşı tedbirler alan,-
bir bilinmezlik ve değişim alanıdır.



Güvenli alan kavramına ilk olarak 
ikinci dalga feminizm hareketiyle 
beraber ortaya çıkan “conscious-
ness raising groups”ta rastlıyo-
ruz. Bu grupların temel amacı 
kadınların yerel oluşumlarda bir 
araya gelip deneyim paylaşımın-
da bulunmalarını sağlamaktı.

Fakat yine de güvenli alan kon-
septinin tarihin tam bu noktasın-
da ortaya çıktığını iddia etmek 
yanlış olur. Feminist ve LGBTİ+ 
hakları hareketleriyle beraber 
kavramsallaşmaya başlamadan 
önce dahi gey barlarda, kampüs-
lerde güvenli alanın oluşturulabil-
mesi için emek veriliyordu.

Güvenli alanların görsel ifade-
sinde kullanılan sembol yeşil bir 
çemberin içinde bulunan pembe 
bir üçgendir.

Yeşil çember kabul görmenin, 
pembe üçgen ise eşcinsel kimliğin 
ve özgürleşmesinin sembolü olarak 
güvenli alanın görsel temsilinde 
yer buluyor. Pembe üçgen Nazi 
dönemi Almanya’sında eşcinsel 
bireylerin “işaretlenmesi” amacıyla 
kullanılıyordu.

Mina Ünal

N e d i r  ?
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Günümüzde özellikle güvenli 
kampüs tanımları ve sınırlarıyla 
ilgili tartışmalara oldukça sık 
rastlanıyor; bunlardan en temel 
olanıysa güvenli kampüs kavra-
mının kampüste ifade özgürlüğü-
ne karşı olup olmadığı.

Son zamanlarda yapılan anket ve 
araştırmalardaysa öğrencilerin, 
güvenli kampüs fikrine giderek 
daha çok yöneldiğini gözlemleye-
biliyoruz.

2018 yılında Boğaziçi Üniversi-
tesi’nde de BÜLGBTİ+ Kulübü 
tarafından düzenlenen “Kuir 
Perspektif Serisi 1: Mahremiyet 
Halkaları” isimli atölyede, güvenli 
alanın tanımı, oluşumu, korun-
masıyla ilgili cevaplar arandı.

Günümüzde ise güvenli alanların 
varlığı artık sadece eğitim aldığı-
mız, eğlendiğimiz ya da çalıştığı-
mız mekanlar için değil; bireysel 
ilişkilenmelerimizden iktidar 
politikalarına kadar uzanan geniş 
bir spektrumda tartışılıyor.



Kampüste Güvenli Alan

Hilal Işık

      Güvenli alan kavramı 1960’lar-
da Amerika Birleşik Devletleri’nde 
feminist hareketten doğdu. Moira 
Kenney’in ifadesiyle güvenli alan, 
özgürce konuşmak, davranmak 
ve kolektif bir güç ve direniş 
için stratejiler oluşturmak için 
oluşturulan toplulukları kapsıyor.1 
Daha sonraları queer harekette 
ve ırkçılık karşıtı hareketlerde de 
benimsenmeye başlanan güven-
li alan kavramının, 1980’lerde 
eğitim sürecine de dahil edilme 
fikri tartışılmaya başlandı. Çıkış 
noktası ise ötekileştirilmiş kimlikli 
öğrencilerin  (o zaman için tartış-
ma merkezinde gey ve lezbiyen 
öğrenciler vardı) ötekileştirme 
tutumlarına ve nefret söylemleri-
ne maruz bırakılmaları sonucun-
da fiziksel, psikolojik ve akademik 
olarak olumsuz sonuçlar yaşa-
malarıydı.2 Aynı zamanda, sınıflar 
gibi her öğrenci tarafından çok 
doğal ve rahat bir ortam olarak 
karşılanması beklenen alanla-
rın ayrımcılığa maruz bırakılmış 

1 Kenney, Moira. “Mapping Gay L.A.: The Intersection of Place and Politics”. 
Temple University Press, 2001. p.24.
2 Sadowski, Michael. “More Than a Safe Space: How Schools Can Enable 
LGBTQ Students to Thrive”. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123878.pdf

gruplar için kendilerini rahatça 
ifade edemedikleri bir ortama 
dönüştüğü durumlar tartışmalı 
bir meseleye dönüşmeye başla-
dı. Bu yüzden kavram, 80’lerde 
ortaya çıkmış olmasına rağmen 
kamusal söylemde görünürlüğü 
son yıllarda arttı. 

      Bugün dünyada, özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
eğitimde güvenli alan meselesi  
‘güvenli kampüs’ ve dahilinde 
‘tetikleyici uyarısı’ (trigger war-
ning) kavramları altında, pek çok 
televizyon programında, gazete-
de, panelde, akademik dünyada 
ve kamusal alanda tartışılıyor. Gü-
venli alan kavramı çerçevesinde, 
çoğunlukla akademide öğrenciler 
ve öğretim üyeleri arasında kul-
lanılan tetikleyici uyarısı kavramı 
kısaca; okuyucuyu, izleyiciyi ya 
da katılımcıyı içeriğin potansiyel 
olarak rahatsız edici ya da travma 
hatırlatıcı materyal içerdiği konu-
sunda içerik sunulmadan bir süre 
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önce sözlü, yazılı ya da görsel 
bir ifadeyle uyarmak anlamına 
geliyor. Yukarıda bahsettiğim 
tartışmanın temelindeki soru 
ise “üniversitede güvenli alan ve 
tetikleyici uyarısı akademik hayat-
taki entelektüel ilerlemeyi ve 
ifade özgürlüğünü kısıtlıyor mu?” 
şeklinde.
      
      Bu tartışmanın içeriklerine 
geçmeden 
önce güvenli 
kampüs olduk-
larını ya da kam-
püste güvenli alan 
sağladıklarını bildiren 
bazı üniversitelerin bu 
kavramı, amaçlarını ve 
güvenli alan oluşturma 
doğrultusunda yaptıklarını 
kısaca açıklamak kavramları 
açıklığa kavuşturmak adına daha 
verimli bir yol sunabilir.  

      Toronto Üniversitesi başlattığı 
Pozitif Alan Kampanyası’yla, lezbi-
yen, gey, biseksüel, transgender, 
transseksüel ve queer öğrencileri, 
personelleri ve fakülte üyelerini, 
ayrımcılığa karşı ve kapsayıcı 
politikalara sahip ortamlarda bile, 
ötekileştirmeye devam eden 

3 Toronto Üniversitesi. “Positive Space Campaign”. https://www.webcitation.
org/6AKkihV1Y?url=http://www.positivespace.utoronto.ca/

sessizlik kalıplarıyla mücadele et-
meyi hedefliyor. Kampanyanın en 
görünür sembolü ise kampüsün 
birçok yerinde görülebilen gök-
kuşağı renkli üçgen. Bu sembolün 
olduğu mekanlar, o alanların ve 
orada bulunan insanların LGBTİ+ 
bireyleri destekleyici olduklarını 
ve her soruya / soruna cevap 
verecek konumda olmasalar da 
gerektiğinde uygun servise ya da 

ofise yönlen-
direbilecekle-

rinin işarareti 
olarak kabul 

ediliyor.3 

      Washington Üniver-
sitesi ise, şiddeti önleme-

de ve herhangi bir şiddet 
gerçekleştiğinde tepki ver-

meye hazırlıklı olma sürecinde, 
öğretim üyelerine, öğrencilere 

ya da personele yardım etme 
vizyonuyla hareket ediyor. Destek 
sağlama sürecinde ise kişinin 
bireysel kimliğine önem verildiği 
ve kişinin kültür, cinsel yönelim, 
cinsiyet, ırk, göçmenlik statü-
sü veya engellilik durumunun 
şiddetle veya şiddet tehditleriyle 
ilgili deneyimlerini nasıl etkileye-
bileceğinin göz önünde bulundu-
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rulduğu ifade ediliyor.4      

      Güvenli alan oluşturan üniver-
site örnekleri olduğu gibi, güvenli 
alanın ve tetikleyici uyarısının 
öğrencilerin akademik ve sosyal 
hayatları için tehlikeli olduğunu 
iddia eden savunucular da var. 
Güvenli alanın tehlikeli olduğu-
nu iddia edenlerin makalelerde, 
tartışma programlarında ya da 
panellerde temel olarak öne 
sürdükleri bazı ortak argümanlar 
mevcut. Bunlardan ilki, öğrenci-
lerin kampüste tetikleyici uyarısı 
alsalar bile profesyonel çalışma 
hayatında ya da kampüs dışındaki 
sosyal hayatlarında bunu alma-
yacakları ve bu yüzden “gerçek” 
hayata gerektiği gibi hazırlanama-
yacakları yönünde. Bu anlamda, 
haberlerden ve tartışmalardan 
gözlemlediğim kadarıyla, güvenli 
alan talep eden öğrenciler tetik-
leyici tartışmalardan kaçmaya 
çalışan, aşırı “hassas” öğrenciler 
olarak algılanıyor. “Hassas” yeni 
nesil öğrencileri anlatmak için de 
şemsiye kavram olarak “snowfla-
ke generation” (kar taneciği nesli) 
kullanılıyor. Kavram 2016’da Col-
lins English Dictionary tarafından 

4 Washington Üniversitesi Web Sitesi, “About SafeCampus”.  https://www.
washington.edu/safecampus/about-safecampus/

yılın kelimesi seçildi ve 2010’lar-
da yeni yetişkin olan insanların 
önceki jenerasyonlara göre daha 
az dayanıklı (resilient) ve incin-
meye daha meyilli olduklarını 
anlatmak için kullanılıyor. Güvenli 
alanların ve tetikleyici uyarılarının 
olmaması gerektiğini iddia eden 
argümanların sonucunda, öğren-
cilerin karmaşık ve hem duygusal 
hem de zihinsel olarak zor olabi-
lecek tartışmalardan kaçmak için 
güvenli alan ve tetikleyici uyarısı 
talep ettikleri gibi bir sonuç çıkar-
mak mümkün. 

      Güvenli alanın karşısında du-
ranlar aynı zamanda, öğrenciler 
saldırgan söylemlerin ve konuş-
macıların üniversite yönetimi 
tarafından kampüste yasaklan-
masını talep ettiklerinde bunun 
öğrencilerin kendi aleyhlerine 
olacağını öne sürmekte. Çünkü 
üniversite yönetiminin öğrencileri 
eleştiriden ya da duygusal zarar 
oluşturabilecek herhangi bir teh-
ditten korumasının, üniversitenin 
öğrencileri zorluklarla mücadele 
etme yeteneği kazandırma so-
rumluluğunu yerine getirmesin-
den saptıracağını söylüyorlar.  
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      Tartışmanın bu kısmında 
önemli bir yeri olan ifade özgür-
lüğü konusunda da, hakim görüş 
şu şekilde, üniversiteler fikirlerin 
özgürce ifade edildiği kurumlar-
dır ve bu kapsamda güvenli alan 
kavramı aslında ABD Anayasa-
sı’nın 1. Ek maddesiyle uyuşmu-
yor. Yasa şu şekilde, “kongre, dini 
bir kuruma ilişkin veya serbest 
ibadeti yasaklayan; ya da ifade 
özgürlüğünü, basın özgürlüğünü 
kısıtlayan; ya da halkın sükunet 
içinde toplanma ve şikayete 
neden olan bir halin düzeltilmesi 
için hükümetten talepte bulunma 
hakkını kısıtlayan herhangi bir 
yasa yapmayacaktır“.5  Bu yasa 
doğrultusunda savunulan fikir ise, 
güvenli alan adı altında fikirlerin 
susturulması yerine, kişinin bir 
fikre katılmadığı durumda onun 
neden yanlış olduğunu kanıtlama-
ya çalışması gerektiği yönünde. 

      Tartışmanın diğer, güvenli alan 
talep eden, tarafından bakınca ise 
şöyle bir söylem görmek müm-
kün; kimse bütün öğrencilerin her 
zaman ve kampüsün her yerinde 
katılmadıkları fikirlerden ya da 
eleştirilerden korunmaları 

5 “Amerika Hakkında: Açıklamalı Amerika Birleşik Devletleri Anayasası”. 
https://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/abd-anayasasi.pdf
6 “LIVE DEBATE - Trigger Warning: Safe Spaces Are Dangerous”

gerektiğini iddia etmiyor. Güvenli 
alanların sağlanması gerekiyor 
çünkü öğrenciler sınıftaki ya da 
kampüsteki yaşantılarında diğer 
kişilerle, içeriklerle, katılımcılar-
la ya da farklı durumlarla aynı 
fikirde olmadıklarında; saldırgan 
ya da duygusal olarak zarar verici 
olduğunu düşündükleri söylem-
lerle karşılaştıklarında dışlanma, 
hedef gösterilme ya da alaya 
alınma tedirginliği yaşamadan 
fikirlerini ifade edebilmeliler. Gü-
venli alana getirilen eleştirilerle 
çatışan nokta çoğunlukla burası. 
Diğer bir ifadeyle Michael S. 
Roth’un6 söylediği gibi, öğrencile-
rin güvenli alan talep etmelerinin 
sebebi karmaşık ve zor olabilecek 
akademik tartışmalardan kaçın-
makla ilgili değil; inandıkları ve 
oldukları şey yüzünden önyargıya 
ve ötekileştirici bir tavra maruz 
bırakılmalarıyla ilgili. 

      İfade özgürlüğünün kısıtlan-
ması ile ilgili argümanlara ise yine 
aynı yasanın (ABD Anayasası 1. Ek 
maddesi) koruduğu örgütlenme 
özgürlüğüyle açıklama getiriliyor. 
Aynı görüşte ya da ortak dene-
yimleri olan öğrencilerin 
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bir araya gelerek, tanınmış bir 
güvenli alanda fikir ya da strateji 
geliştirmek için oluşturdukları 
topluluklar da ifade özgürlüğü 
gibi bu yasa altında korunmakta. 
Bu yüzden aslında güvenli alanlar  
ifade özgürlüğüne ya da anayasal 
kararlara aykırı değil. Ashutosh 
Bhagwat7 şu örneği veriyor, bir 
grup öğrencinin mülteci haklarını 
tartışmak ve strateji geliştirmek 
için toplandığı alana mülteci kar-
şıtı bir grubun dahil olarak kendi 
fikirlerini açıklamaya çalışmaları-
na izinlerinin olmaması, üniver-
site yönetiminden beklenen bir 
tavır ve güvenli alan kavramının 
önemini açıklayan bir durum. 
Kampüsün her yerinin güvenli 
alan olması fikri de bu yüzden 
herkes tarafından desteklenen bir 
fikir değil, çünkü mülteci karşıtı 
grubun da şiddet ve nefret söyle-
mi olmadan kendi fikirlerini geliş-
tirebilecekleri alanları kullanma 
hakları var. Fakat burada güvenli 
alan konusunda önemli nokta-
şu ki; öğrenciler, talep ettikleri 
zamanlarda topluluk kurdukları 
insanlarla birlikte karşıt fikirlerle 
mücadele etmeleri gerekmeyen 
zaman dilimlerine sahip 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ0pcCV4MeY 
7 “LIVE DEBATE - Trigger Warning: Safe Spaces Are Dangerous”
https://www.youtube.com/watch?v=cQ0pcCV4MeY 

olabilmeliler.        
      Kampüste güvenli alanı 
savunan akademisyenlerin ortak 
olarak ifade ettikleri şey, öğren-
cilerin saldırı korkusu duymadan 
düşündüklerini söyleyebilmeleri, 
güvenli alanlar yoluyla güvence 
altına alınmalı. Aynı zamanda 
öğrencilerin problemi akademik 
tartışmalarla ya da eleştiriye 
maruz kalmakla ilgili değil, öğren-
cilerin asıl problemi ve mücadele 
ettikleri şey LGBTİ+ olmalarından, 
inanan, inanmayan olmalarından, 
mülteci ya da beyaz olmayan 
olmalarından kaynaklanan önyar-
gılar. 

      Tartışmaların taraflarından ba-
ğımsız olarak değinilmesi gereken 
bir nokta ise ifade özgürlüğüyle 
nefret söylemi arasındaki ilişki. İki 
kavram arasına açık ve anlaşılır 
bir çizgi çekilememesi tartışmayı 
bir döngüye sokuyor. Bu konu bu 
yazının hedeflerinden birisi olma
dığı için Jordi Pujol’un sorduğu şu 
soruyla birlikte bu tartışmayı son-
raki yazılara taşımak daha verimli 
olur diye düşünüyorum: “öğrenci-
lerin “aşırı duyarlı” tepkileriyle mi 
karşı karşıyayız, yoksa nefret 
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söylemlerine karşı post-travmatik 
bir tepkiyle mi?”8 

      Son olarak ABD’de güven-
li kampüs tartışmasının son 
zamanlarda bu kadar yaygın-
laşmasının bir sebebi olarak da 
kampüslerdeki kültürel çeşitlilik 
gösteriliyor. Çeşitli kimliklere 
sahip öğrenci grupları egemen 
olan söyleme karşı çok sesli 
mücadele yürütebiliyorlar. Aynı 
tartışmayı Türkiye’deki kampüsler 
üzerinden yapmaya çalıştığımızda 
ise, güvenli alan kavramı LGBTİ+ 
öğrencilerin dışında kendine pek 
fazla zemin bulamıyor. Bunun en 
görünür sebeplerden birisi Türki-
ye’deki kampüslerin ABD’dekiler 
kadar kültür ve kimlik çeşitliliği 
barındırmaması gibi gözükebilir. 
Fakat Türkiye’deki kampüslerde 
mevcut duruma baktığımızda öte-
kileştirilmiş farklı etnik kimlikler 
görmek de mümkün. Bunun 
güncel bir örneği olarak üniversi-
telerdeki Suriye kökenli öğrencile-
rin durumuna bakabiliriz. Birlikte 
yaşamaya başladığımız, yeni yeni 
birbirini tanımaya başlayan bu çe-
şitli kimlikler çoğu zaman ne yazık 
ki medya ya da başka kanallarla 
ötekileştiriliyor. Bu yüzden kutup-

8 Pujol, Jordi. “The United States safe space campus controversy and the 
paradox of freedom of speech”. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/
23753234.2016.1234124

laştırmalar yerine alternatif bir 
iletişim stratejisi olarak güvenli 
alan kavramı üzerine tartışmalar 
yürütebilir, bu yönde adımlar 
atmaya çalışabiliriz.

      Sonuç olarak, hakim söylem 
ve eylemlere karşı, ortak dene-
yim ya da fikir birliğinden yola 
çıkarak, birlikte  güvenli alanlar 
yaratma ve talep etme mücade-
lesini beslememiz ve sürdürme-
miz gerektiği düşüncemi buraya 
iliştirerek yazımı sonlandırıyorum. 



      Merhabalar! Artı Dergi’mizin 
bu sayısında dosya konumuzu gü-
venli alanlar seçtiğimizde araştır-
malarımız bizi bir yandan tarihteki 
mücadelelere bir yandan günü-
müzdeki kampüs ortamlarına 
götürürken dönüp Türkiye’deki 
duruma baktığımızda da konu ile 
ilgili örnekler bulduk. Bulduğu-
muz örneklerden LGBTİ+lar ve 
güvenli alanlar ile ilgili çalışan olu-
şumlardan ikisi ile iletişime geçtik 
ve onlarla süreçlerini değerlendir-
diğimiz kısa bir röportaj yaptık ve 
neler yaptıklarını, hedeflerini ve 
aldıkları dönütleri öğrendik. 
      
      Bizlerle çalışmaları ile ilgili 
iletişime geçtikleri için Eskişe-
hir’de ‘Güvenli Mekan Güvenli 
Renkler Projesi’ni sürdürmüş Ana-
dolu Üniversitesi LGBTİ+ Öğrenci 
topluluğu Anadolu LGBTİ+’ye ve 
İstanbul’da ‘şugarmekanlar proje-
si’ni yürüten bağımsız aktivistlere 
teşekkür ederiz.

1. Projenizi/çalışmanızı bize kısa-
ca anlatır mısınız?

Anadolu LGBTİ+: Güvenli Mekan 

Güvenli Renkler projesi Gençbank 
Eskişehir’e Aralık 2018’de yazdı-
ğımız ve Ocak 2019’da tamamen 
gençlerden oluşan bir jüriden 
geçen bir yardımcı yetişkin ve 
dört genç ile gerçekleşen ta-
mamen gönüllülerimizin ger-
çekleştirdiği bir proje. Proje’nin 
ön çalışması aslında ayrımcılık 
atölyemiz sonrası katılımcılarla 
yaptığımız konuşmalarda oluştu 
diyebilirim. Fikir oluştuktan sonra 
gönüllü olan arkadaşlarla projeyi 
yazdık ve yolladık. Proje Ocak 
2019 tarihinde geçti ve biz Şubat 
ayında çalışmalara başladık. 
Projenin bütçesinin izin verdiği 
ölçüde ancak 11 mekan belirleye-
bileceğimize karar verdik. Bunun 
için öncesinde bir protokol metni 
hazırladık. Güvenli alan olabilmek 
adına mekanların imzalamaları 
gereken bir sözleşme. Ardından 
belli şartlara öncesinde sahip 
olabilen mekanlarla görüşmeye 
başladık. Görüşmelere sadece 
mekanın işletmecilerini, sahip-
lerini değil çalışanları da dahil 
ettik ve aslında orada bulunan 
herkesin rızasını almaya çalıştık. 
Mekanlara protokol metinlerini

Bilge Varol
Röportaj: 
Şugarmekanlar ve Anadolu LGBTİ+
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sunduk ve aslında metni bir kez 
daha onlarla tartışmaya aç-
tık. Bazı düzenlemeler yapıldı. 
Mümkün görmedikleri yerlerde 
orta yolu bulduk. Mekanlar 
belirlendikten sonra da projenin 
görselleri tasarlandı. Her mekana 
yapıştırılmak üzere güvenli alan 
sticker’ları hazırlandı. Projeyi ve 
Anadolu LGBTİ+’yı anlatan aynı 
zamanda Eskişehir haritası 
üzerinde mekanların 
yerlerini gösteren 
bir görseli de için-
de bulunduran 
bir broşür hazır-
landı. Teknolojiyi 
es geçmedik bu 
noktada; hari-
tayı aynı zaman 
da online formatta 
da hazırlayıp QR kod 
haline getirdik. Son olarak 
da mekanlara LGBTİ+ 101 eği-
timlerinden sonra Güvenli Alan 
Sertifikası verildi.

şugarmekanlar: Şugarmekanlar, 
müşterek yaşam alanlarımızda 
biz LGBTİ+ bireylerin güvenliğini 
ve eşitliğini sağlamayı amaçlayan 
bir oluşum. Projemize dahil olan 
mekanlar taahhütnamemizi 

onaylayarak orada yazan ilkelere 
uygun bir politikaları olduğunu 
beyan etmiş oluyorlar. Cinsiyetsiz 
tuvalet fikrini de yerleştirmeye 
çalışıyoruz. LGBTİ+’lara yönelik 
istihdam önceliği de bir başka 
konu. Listemizdeki mekanlar-
dan bu konuda pozitif ayrımcılık 
yapmalarını bekliyoruz. Cinsel 
Şiddetler Mücadele Derneği 

mekanlarımıza yönelik, 
gönüllü periyodik eği-

timler düzenliyor. 
Bunun haricinde, 
haritalandırma 
çalışması yaptık. 
Taahhütname-
mize ve kısa bir 

tanıtıcı metne 
https://www.

sugarmekanlar.com/ 
adresinden ulaşabilirsi-

niz. İlkelerimizi benimseyen 
her mekan listemize dahil olabilir. 
Bunun dışında, gönüllü olarak 
ekibimizde yer almak isteyen 
herkesin katılımına açığız.  Bize 
sugarmekanlar@gmail.com adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

2. LGBTİ+lar için güvenli alanı 
nasıl tanımlıyorsunuz?

şugarmekanlar: LGBTİ+ bireylerin 
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kendilerini istedikleri gibi ifade 
edip görünürlük problemi yaşa-
madıkları, herhangi bir ayrımcı-
lığa/tacize maruz kaldıklarında 
bunu işletmecilere rahatlıkla 
ifade edebildikleri ve beyanlarının 
esas alındığı mekanları kastedi-
yoruz.

Anadolu LGBTİ+: Her bireyin sos-
yalizasyon sürecini eşit ve olağan, 
herhangi bir ayrımcılığa maruz 
kalmadan hukuksal bağlamda 
herhangi bir hakkına erişiminin 
engellenmediği bir alan olarak 
tanımlıyoruz güvenli alanları fakat 
LGBTİ+’lar için dediğimiz zaman 
biraz daha içinde bulunduğumuz 
coğrafya ve süreçleri göze alarak 
yaklaşıyoruz ve LGBTİ+’lar için 
üstteki ihtiyaçları karşılayan bu-
nun yanında LGBTİ+’ları koruyucu 
ve güçlendirici yaşam pratiklerini 
bünyesinde barındıran mekanlar 
olarak tanımlıyoruz.

3. Güvenli alan olarak belir-
lediğiniz mekanları seçerken 
nelere dikkat ediyorsunuz? Bu 
mekanların güvenli alan olarak 
kalması için ne gibi hamleler 
alıyorsunuz?

Anadolu LGBTİ+: Aslında proje-

nin en zor kısmı güvenli mekan-
ları belirlemekti. Çok kısa sürede 
sonuçlanabilecek bir projenin 
uzamasındaki en temel etken de 
buydu. Seçici olmalıydık. Kapsayı-
cı olmalıydık. Erişilebilir olmalıy-
dık ve tabi ki LGBTİ+ kapsayıcı ve 
dostu yerleri seçmeliydik. Mesela 
11 mekanın tamamı olmasa da en 
azının üçte birinin engelli LGB-
Tİ+’lar içinde erişilebilir olmasına 
dikkat ettik. Mekanların sadece 
kafe/bar tarzı sosyalleşme yer-
lerinin olmasının yanı sıra farklı 
ihtiyaçları da kapsamanı istedik. 
Bunun için listeye bir kitapçı 
ekledik. Bir sanat atölyesi ekledik. 
Eskişehir ufak bir şehir ve tek bir 
tramvay ile bütün şehri geze-
bilmeniz mümkün. Bu yüzden 
mekan seçimlerinde de aslında 
bu durumu kullandık. Mekanları 
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şehrin her yerine yaymaya çalış-
tık. Bunda amacımız şuydu: Bir 
LGBTİ+ evinden çıkıp tramvaya 
bindiğinde maksimum 15 dakika 
içinde bir güvenli alana erişe-
bilsin. Tabi ki bir küçük bir şehir 
olmanın şansı bizim için bu. 

      Mekanları seçerken kuir ha-
yatlarımızdan yola çıktık. Gönül-
lülerimiz arasında Eskişehir’de 
doğmuş büyümüş kişiler de oldu-
ğu için doğrudan LGBTİ+’lardan 
gelen fikirleri değerlendirdik ve 
mekanların hepsini proje ekibiyle 
ve bazen başka gönüllü arka-
daşlarımız ile gezdik. İlk müşteri 
olarak gittiğimiz mekanlara ikinci 
üçüncü gidişimizde ancak proje-
den bahsettik. Bir nevi ön testi 
bizler yaptık. 

      Mekanların güvenli kalabilme-
si için sürekli mekanlar ile diyalog 
halindeyiz. LGBTİ+’lar zaten bize 
kolaylıkla ulaşabildiği için mekan-
larda yaşanabilecek olumsuzluk-
ları bize iletebiliyorlar. Bu yüzden 
biz mekanlarla sürekli diyalog 
halindeyiz. Ziyaretler ediyoruz. 
Bazen mesaj atıyoruz. Varlığımızı 
ve projeyi hala takip ettiğimizi 
sürekli onlara hissettiriyoruz.

şugarmekanlar: Kendi sosyal 
çevremizden, zaten girip çıktığı-
mız, arkadaşlık-yoldaşlık ettiğimiz 
kişilerin işlettiği veya çalıştığı me-
kanlarla çıktık yola. Ama bunun 
haricinde, dışarıya yönelik çağrı 
da yapıyoruz. Verdiğimiz eğitim-
lerin düzenli olması ve iletişim 
halinde kalmamız mekanların 
güvenliğinin devamlılığı açısından 
kaçınılmaz.  Mekanlara politika-
larımıza işaret eden sticker’lar 
dağıtıyor, söylemlerimizi baskın 
kılmaya çalışıyoruz.

4. Güvenli alan olarak belirlediği-
niz mekanlar hakkında herhangi 
bir şikayet olduğunda ne gibi bir 
hamle alıyorsunuz?

şugarmekanlar: Taahhütnamenin 
ihlal edildiği yönündeki her türlü 
şikayeti kimden ve kim hakkında 
gelirse gelsin aynı ciddiyetle ele 
alıyor ve beyanda bulunan kişiyi 
dinleyerek onunla dayanışma 
yolunu seçiyoruz. Konuyu liste-
mize dahil olan bütün mekanlara 
mail grubu aracılığıyla duyuru-
yoruz. Süreci tam bir şeffaflıkla 
yürütmek ve diyalog, yüzleşme, 
eleştiri-özeleştiri gibi araçları en 
iyi şekilde kullanmak için elimiz-
den geleni yapıyoruz. Yine de 
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şugarmekanlarda gerçekleşen bir 
olayda, her şeyden önce mekanın 
kendisinin sorumluluk alıp süreci 
ilerletmesini bekliyoruz. Nihaye-
tinde şugar mekan :)

Anadolu LGBTİ+: Projenin 
başlangıcından beri bu konuda 
çok detaycı davrandık. Görüştü-
ğümüz mekanları oldukça şeffaf 
bir şekilde paylaştığımız için bir 
mekanın LGBTİ+fobik bir geçmişi 
olduğunu öğrendiğimiz anda 
mekan ile görüşmeleri sonlan-
dırdık. Bu sayede aslında elimiz 
de bir de kara liste oluştu LGBTİ+ 
fobik mekanlar diye.  Şu an 11 
mekandan da bir şikayet almadık. 
Umarız da almayız. Fakat tabi ki 
bunun olabileceğini öngördük ve 
protokol metnine bununla ilgili 
bir madde de iliştirdik. Mekanın 
protokol metnindeki maddeler-
den birini ihlal ettiğine yönelik 
bir LGBTİ+’dan tarafımıza yönelik 
bir şikayet geldiğinde mekanın 
güvenli alan statüsünü elinden 
alıyoruz. Mekanın LGBTİ+’lara 
yönelik bir şikâyeti olduğunda da 
yine iki tarafı da dinleyerek ve 
mümkün olursa iki tarafı bir araya 
getirerek bir arabulucu vazifesi 
yerine getirmek istiyoruz.

5. Eğer projeniz/çalışmanız 
devam ediyorsa uzun vadede 
projenizle ne hedefliyorsunuz?

Anadolu LGBTİ+: Projemiz resmi 
olarak sonlandı. Fakat uzun va-
dede hedefimiz özellikle gençlere 
ulaşabildiğimiz etkinlik düzenle-
yebildiğimiz gençlik merkezlerini 
de güvenli alanlar haline getirmek 
ve bu güvenli alan ağını Eskişehir 
daha çok geliştirmek.

şugarmekanlar: Örgütlenmeye 
şimdilik kafe ve barlarla başladık. 
Zamanla bakkal, berber, emlakçı, 
eğitim kurumları, vb. gibi me-
kanları da dahil ederek ağımızı 
genişletmeyi arzuluyoruz. Yeni 
aktivist arkadaşlar ile genişleye-
rek gücümüzü artırmak ve her 
yeri ele geçirmek niyetindeyiz ;P

6. Süreç içerisinde veya sonunda 
ne gibi geri dönütler aldınız?

şugarmekanlar: Şugarmekanlar 
sürecinde özellikle aktivist arka-
daşlardan laf arasında duymuş 
ve projenin ilgisini çekmiş kişiler 
ekibimize eklemlendi. Açıldıktan 
sonra da daha önce farklı farklı 
nedenlerle henüz görüşmediğimiz 
mekanlar bizimle iletişim kurarak 
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ağımıza dahil olmak istediklerini 
iletti. Yaz sonuna doğru yeni me-
kanları da şugarmekanlar ağına 
dahil etmek için görüşmelerimiz 
ve sonrasında mekan çalışanları 
ve işletmcilerine yönelik atölye-
lerimiz olacak.Şugarmekanları 
duyan LGBTİ+ arkadaşlarımızın 
hepsinden iyi dönüşler oldu, her-
kes bu ağın genişlemesini istiyor 
gibi; bunun için de örgütlenme-
miz ve büyümemiz gerekiyor. Ey-
lül ekim gibi gerçekleştireceğimiz 
tanışma ve örgütlenme toplantı-
mıza, projemizle ilgilenen herkesi 
bekliyoruz. 

Anadolu LGBTİ+: Aslında bizi 
en mutlu eden kısım projenin 
sonlanması ile başlayan kartopu 
etkisi oldu. Mekanlardaki sticker-
lar’ları görenler bize fotoğrafını 
çekip atmaya başladı. Broşürler 
sayesinde projenin görünürlüğü 
fazlasıyla arttı. Bu kartopu etkisi 
ile pek çok alandan güveni alan 
olabilmek için neler yapmaların 
gerektiğine dair mesajlar geldi 
bize. Bunların arasında avukatlık 
ofisleri , psikolojik danışmanlık 
merkezleri, sanat galerisi ve butik 
vardı. Sosyal medya üzerinden de 
özellikle üniversite seçim döne-
minde projeyle ilgili çok fazla me-

saj almaya başladık. Çoğunluğu 
teşekkür mesajı ve broşüre nasıl 
ulaşılabileceğine dair mesajlar… 
Tabi bu geri dönüşler gönüllü 
kitlemizdeki motivasyonu da 
inanılmaz arttırdı. İnanıyoruz ki 
gelecek dönem hem mekanların 
sayıları artacak hem de gönüllü 
kapasitemiz büyüyecek.

      Birbirimize mailleşmelerimiz-
de dayanışma sözleri verip dağıl-
dık, buradan yeniden çalışmala-
rında kolaylık dileyip dayanışmayı 
unutmayalım.



Buse Baylar  Joy
Film Okuması

       ‘Joy(2018)’, ülkemizde İstan-
bul Film Festivali’nin ‘Sinemada 
İnsan Hakları’ bölümü kapsa-
mında gösterime giren Sudabeh 
Mortezai’nin yönettiği Avusturya 
yapımı bir film. ‘Joy’ için yaklaşık 
bir senesini Nijerya ve Avus-
turya arasında sürekli yolculuk 
edip araştırma yaparak geçiren 
yönetmen, filmin çoğunlukla 
gözlemlediği gerçek olaylara bağlı 
kalmasını istediğini belirtiyor. Bu 
sebeple film kurgu olsa da gerçek 
olaylardan oldukça esinlenmiş ve 
adeta bir belgesel tadında.

       ‘Joy’, ismi Joy olan Nijeryalı 
bir kadının Avusturya’da seks 
işçiliği yaparak devam ettirdiği 
hayatını merkeze alıyor ve bunun 
üzerinden Nijerya ve Avusturya 
arasındaki seks ticaretini ince-
liyor. Film, Joy’un kaldığı eve 
Nijerya’dan Precious isimli bir 

genç kızın ailesine yardım gön-
dermek için gelmesi ile başlıyor. 
Precious’a işi öğretmesi için Joy 
görevlendiriliyor. Ardından Joy’un 
yıllardır içinde yaşadığı çelişkilere 
ve hesaplaşmalara tanık oluyoruz.

      Kameranın hareketleri saye-
sinde izleyici olarak adeta Joy’un 
dünyasını bir köşeden inceliyoruz. 
Yaşadıkları genel evin odalarında, 
Avusturya’nın sokaklarında veya 
Joy’un gittiği kuaförde herhan-
gi bir köşede hep onları izliyor 
gibiyiz. Precious’un cinsel şiddete 
uğradığı sahnede, Joy’un yanında 
onun gibi susarak bekliyoruz. Kı-
sacası film boyunca izleyici olarak 
birçok olayın tanıkları olduğumuz 
söylenebilir. Bu tür bir kamera 
kullanımının seks işçiliğinin içe-
risinde yaşanan sorunları görün-
meyen veya dışarıya ulaşmayan 
olaylar olmaktan çıkarmaya 
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çalıştığını düşünüyorum. 

      Film, seks işçiliğindeki sorun-
lara daha çok Nijerya içerisindeki 
ekonomik sorunları baz alarak 
yaklaşıyor diyebiliriz. Nijerya’da 
geçinemeyen ve yurtdışında bir 
ülkede hayat kurmak isteyen 
kadınlar ve genç kızlar için seks 
işçiliği neredeyse tek imkân. Bu 
duruma ek olarak seks işçiliği 
yapmak üzere Avusturya’ya 
gönderilenlerin onları gönderen-
lere borçlu sayılması da can alıcı 
noktalardan biri. Avusturya’ya 
giden insanların seks işçiliğinden 
kazandıkları parayı her ay düzenli 
olarak oradaki ‘hanım’larına ver-
meleri gerekiyor. Yaklaşık 10-15 
sene boyunca bu parayı ödeye-
rek borçlarını kapatıyorlar. Bu 
borçları ödemekten kaçmamaları 
için de yurtdışına gönderilmeden 
önce onlara ‘büyü’ yapılıyor. Bu 
büyünün lanetinden kurtulmak 
için de borçlarını ödemeleri gere-
kiyor. Sorunlar ekonomik siste-
min bozukluğu ile başlayıp dinle 
devam eden bir sömürge sistemi 
haline geliyor adeta. 

      Bu noktada filmin seks işçiliği-
ni kötülediğini söylemek ne kadar 
mantıklı olur bilemiyorum. Daha 

çok ülke içerisindeki sorunların 
seks ticaretine yol açmasını ve 
bu nedenle kurulan sistemin 
ne kadar bozuk olduğunu gün 
yüzüne vurmaya çalışıyor olabilir. 
Yine de filmi izlediğiniz zaman 
seks işçiliği hakkında düşüncele-
rinizin olumsuz yönde etkilenmiş 
olması sürpriz olmaz. Ancak seks 
işçiliği yapan kişilerin, özellikle Joy 
karakterinin, mağdur bir pozisyo-
na sokulmadığını ve bunun filme 
karşı olumlu bakmamı sağlayan 
bir neden olduğunu söyleyebili-
rim. Joy’u sisteme karşı baş kaldı-
ran bir karakter olarak görüyoruz.

      Fakat, her ne kadar Joy, baş 
kaldıran bir karakter olarak gös-
terilse de filmin sonunda yaşadığı 
ikilem izleyiciyi de içine alarak 
gayet yerinde bir final sahnesi 
oluşturuyor. Borçlarını ödeyen ve 
Avusturya’da yeni bir hayata baş-
layan Joy’un bu sefer bir hanım 
olmak istediğini ve kendine ayrı 
bir ekip kurmaya çalıştığına şahit 
oluyoruz. İzleyici olarak Joy’u 
anlamaya çalışırken bu 
sefer de Joy’un sınır dışı edilişini 
ve Nijerya’da para toplayıp tekrar 
Avusturya’ya dönmeye çalıştığını 
görmemizle biten film, ardında 
bir sürü soru işareti bırakıyor. Bu 
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soru işaretlerinin bir kısmını dos-
ya konumuz olan ‘Güvenli Alan’ 
meselesi ile bağdaştırabileceğimi 
düşünüyorum: Joy’un yaşadıkla-
rından sonra bile yine Avustur-
ya’ya gitmek istemesinin orayı 
güvenli alan olarak görmesiyle 
ilgisi olabilir mi? Avusturya’da 
bulunan genel evin orada çalışan 
kadınlar için güvenli alan oluştur-
duğu söylenebilir mi? Joy’un film 
boyunca sisteme sadık kalmasını, 
ayrıldıktan sonra bile yine onun 
bir parçası olmaya çalışmasını 
sistemin bir güvenli alan yaratma-
sı olarak okuyabilir miyiz?

      İlk olarak Avusturya’nın seks 
işçiliği yapan kişiler için güvenli 
alan oluşturan bir ülke olduğunu 
sadece filme bakarak söylemek 
çok zor olur. Ancak filmde Nijer-
ya’da kalmak yerine bunca yıl kur-
tulmaya çalıştığı genelevi tercih 
eden Joy’u görmek, Avusturya’yı 
ve onun temsil ettiği Avrupa’yı 
güvenli alan olarak düşünme-
mize sebep olabilir. Buna neden 
olabilecek sebeplerden birisinin  
ülkeler arasındaki ekonomik fark-
lılıklar olduğunu filmin sonundaki 
para sahnesinden anlayabiliriz. 
Sınır dışı edilip Nijerya’ya dönen 
Joy, Nijerya devletine ait paraları 

bozdurmaya çalışıyor. Böylece 
tekrar Avusturya’ya dönmesi 
için gerekli parayı sağlama şansı 
oluyor. Ancak bir poşet dolusu 
Nijerya parasının bile gitmesi 
için yeterli miktara ulaşmadığını 
görmemiz ülkenin ekonomisi ve 
doğal olarak yaşadıkları geçim 
sıkıntısı hakkında ipuçları ve-
riyor. Temel ihtiyaçların ancak 
karşılandığı bir ortamda güvenli 
alan oluşmasının zor olduğu-
nu söylemek yanlış olmaz. Bu 
sebeple genelevden ayrıldıktan 
sonra Avusturya’da yaşayacakları 
hayatın Nijerya’ya göre güvenli 
bir alan oluşturduğu düşünülebi-
lir. Ancak Avusturya hükümetinin 
iki ülke arasında yapılan bu kaçak 
seks ticaretine el koymak için 
içerideki insanlarla yaptığı an-
laşmalarda onlara sığınma hakkı 
vermemesi genelevden ayrılan 
insanların sonraki hayatını yine 
zora sokuyor. Bu sebeple her iki 
ülke için de güvenli alandan söz 
edebilir miyiz emin değilim. 

      Genelevden ayrıldıktan sonra 
Avusturya’da yaşadıkları hayatın 
güvenli alan yaratıp yaratmadığı 
konusundan ziyade, Nijerya’dan 
geldikten sonra uzun bir süre 
yaşadıkları genelevin onlar için 
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bir güvenli alan oluşturup oluş-
turmadığını da konuşabiliriz. Bu 
evde çalışmadıkları süre boyunca 
beraber vakit geçiriyorlar. Bir 
odasında yataklar, bir odasında 
koltuklar ve televizyonu bulunan 
bir daire olan genelev, yaklaşık 
10-15 seks işçisinin barındığı 
bir yer. Burada kendi aralarında 
eğlence düzenliyorlar, birlikte 
yaşadıklarını paylaşıyorlar ve 
zamanla sığındıkları bir güvenli 
alan haline geliyor diyebiliriz. An-
cak hanımlarının geldiği ve aylık 
kiraları topladığı sahneler oluşan 
bu güvenli alanın yıkılmasının ne 
kadar kolay olduğunu gösterir 
nitelikte. Kirayı toplayamadığı için 
Precious burada hanımın yanında 
çalışanlar tarafından tecavüze 
uğruyor. Joy, yine kira meselesi 
yüzünden diğerlerinin parasını 
çalınmasından korkuyor ve bu 
yüzden hep tetikte olmak zorun-
da kalıyor. Sonuç olarak genelev 
içerisinde oluşan bir güvenli alan 
için varsa bile sağlam bir şekilde 
oluşmadığı ve her an bozulabile-
ceği söylenebilir.
 
      Son olarak sistemin kendisinin 
güvenli bir alan yaratıp yarat-
madığına değinirsek, bu konuyu 
Joy’un son sahnelerde yaşadığı

 ikilemi inceleyerek tartışabiliriz. 
Joy, borcunun bitmesine az bir 
zaman kala hükümetle anlaşa-
rak genelevi işleten kişileri ifşa 
etmeyi düşünüyor. Ancak hükü-
metin ona sığınma hakkını verip 
vermeyeceği kesin olmadığı için 
ifşa etmekten emin olamıyor. 
Görüşmeleri hala devam ederken 
borcunu ödeyip genelevden ayrı-
lan Joy, kendisinin hanım olduğu 
başka bir sistem oluşturmaya 
çalışıyor. Bir yandan ifşa etmeyi 
düşünüp bir yandan da kendisini 
sistemin daha büyük bir parçası 
haline getirmeye çalışması hükü-
metin yaratamadığı güvenli alanı 
yine sistemin içerisinde aradığını 
gösteriyor adeta. Bu sebeple 
sistemin dışarıdan bakıldığında 
güvenli olmadığını düşünsek de 
içerisinde olanların orada daha 
güvenli hissettiğini söyleyebiliriz. 
Bu tartışmaların ışığında güvenli 
alanın her durumda oluşabilece-
ğini ve aynı zamanda kolay bir şe-
kilde bozulabileceğini görebiliriz.

       Joy,  güvenli alan üzerine bir 
film olmasa bile filmin bu konuyu 
seks işçiliği özelinde incelemek 
için faydalı görseller sunduğunu 
düşünüyorum.



Soner Cem Gür

Boğaziçi Kulüpleri ve LGBTİ+lar 
için Güvenli Alan
      Güvenli alan, yirminci yüzyılın 
son çeyreğinde kadın hareketin-
de ortaya çıkan ve yeşil çember 
içinde pembe üçgen sembolüyle 
birlikte LGBTİ+lar tarafından 
da geniş ölçekte kullanılan bir 
kavram.1 İlk anlamlarından biri 
ötekileştirilmiş grupları şiddetten 
ve tacizden uzak tutan alanlardı.2 
Elbette anlam zamanla değişime 
uğradı ve kavram bağlamıyla 
birlikte ele alınan özel bir tanıma 
dönüştü. Sözgelimi, ‘Burası bir 
güvenli alandır.’ diye bir şey söy-
lenemez oldu; grupların değişen 
dinamikleri ve ihtiyaçları göz önü-
ne alınarak ‘LGBTİ+lar için’ veya 
‘şiddete maruz bırakılan mülteci 
kadınlar için’ güvenli alan ifadeler 
kullanılmaya başlandı. LGBTİ+lar 
özelinde güvenli alan ise 
LGBTİ+ları hedefine alan her türlü 
fobi, mizojini, ayrımcılık vb.’den 
arı, kişilerin ifade özgürlüklerini 
kısıtsız kullanabildikleri alanları 
temsil ediyor. Buradan güvenli 
alanın sabit, değişmez ve kırılgan 
yapıda olmadığını aksine içinde 

1 (Kenney,2001; The Roestone Collective,2014’te belirtildiği gibi.
2 The Roestone Collective,2014. Towards a Reconceptualization.

inşa ve yeniden inşa süreçlerini 
de barındırdığını söylemekte 
fayda var. Sözgelimi ortamda fobi 
içeren bir söylem olduğunda ‘Bu-
rası artık güvenli bir alan değildir.’ 
demek doğru değildir; tersine, bu 
fobiyi işaret etmek ve bu alanda 
buna izin verilmeyeceğini ifade 
etmek, gerektiğinde tartışmaya 
açıp eleştiri ve özeleştiri kanalları-
nı kullandırmak güvenli alanın ta 
kendisidir.

      Bağlamın tanım içindeki yeri 
“kim için güvenli alan?” sorusu-
nun yanında “nerede, ne zaman, 
ne amaçla güvenli alan?” sorula-
rını da doğuruyor. Ben bu yazıda 
Boğaziçi’nde kulüpler özelinde 
LGBTİ+lar için ne amaçla güvenli 
alan oluşturmalıyız ve bunu nasıl 
yapmalıyız’ı tartışacağım.

      Boğaziçi kulüplerinin yalnızca 
zaman geçirilecek, sosyalleşile-
cek, eğlenilecek yerler olmadığını 
aynı zamanda önemli bir ifade 
alanı olduğunu düşünüyor ve 
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böyle olduğuna şahit oluyorum. 
Dolayısıyla bu ifade alanının 
herkese eşit derecede katılım 
sağlamaya imkan tanıdığından 
ve ötekileştirilmiş grupları dahil 
etmek için çaba sarf edildiğinden 
emin olmamız gerekir. Fakat yal-
nızca entelektüel katkı anlamında 
değil; kulüplerin işlevlerinden, 
hatta herhangi bir topluluğun 
ilk işlevlerinden sosyalleşmenin 
de eşit “dağılışının” göz ardı 
edilmemesi gerekir. Kulüplere 
ait hissedip hissetmemek üyele-
rinin kendi insiyatifinde olmakla 
beraber, üyelerin, kimlikleri veya 
varoluşları nedeniyle grubun 
kalanını homojen ve kendilerini 
bundan ayrı hissetmelerine sebep 
olmamak da kulüplerin sorumlu-
luklarından biri.

      Tüm bu saydıklarım aslında 
neden LGBTİ+lar için güvenli alan 
sorusunun cevabının kısa bir izi. 
Bu alanın nasıl yaratılacağı neden 
güvenli alan sorusunun farklı 
cevaplarına ulaşılmasına da katkı 
sağlayabilir. 

     Şimdi, Boğaziçi kulüpleri LGB-
Tİ+lar için nasıl güvenli alan oluş-
turabilir sorusuna cevap vermek 
için kulüplerin kendilerine 

sorması gereken soruları listele-
yeceğim.

      Varsayıyor muyuz? Kişilerin 
beyanları dışında herhangi bir 
özelliklerinden yola çıkarak onlara 
cinsiyet kimliği, cinsel yönelim 
vb.ye dair atamalar yapıyor veya 
bir başka deyişle kişilerin cinsiyet 
kimliklerini, cinsel yönelimlerini 
vb.yi varsayıyor muyuz? Daha 
kötüsü heteroseksizme, cissek-
sizme, monoseksizme ve daha 
nicesine kapılıp herkesi aksini 
söylemedikleri müddetçe he-
teroseksüel, cis, monoseksüel 
olduğunu varsayıyor ve hatta 
doğrusunun bu olduğunu savu-
nuyor muyuz? Bu varsayış mesela 
benim başıma çok basit bir ‘Kız 
arkadaşın var mı?’ sorusuyla gel-
mişti.Belki bu mi-
nik bir hadiseydi, 
can sıkıcıydı 
ama güvenli 
alanı bozdu ve 
yeniden inşası 
zor bir hale 
getirdi. Zira o 
zamanlar 
açık kim-
likli bir 
LGBTİ+ 
değildim ve 
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herkesin ortasında bunun 
savunusunu yapmak benim için 
riskliydi.

      Ayrıca, kulüp işleyişini o veya 
bu sebeple kadınların ve erkek-
lerin, kadın veya erkek olduğuna 
dair referanslar içeren veya buna 
göre farklı çalışmalar öneren 
şekilde kurguluyor; böylece, ikili 
cinsiyet dışında kalan bütün cin-
siyet kimliklerini ve kimliksizlerini 
göz ardı ediyor böyle olmasa dahi 
kişileri cinsiyet beyanı vermek 
durumunda bırakıyor muyuz? 
Cinsiyetli çalışmalar yapılmasını 
amaç edinen veya yöntem olarak 
kullanan kulüplerdeysek, bu 
durum kulüp üyelerince baştan 

böyle anlaşma sağlan-
dığı için bir güvenli 

alan sözleşmesine 
dönüşebilir fakat 

yine burda ikili cinsiyet 
dışındaki cinsiyetlerin 
kapsanışını, kişile-

rin beyan verme 
zorunluluğu 
olmayışını 
ve beyan 
değiştire-
bilme 

özgürlüğünü göz ardı etmemeliyiz 
diye düşünüyorum.

      Dinliyor muyuz? Yalnızca LG-
BTİ+lara olmamakla birlikte tüm 
kulüp üyelerine kulüpte yaşadık-
ları deneyimleri bir geribildirim 
mekanizması aracılığıyla soruyor 
ve onları dinliyor muyuz? Kişilerin 
ifade özgürlüklerini kullanabile-
cekleri ve kulüp işleyişine dair 
fikirlerini dile getirebilecekleri 
mekanizmalar, toplantılar oluş-
turuyor muyuz? Kulüp adına bir 
karar alınacağı zaman tüm kulüp 
üyelerini katılımcı demokrasi 
ilkelerini kullanarak sürece dahil 
ediyor muyuz? Yalnızca LGBTİ+’la-
rın ayrımcılığa uğradığını hatta 
belki bütün LGBTİ+’ların ayrım-
cılıktan bir biçimde payını alıyor 
dememekle birlikte, bir gerçek 
olarak LGBTİ+’ların ayrımcılığa 
maruz bırakıldığı düşünürsek, 
öznelerin sözünü diğer herkesle 
eşit tutmak ve bunun için belki 
de ekstra çaba göstermek yersiz 
olmaz diye düşünüyorum.

      Anlatıyor muyuz? Üyelere, 
üye olarak kazandıkları haklarını 
ve bu hakların ihlalleri durumun-
da neler yapılabileceğini anlatıyor 
muyuz? Hak ihlali (örn. taciz, ay-
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rımcılık) durumunda bağımsız 
denetim kurulları oluşturarak 
(örn. eski aktif üyelerden oluşan) 
sürecin takipçisi oluyor muyuz?

      Son olarak, temsil ediyor 
muyuz? Belki bu başlıkta bütün 
kulüpleri kapsamak zor ama, 
ortaya çıkardığımız ürünlerde 
veya kullandığımız materyalde 
LGBTİ+ları eşit derecede temsil 
ediyor muyuz? Bir Boğaziçi seyir-
cisi olarak sahnede trans karakter 
görmeyi çok isterim örneğin. Bu 
gibi şeylerin açık olmayan 
LGBTİ+ları da kulüpte güvenli 
hissettireceğini düşünüyorum.

      Bu yazıda sorulması gereken 
bazı sorular önererek, güvenli 
alan oluşturmak için genelgeçer 
ve bağlamsız bir “yemek tarifi” 
vermemeye çalıştım.3 Bu demek-
tir ki aslında bu sorular yalnızca 
birer kıvılcım olabilir, kulüpler 
ancak kendi yöntemleriyle kendi 
üyeleri için ve kendi üyeleriyle 
kendi güvenli alanlarını oluştura-
bilir.

3 The Roestone Collective,2014. Towards a Reconceptualization.



M e d y a  İ z l e m e s i
Zeynep Elif Sab

      BUSOS Artı Dergisi ekibi 
olarak, Cinsel Şiddetle Mücadele 
Derneği tarafından gerçekleş-
tirilen “Öyle Değil Böyle: Cinsel 
Şiddet Alanında Hak Temelli 
Habercilik” atölyesine katıldık. 
8 Temmuz 2019’da Kuzey Yeni 
Yadyok binasında gerçekleşen 
atölyede önce toplumsal cinsi-
yetten bahsettik. Ardından cinsel 
şiddetin ne olduğunu ve medya ile 
toplumdaki yerini inceledik. Son 
olarak, cinsel şiddeti haberleştirir-
ken nasıl doğru haber dili, haber 
çerçevesi ve görsel kullanacağımı-
zı öğrendik. 

      Bireylerin doğru medya 
okuryazarları olmaları ne kadar 
önemliyse, medyanın olayları 
doğru haberleştirmesi de bir 
o kadar önemli. Gazeteciliğin 
karmaşık ekosisteminde yer alan 
herkesin, haberi oluştururken hak 
temelli habercilik ilkelerine uygun 
hareket etmesi gerekir. Hak te-
melli habercilik; haberin oluştura-
bileceği yanlış algıları ve inanışları 
engeller, hak koruma sürecindeki 
uzmanların, eğitimcilerin ve ga-

1 Milliyet, Hürriyet, Posta, Star, Yeni Şafak, Sabah, A Haber, CNN Türk, Haber 
Türk, En Son Haber

zetecilerin yaklaşımlarını dönüş-
türür, onay kültürünü yaygınlaş-
tırarak farkındalık oluşturur. Hak 
gözetilerek hazırlanmış bir haber, 
şiddet içermeyen güçlendirici bir 
dile sahiptir, okuyanı tetiklemez.

      Konu cinsel şiddet haberciliği-
ne geldiğinde medyanın şekillen-
dirici rolü kritik bir önem kazanır. 
Medya, topluma hangi bireylerin 
korunmaya değer olduğunu, 
hangi şiddetin önemli sayıldığını 
ve hayatta kalanın hangi koşullar 
altında harekete geçmeye değer 
olduğunu söyler. Türkiye medya-
sında düzenli olarak cinsel şiddet 
haberleri görüyoruz, ancak haber 
dilinde faile ve hayatta kalana 
bakışımız ayrıyeten bir şiddet üre-
tiyor olabilir mi? Bu çalışmada, 
cinsel şiddetin Türkiye medya-
sında nasıl haberleştirildiğini, 
ana akım ve alternatif medyayı 
kıyaslayarak inceledik.

      Ana akım medya kaynakların-
da1 şiddete maruz bırakılan için 
çoğunlukla “şiddete maruz kalan, 
tecavüze uğrayan” gibi atıflar 
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kullanılıyor. Bu atıflar, eylemi ya-
pan faili gizler ve hayatta kalana 
yaşatılan hak ihlalini yeterince or-
taya çıkarmaz. Ayrıca ana akımda 
sık kullanılan “mağdur, kurban” 
gibi tanımlamalar, hayatta kalan 
kendini özellikle bu şekilde tanım-
ladıkça tercih edilmemeli. Aksi 
takdirde hayatta kalan, maruz 
kaldığı eylem üzerinden tanım-
lanmış oluyor. Kısaca, ana akım 
medya failin yükümlülüğünü ve 
şiddetin öznesi oluşunu göster-
mede başarısız. Alternatif medya-
ya2 baktığımızda ise gerek erkek 
şiddeti çetelelerinde gerek şiddet 
haberlerinde fail görünür kılını-
yor: “Öldürüldü” değil “öldürdü”, 
“tecavüze/istismara uğradı” değil 
“tecavüz/istismar etti” gibi.

      Ana akım medya, haberin 
daha çok duygu uyandırması ve 
okunması amacıyla fail için “sa-
pık, pedofili” gibi tanımlar kulla-
nıyor. Haber başlığında “korkunç, 
vahşet, alçakça” gibi kelimeler 
kullanılması okuyucuda donma 
tepkisine sebep olarak harekete 
geçmeyi engelliyor. Cinsel şidde-
tin çoğu hayatta kalanın yakından 
tanıdığı biri tarafından gerçekleş-
tiriliyor (akraba, koca, sevgili, 

2 Bianet, Sivil Sayfalar, Journo, Agos Gazetesi, Gazete Duvar, Evrensel Haber

eski sevgili, iş arkadaşı gibi), 
ancak bu tanımlar şiddet uygula-
yanı canavarlaştırarak, toplumda 
cinsel şiddetin kendi hayatla-
rında yaşanmayacağı gibi yanlış 
ve tehlikeli bir algı oluşturuyor. 
“Pedofil” etiketi de istismarcı 
olmayan ve eyleme geçmeyen 
pedofil bireyleri etiketlediği için 
kullanılmamalı. Şiddeti uygulayan 
için duruma göre fail, şüpheli 
veya zanlı kullanılabilir. Alternatif 
medya bu konuda da ana akım 
medyadan daha başarılı, erkek 
şiddeti çetelelerinde faillerin 
büyük bir kısmının koca, sevgili 
veya eski sevgili olduğuna dikkat 
çekiliyor. Tehlikenin uzaktan, 
insani olmayan birinden geleceği 
algısını yıkıyor. 

      Maruz bırakılanın darp/istis-
mar edildiğini gösteren video ve 
fotoğraflar, “İşte o görüntüler” 
başlıklarında paylaşılıyor, haber-
lerde okuyucuda donma tepkisi 
yaratan ve maruz bırakılanı 
tetikleyebilecek grafik anlatımlar 
kullanılıyor. Ana akım medya-
da, içinde “kanlar içinde yerde 
yatıyordu, defalarca bıçaklandı, 
çığlıklar içinde yardım istedi” gibi 
ifadelerin yer almadığı, şiddetin 



45

pornografisinin yapılmadığı bir 
şiddet haberi bulmak neredeyse 
imkânsız. Ek olarak, ana akım 
medyada, alternatif medyanın 
aksine şiddetin erotize edildiğini 
görmek mümkün. Yalnızca cinsel 
şiddet veya taciz adıyla verilmesi 
gereken olaylar, “okşadı, bacağı-
nı sıktı, elledi” gibi anlatımlarla 
gereksizce detaylandırılıyor. Ana 
akım medyada taciz ve tecavü-
zün, seks ve cinsellik olmadığı 
yeterince vurgulanmıyor.

      Maruz bırakılanın, “travmalar-
la dolu bir hayat yaşayacak” oldu-
ğu, “hayatının şokunu” yaşadığı, 
“talihsiz ve çaresiz” olduğu ana 
akım medya tarafından varsayılı-
yor, şiddet ömür boyu taşınılacak 
bir kimlik haline getiriliyor. 
Haberlerde şiddetin 
yükümlülüğü-
nü hayatta 
kalana 

yükleyebilecek ifadeler kullanılı-
yor; örneğin failin şiddet 
uygulamak için, hayatta kalanın 
“yalnız yaşadığı adrese geldi-
ği” belirtiliyor, otobüste failin 
hayatta kalana “şort giydiği için” 
saldırdığı yazılıyor. Haberlerde 
“namus” ve kıskançlık, failin ey-
leminin meşru olabileceği algısını 
yaratıyor. Bu meşrulaştırmanın 
en çirkin örneklerinden biri, Şule 
Çet cinayeti ile ilgili atılan “İki 
erkek ile lüks plazaya girdi ve 
sonra...” başlığı idi.

      Medyanın hangi bireylerin ko-
rumaya değer olduğunu topluma 
öğrettiğinden yukarıda bahset-
miştik. Popüler medyada trans 
cinayeti haberi yapılmıyor. Benzer

şekilde seks işçileri şiddete 
maruz bırakıldığında, 

bunu öğren-
menin tek 
yolu alter-
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natif medyadan geçiyor. Maruz 
bırakılanların meslekleri, kim-
likleri ve yönelimleri; toplumun 
duyarlılığını ne kadar hak ettik-
lerini belirliyor. Özgecan Aslan 
cinayeti medyada yankı uyandırır-
ken, trans seks işçisi Hande Kader 
kim bilinmiyor. Ana akım medya 
ayrıca olaydaki şahısların uyruk-
larını ve kimliklerini vurguluyor, 
bu kimlikleri failler ya da maruz 
kalanlar diye etiketleyerek cinsel 
şiddeti standartlaştırıyor; örneğin 
fail göçmen ise bu ayrıntı mutlaka 
belirtiliyor.

      Son olarak, konu haberde 
kullanılan görsellere gelince, al-
ternatif medya yine daha başarılı. 
Popüler medyanın kullandığı, 
siyah arka planda dur işareti 
yapan el veya yüzünü kapatarak 
cenin pozisyonu almış bir kadının 
fotoğrafı, maruz bırakılanı çaresiz, 
korkmuş, yalnız ve utanmış gös-
terir ve tek tipleştirir. Şiddete ma-
ruz kalanın yalnızca kadın atanan 
bireyler olduğu gibi yanlış bir algı 
yaratabilir. Alternatif medyada
güçlendirici, şiddet ihbar hattı bil-
gilerini içeren veya yalnızca olayın  
gerçekleştiği yeri gösteren görsel-
ler kullanılıyor. Alternatif haber 

3 Sputnik, Oda TV, Onedio, Sol Haber, BBC, DW Türkiye, T24

kaynakları ayrıca şiddetin nasıl 
haberleştirileceğine dair önerge-
ler yayınlıyor; şiddet haberlerinin 
yanı sıra güçlendirici toplulukları, 
hak ihlalini önlemek için atılan 
adımları da haberleştirerek 
güçlendirici içeriğe de yer veri-
yorlar. Ana akım medyanın aksine 
şiddeti yeniden üretmiyor, maruz 
kalana şiddeti yeniden yaşatmı-
yorlar.

      Peki, cinsel şiddet haberciliğin-
de gerçekten ana akım medya ve 
alternatif medya ikiliği var mı? Bu 
medya izlemesinde hak temelli 
habercilik örneklerini yalnızca 
alternatif medyada bulduk. Ma-
alesef bu, tüm alternatif medya 
kaynaklarında hak temelli haber-
cilik yapıldığı anlamına gelmiyor. 
Alternatif medya kaynakların-
dan bazıları3, konu cinsel şiddet 
haberciliğine geldiğinde ana akım 
medyanın yaygınlaştırdığı algıları 
yeniden üretiyor ve okuyanı tetik-
leyebiliyor. Ancak yine de alterna-
tif medyanın, hak temelli haber-
ciliğe uymayan örneklerinin bile 
ana akım medyaya göre daha etik 
bir habercilik anlayışıyla üretildiği 
sonucuna varabiliriz.



Güvenli Alan Karşıtı 
Düşünceler

Bilge Varol

      Safe Space yani “güvenli alan” 
Türkiye’de de aktivizm alanların-
da sıkça kullanılmaya başlandı. 
Dergimizin bu sayısının dosya ko-
nusu olan güvenli alanın tanımını 
birçok yazıda tartışıyoruz benim 
ilgilendiğim konu da kampüsteki 
güvenli alanlar olacak. Bu sebeple 
kampüslerde bizim için güven-
li alan ne anlam ifade ediyor 
konusunu konuşabiliriz öncelikle. 
Kampüslerin hepimiz için güvenle 
yaşanabilir alanlar olması gereki-
yor. Güvenle yaşamaktan kastımız 
birer birey olarak her anlamda 
(kimliklerimizle, yönelimlerimizle, 
ideolojilerimizle vesaire gibi) ken-
dimizi gerçekleştirirken herhangi 
bir tehdit (sözel, fiziksel, duygu-
sal) hissetmeyerek yaşamak. Bu 
noktada güvenli kampüsler bazı 
düzenlemeler getiriyorlar. Biraz-
dan bu düzenlemelere getirilen 
bir eleştiri üzerinden birkaç olayı 
anlatacağım sizlerle.

      “Huffpost” internet sitesindeki 
yazısında Flemming Rose tarafın-
dan “güvenli kampüs” konusu ile 
ilgili eleştiriler bulunuyor. İddia-

1 https://www.huffpost.com/entry/safe-spa-
ces-college-intolerant_b_58d957a6e4b02a-
2eaab66ccf

sına baktığımız zaman Flemming 
üniversitelerdeki güvenli alan 
kavramının öğrencileri hoşgürü-
süzlüğe ittiğini söylüyor.1

      Eleştirisini desteklerken 
Barack Obama’nın eski danış-
manlarından biri olan ve bir insan 
hakları aktivisti olan Van Jones’un 
Chicago Üniveristesi’nde yaptığı 
konuşmayı kullanıyor. Van Jones 
konuşmasının temel noktaları 
şu şekilde: güvenli alanlar söz 
konusu olduğunda iki şekilde 
bakabiliriz konsepte. Birincisi, 
öğrencilerin kampüslerde ken-
dilerini fiziksel olarak güvende 
hissetmeleri. İkincisi ise öğrenci-
lerin kendilerini ideolojik olarak 
güvende tutmak 
istemesinden 
bahsedi-
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yor. Bunu söylerken de bunun 
korkunç bir düşünce olduğu-
nu söylüyor. Buna ek olarak da 
istemedikleri bir şey duydukları 
noktada öğrencilerin birilerini 
suçlama düşüncesinde oldukla-
rından bahsediyor. Son olarak bu 
düşüncelerini öğrencilere bir öğüt 
vererek bitiriyor Van Jones: “ben 
sizin ideolojik olarak güvende 
olmanızı değil, duygusal olarak 
güvende olmanızı değil; sizin 
güçlü olmanızı istiyorum.”

      Flemming Rose’un gösterdiği 
bir diğer örnekte ise Wellesley 
Üniversitesi’nden. Wellesley’den 
altı profesör attıkları bir e-posta-
da okullarına konuşmacı olarak 
gelen feminist aktivist Laura 
Kipnis’ten sonra yeni bir sansür 
kurulu oluşturma teklifinde bulu-
nuyorlar. Tekliflerine göre azınlık 
gruplarının konuşmalardan zarar 
görmemeleri adına kurulması 
istenen bu sansür kurulunu Flem-
ming, diktatörlükle ilişkilendiriyor. 
Bunu söylerken de diktatörlük-
lerde sansürün güvenlik ve sosyal 
düzen sözleriyle meşrulaştırıldığı-
nın altını çizip benzerliği vurgu-
luyor. 

2 http://www.ncaa.org/about/resources/inclusion/title-ix-frequently-as-
ked-questions#title
3 https://thewellesleynews.com/2017/04/08/laura-kipnis-talk-sparks-hea-
ted-discussion-on-campus/

     Konuyu anlatan bir haber de 
Wellesley Üniversitesi’nin site-
sinde bulunuyor. Genel hatları ile 
anlatılan olay Amerika’daki Başlık 
IX (1972’de Amerika’da, eğitimde 
cinsiyet ayrımı gözetilmemesi 
amacıyla getirilmiş kanun düzen-
lemesi2)  konusunun Laura’nın 
konuşmasında tartışılması üze-
rine bir grup öğrencinin (SAAFE) 
bir video ile konuşmayı protesto   
etmesinden bahsediliyor. Bunun 
yanında bu protestoya Laura’nın 
Facebook üzerinden verdiği ceva-
bı da yine üniversitenin haberin-
de görebiliyoruz.3

      Olayı Wellesley Üniversi-
tesi’nden yapılan açıklamaya 
baktığımızda bir sansür görülüyor 
mu pek anlamamakla beraber 
yapılan açıklamayı referans 
kısmına bırakıyorum ve birkaç 
cümleyi tercüme ederek sizinle 
paylaşıyorum: “özgürlük bizim 
misyonumuzun ve özgür sanat 
eğitimi anlayışımızın merkezinde 
bulunuyor. Wellesley olarak çeşitli 
düşünceleri ve tüm mensupların 
seslerinin duyulmasını destekli-
yoruz. Bu noktada tartışmalar bizi 
güçlendiriyor ve yeni düşünceler 
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ve bakış açıları kazanmamızı 
sağlıyor.”4

      Flemming Rose gibi yazarlar 
ve bazı düşünürler gündemdeki 
örneklerle “güvenli alan” konsep-
tinin bir baskı ve sansür olduğunu 
savunuyor ve bu konseptin ifade 
özgürlüğüne karşı olduğunu 
söylüyorlar. 
      
      Derginin diğer yazılarında da 
konuştuğumuz güvenli alan ile 
ilgili dünyadaki eleştirilerin bir 
kısmını argümanları ile aktarmaya 
çalıştım bu yazıda.

4 https://www.wellesley.edu/about/president/speeches/node/115341



Dünya Yanarken Dünya Yanarken 
Ne Yapacaksın?

Hilal Işık

    2019 İstanbul Film Festivali’nde 
sinemada insan hakları kategori-
sinde gösterime çıkan, Roberto 
Minervi’nin yönetmenliğini, 
Diego Romero Suarez-Llanos’un 
görüntü yönetmenliğini yaptığı  
“Dünya Yanarken Ne Yapacak-
sın?” yüzyıllardır birikerek devam 
eden ırkçılığı ve New Orleans’taki 
siyahilerin hayatlarında ırkçılık 
yüzünden bir gölge gibi varolan 
korkuyu dört farklı perspektiften 
işliyor. Fakat bu korkunun sonucu 
olarak alışık olduğumuz “kurban” 
temsiliyetleri yerine, mücadelele-
rini farklı formlarda ve hayatları-
nın her anında sürdüren insanlar 
görüyoruz. Belgesel kategorisinde 
gösterilen film; izleyiciyi manipüle 
etmek adına sahneleri fazla dra-
matikleştirmek ya da aynı amaçla 

sadece şiddete dayanan sahneler 
göstermek yerine tam da yaşanan 
bölgede hayatın her alanına sız-
mış ırkçılıkla mücadeleyi gündelik 
hayatın dilinden anlatıyor. 

      Film, kentsel dönüşüm yüzün-
den zorunlu yer değişiklikleri, iş 
ve eğitim imkanlarındaki eşitsiz-
likler gibi meselelerin siyahiler 
üzerindeki baskıcı uygulamalarına 
değinirken aynı zamanda bölgede 
hem polis hem de siviller tara-
fından işlenen ırkçı cinayetleri de 
görünür kılıyor. İzleyici, günlük ha-
yattaki mücadele hallerine tanık 
olurken aynı zamanda sokakta, 
barda ya da bir festivalde politik 
bir özne olarak görünür olmanın 
farklı biçimlerine de tanık oluyor. 

Film Okuması



51

      
      Filmin ilerlediği dört ana 
hikaye genel hatlarıyla şöyle; bar  
sahibi olan Judy Hill ve bardaki 
toplanmalarla şekillenen anlatı, 
başkanı Krystal Muhammad olan 
Yeni Kara Panter Öz Savunma 
Partisi ve onların siyasal alandaki 
faaliyetleri, babaları hapiste olup 
anneleriyle yaşayan on dört ve 
dokuz yaşlarındaki, Ronaldo ve 
Titus, ve iki kardeşin büyüme 
çağından seslenen hikayeleri, son 
ve aslında diğer hikayelerle kar-
şılaştırıldığında daha az görünür 
olan Mardi Gras Kızılderilileri.

      Filmde, farklı nesillerden 
ve farklı hayatlardan seslenen 
mücadele yöntemleri var. Fakat 
bu mücadelelerin sürdürülebilir 
ve etkili olabilmeleri için kendi 
içlerinde benimsenen ortak de-
ğerleri ve pratikleri de görüyoruz. 
Bu pratikler ve bütün hikayeleri 
birbirine bağlayan ortak zemin, 
“güvenli alan” kavramı etrafında 
incelenebilir. Louisiana ve Mis-
sissippi’deki ırkçılığa karşı direniş 
şekli olarak güvenli alanların nasıl 
inşa edildiğine, pekiştirildiğine ve 
devam ettirildiğine bakmak filmin 
genelini ve arka plandaki sosyal 
dinamikleri anlamak için verimli 

bir yol olabilir.

      İlk hikayede ve aslında filmin-
genelinde Judy Hill enerjisi ve 
duruşuyla hakim karakter olarak 
karşımıza çıkıyor. Judy, ismi “The 
Ooh Poo Pah Doo” olan barından 
bahsederken işini sevdiğini ve 
kaybetmek istemediğini yineliyor, 
fakat kentsel dönüşüm bölgesin-
deki artan kiralar sebebiyle barını 
kaybediyor ve kapatmak zorunda 
kalıyor. Geçmişinde kendisine 
zarar veren bir uyuşturucu ba-
ğımlılığı olduğunu ve tecavüzden 
hayatta kalan bir birey olduğunu 
öğrendiğimiz 50’lilerindeki Judy, 
barda gerçekleşen toplantılar yo-
luyla da güvenli alan oluşumunda 
birleştirici karakterlerden biri olu-
yor. Bar, bölgedeki halkın payla-
şım yapmak için bir araya geldiği 
bir alana dönüşüyor. Barda çoğu 
zaman, köleliğe kadar uzanan aile 
geçmişlerindeki şiddet ve acı dolu 
ırkçılıktan kaynaklanan hikayeler 
anlatılıyor. Bu şekilde, dışarıdan 
dayatılan ve yaşanan ırkçı tarihi 
unutturmaya yönelik üretilen 
hafızaya karşı kendi bellekleri-
ni kendi deneyimlerine ve aile 
geçmişlerine dayanarak yenileyip, 
koruyorlar. 
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     Bar yoluyla oluşturulan ve her-
kesin anlatmak istedikleriyle 

bir parçası olduğu bu güvenli ala-
nın farklı bir şekli Yeni Kara Pan-
ter Öz Savunma Partisi yoluyla 
oluşturuluyor. Siyasi alanda varlık 
bulan bu oluşum, ”black power” 
sloganı etrafında toplantılar ve 
protestolar düzenliyor. “black 
power” temeli 1960 ve 70’lere 

dayanan, öncelikle ABD’deki 
Afro-Amerikalılar tarafından 
ırkçı söylem ve baskılara karşı 
siyahi değerleri ve siyah kimliğini 
oluşturmak için kullanılan bir 
slogan. Filmde bu söylem yoluyla, 
son yıllarda Alton Sterling gibi 
polis tarafından öldürülen siyahi 
gençler görünür kılınırken, aynı 
zamanda yapılan protestolarla 
Mississippi’deki Jeremy Jackson 
ve Phillip Carroll’un vahşice öldü-

rülmeleriyle Ku Klux Klan örgütü-
nün ırkçı eylemleri hatırlatılıyor. 
Çoğu zaman öldürülen siyahilerin 
isimleriyle sokaklarda eylem 
yaparken gördüğümüz parti 
üyelerininin üniforma diyebilece-
ğimiz kıyafetlerine baktığımızda 
ise güvenli alan kavramının belli 
somut ve ortak objeler üzerinden 
desteklendiğini söyleyebiliriz. 
      

      Filmin diğer bir hikayesi kar-
deş olan Ronaldo ve Titus arasın-
da ilerliyor. Anneleriyle aralarında 
geçen bir sahnede defalarca 
tekrarlanan bir diyalog yaşanıyor 
ve anneleri sokağın siyahi gençler 
için tehlikesini anlatmaya çalışır-
ken sokak lambaları yanmadan 
önce evde olmaları gerektiğini 
defalarca tekrarlayıp, çocuklara 
da tekrarlatıyor. Filme farklı bir 
pencere sunan etkileyici sahneler 
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ise iki kardeşin sokaklarda, tren 
raylarında ve farklı yerlerdeki 
yürüyüşleri sırasındaki iletişimle-
rinde ortaya çıkıyor. Ronaldo’nun 
kardeşine karşı koruyucu tavrı, 
sadece öz savunma ihtiyacı du-
yarsa uygulamasını tembihlediği 
bazı dövüş taktikleri ve Titus’un 
meraklı tavırları karşısında, karşı-
laşabileceği olumsuz durumlara 
karşı kardeşini hazırlamak için 
ona kendi “ırklarını” öğretmek 
zorunda kaldığı sahneler iki kar-
deş arasında sakince inşa edilen 
güvenli alana tanık olmamızı sağ-
larken bana göre filmin en çarpıcı 
kısımlarını da oluşturuyor. 

      Son olarak, Mardi Gras Kızılde-
rililerinin bir Lousiana geleneği 
olan geçit törenine dikkatle 
hazırladıkları tören kostümlerini 
şiirsel bir görsellikle izliyoruz. Her-
hangi bir sözlü iletişim olmayan 
sahnelerde, yüzyıllık gelenekle-
rin özenle devam ettirilmesinin 
güvenli alan inşasına nasıl katkıda 
bulunduğu müzik yoluyla çarpıcı 
bir şekilde hissettiriliyor. Müzik, 
gelenek ve sessizlik etrafında 
ince ince dokunan birliktelik hissi, 
topluluğun direncinin ve dayanık-
lılığının güçlü bir sembolü olarak 
okunabilir. 



Türkiye’de Sağlık Alanında LGBTİ+ 
Bireyler, Jinekoloji ve Güvenli Alan

 Zeynep Elif Sab

      Güvenli alan; bireyin biyolojik 
ve toplumsal cinsiyetinden, cinsel 
yöneliminden, kültüründen, etnik 
kökeninden, fiziksel ve zihinsel 
yeteneklerinden, yaşından ve 
dininden dolayı ayrımcılığa, 
fiziksel ve duygusal şiddete 
maruz bırakılmadığı alan olarak 
tanımlanabilir. Güvenli alanda 
birey, ötekileştirme, ayrımcılık ve 
etiketlenmenin yol açtığı hak ih-
lallerinden korunur, hoşgörüsüz-
lük ile karşılaşmaz. Güvenli alan 
kavramı kampus, kafe ve eğlence 
mekanları üzerinden incelenebi-
leceği gibi sağlık alanında da ele 
alınabilir. Bu yazı, önce Türkiye’de 
sağlık alanının LGBTİ+ bireyler 
için ne kadar “güvenli” olduğunu 

1 Göçmen, İ., Yılmaz, V. (2016). Denied Citizens of Turkey: Experiences of 
Discrimination Among LGBT Individuals in Employment, Housing and Health 
Care. Gender, Work & Organization, 23. 470-488. doi:10.1111/gwao.12122 

inceliyor. Ardından jinekolog şid-
detine ve kadın atanan bireylerin 
kürtaj ile tüp ligasyonu deneyim-
lerine değinerek ‘güvenli alan’ 
kavramını sorgulamaya devam 
ediyor. 

      LGBTİ+ bireylerin sağlık 
alanında yüzleştiği sorunlar 
üç başlık altında toplanabilir: 
kurumsal umursamazlık, tedavi 
reddi ve LGBTİ+ bireylerin tedavi 
aramaktan kaçınması1 . Kurum-
sal umursamazlığın en büyük 
nedeni medikal personellerin 
cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim 
konusunda bilgisiz olması. Trans 
uyum sürecinde bulunan bireyler, 
prestijli hastanelerde bile uzman 
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bulamıyor, medikal personel-
lerden daha fazla bilgi sahibi 
olmaları, bireylerin sağlık sistemi-
ne güvenlerini azaltıyor. Örneğin, 
hormon tedavisi gören ve bu ne-
denle sperm üretmeyen bir trans 
kadının sperm örneği vermesi 
zorunlu kılınabiliyor. Trans uyum 
süreci dışında herhangi bir sağlık 
hizmetinde de doktorlar öznel 
algı ve düşüncelerini tedavi süre-
cine yükleyebiliyor, sırf hastanın 
cinsel kimliği nedeniyle gerekli 
tedaviyi sağlamayı reddedebili-
yor. Son olarak, LGBTİ+ bireyler 
medikal personeller tarafından 
ayrımcılığa maruz kalma kor-
kusuyla tıbbi hizmet almaktan 
kaçınabiliyor. 2013 yılında yayın-
lanan bir çalışmaya göre, sağlık 
sorunu yaşayan LGBTİ+ bireylerin 
%40’ı, tedaviye ulaşma sürecinde 
ailelerinin destek ve yardımını 
alamıyor2. Aile desteğine ulaşan-
ların %73’ünün kimliği aileleri 
tarafından bilinmiyor. Tedaviden 
kaçınmanın bir nedeni de birey-
lerin, kimliklerinin aileleri tarafın-
dan öğrenilmesinden kaygılanma-
ları olabilir. Tüm bunlara ek olarak 
çoğu sağlık sigortası, resmi işgücü 
piyasasında olmayı gerektiriyor. 

2 Bekiroğulları, Z., Biçmen, Z. (2013). Social Problems Of LGBT People In 
Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 224-233.
3 Dişi genital organlarıyla doğan, bedensel cinsiyeti dişi olan.

Bu tür sağlık politikaları, özellikle
kolayca iş bulamayan trans 
kadınların sağlık hizmetlerinden 
eşit şartlar altında yararlanmasını 
önlüyor. Kısacası LGBTİ+ bireyler 
için Türkiye’de sağlık hizmeti 
güvenli alan sunmuyor, bireyler 
kimliklerinden ötürü ayrımcılığa 
maruz kalıyor, hoşgörüsüzlükle 
karşılaşıyor ve tedavi hakları ihlal 
ediliyor.

      Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 
doğuştan kadın atanan3 bireylere 
odaklanıldığında durum daha iyi 
değil. Türkiye’de kadınlar jineko-
lojik muayeneden kaçınıyor. Bu 
kaçınmanın nedenleri kadının 
toplumda hâkim olan katı ahlaki 
ve dini normlarla yetiştirilmiş 
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olması, muayene sırasında bu 
normlarla karşılaşmaktan kork-
ması, geleneksel kadın rolü, 
namus bekçiliği, jinekolog şiddeti 
ve tacizi, sağlık personellerinin 
tutumları ve hekimin cinsiyeti 
şeklinde listelenebilir4. Türkiye’de 
kadın cinselliğinin, evlilik dışı cin-
sel ilişkinin olumsuz algılanması 
bakire olmayan kadınların sağlık 
hizmeti almasını zorlaştırıyor, 
kadınlar doktor ve personel tara-
fından yargılanabiliyor. Lezbiyen 
kadınlar homofobik tutuma ma-
ruz kalmak istemedikleri için jine-
koloğa gitmekten kaçınabiliyorlar. 
Jinekolog hizmeti almak isteyen 
trans ve interseks bireyler, yukarı-
da bahsedilen sıkıntılara ek olarak 
bu kimliklerle tanışıklığı olmayan 
ve bu nedenle muayene, tanı ve 
tedavi süreci hakkında bilgisiz 
doktorlarla karşılaşabiliyorlar.
Konu doğum kontrolüne geldiğin-
de, doktorlar kadının çocuk iste-
diğini veya mutlaka isteyeceğini 
varsayabiliyorlar. Çocuk sahibi 
olmak istemeyen bir erkeğin, iste-
ği üzerine vazektomi operasyonu 
geçirmesi çok kolay iken bir kadın 
tüplerini bağlatmak istediğinde 
(tüp ligasyonu) doktorlar operas-
yonu reddedebiliyor. Doktorların 

4 Daşıkan, Z., Sevil, Ü. (2017). Kadınlarda Jinekolojik Muayeneyi Engelleyen 
Psikososyal Faktörler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 26. 75-83.

red gerekçeleri kadının bir gün 
bu kararından pişman olacağını  
ve çocuk isteyeceğini varsaymak 
oluyor. Kadın, kendi bedeniyle 
ilgili verdiği kararı onaylatmak 
için birçok doktora gitmek ve 
açıklama yaparak doktoru ikna 
etmeye çalışmak zorunda ka-
lıyor. Ayrıca Türkiye’de kürtaj 
gebeliğin ilk zamanlarında yasal 
olmasına rağmen, çoğu devlet 
hastanesi olmak üzere birçok 
hastanede doktorlar “vicdani ret” 
haklarını kullanıyorlar. Doktorun 
öznel algılarını sağlık alanına 
karıştırmadığı, hiçbir sorgulama 
ve yargılama olmaksızın sade-
ce kadının talebi üzerine kürtaj 
operasyonu yapılan hastane 
çok az. Türkiye’de kürtajın yasal 
oluşu, kadınların rahatça kürtaj 
hakkına ulaşabildikleri anlamına 
gelmiyor. Özellikle özel hastane-
lere ekonomik durumu yetmeyen 
kadınlar bu konuda daha çok 
zorlanıyor. Yani kadına toplumun 
biçtiği “namuslu, bakire anne” 
rolü, kadınların sağlık alanında 
yargılanmasına, duygusal veya 
fiziksel şiddete maruz kalmalarına 
yol açıyor. Kadınların hakları ihlal 
ediliyor ve haklarına ulaşmakta 
sorun yaşıyorlar.
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      Türkiye’de sağlık alanının gü-
venli olmamasının tehlikeli sonuç-
ları var. Bireylerin maruz kaldığı 
kötü deneyimler ve toplumsal 
yargılar tedavi sürecini engelliyor. 
Bu durum bireylerin sağlıklarını 
büyük bir riske atıyor. Tedavi 
edilebilir hastalıklar, doktor 
fobisi nedeniyle geç fark ediliyor. 
Kürtaja ulaşma zorluğu kadınla-
rı tehlikeli ve hijyenik olmayan 
alternatifler aramaya yönlendiri-
yor. Bu sorunları çözme ve tıpta 
güvenli alan sağlama yolunda en 
büyük sorumluluk devlete düşü-
yor. Öncelikle devletin bu sorunu 
tanıması, sağlık personellerini 
eğitmesi ve sağlık politikalarını 
daha kapsayıcı hale getirmesi 
gerekiyor. Devlet gerekli adımları 
attıktan sonra, devletin yetmediği 
yerlerde dezavantajlı gruplar için 
organizasyonlar ve sivil toplum 
bu açığı kapatabilir, örneğin 
LGBTİ+ bireylerin ayrımcılığa ve 
hak ihlaline uğramayacağı kafeler 
gibi mekanların toplandığı şugar-
mekanlar projesi benzeri projeler 
yapılabilir. Örnek olarak, sosyal 
medya platformlarında ve forum-
larda “yargılamayacak” doktorlar, 
jinekologlar soruluyor ve öneri-
liyor ancak bu iş büyütülebilir ve 
resmiyet kazanabilir. 

Muayenehaneleri güvenli olan 
doktorların bir listesi hazırla-
nabilir, doktorlara güvenli alan 
konusunda eğitimler verilebilir. 
Resmi bir platform üzerinden hak 
ihlalleri görünür kılınabilir. İhlali 
soruşturan bir devlet, proje, or-
ganizasyon veya kurumun varlığı, 
dezavantajlı gruplara daha güven-
de hissettirebilir. Böylelikle tıpta 
güvenli alanın önemi ve gerekliliği 
daha görünür hale getirilebilir.



      Artı Dergi olarak dosya 
konumuz olan ‘Güvenli Alan’ ile 
ilgili kampüste bir röportaj serisi 
gerçekleştirdik.Kampüsteki insan-
larla yaptığımız bu röportajlarda 
kampüsün ‘güvenli alan’ kavra-
mına olan aşinalığını görmeye 
çalıştık. Bunun üzerinden Boğa-
ziçi Üniversitesi’nin öğrencilerin 
değişen ihtiyaçlarına göre güvenli 
alan olup olmadığını sorduk. Üni-
versitedeki yurtlarda ve derslerde 
güvenli alanlar yaratılıyor mu, 
yaratılıyorsa da bu alanları bozan 
durumlar neler gibi sorularla 
‘kampüslerde güvenli alan’ tartış-
malarına bir de Boğaziçi Üniversi-
tesi’ni dahil ettik.

      Başta ‘güven’ kelimesinin 
neler çağrıştırdığını sorarak 
temel bir giriş yaptık. Bu 
soruya deği-
şik cevaplar 
aldık. ‘Gizlilik’ 
diyenler gibi 
‘başka insanlar-
la birlikte 
olmak’ 
diyenler 
de oldu. 

‘Özgürce düşüncelerin ifade 
edildiği ortamlar’, ‘rahat ve huzur 
veren ortamlar’ da bu soruya 
gelen başka cevaplardı. İnsanla-
rın güven kelimesi denildiğinde 
çağrışım yapan şeylere özgürce 
düşüncelerin ifade edildiği ortam-
lar demesinin, güvenli alanların 
ifade özgürlüğü kısmına değin-
diği için güvenli alanın kavrayışı 
noktasında olumlu olduğunu 
söyleyebiliriz. Daha sonra ‘güvenli 
alan’ kavramını daha önce duyup 
duymadıklarını sorduk. Çoğu 
insan duymadığını söylerken bir 
kısmı da ‘beni hiçbir noktada 
tetiklemeyecek, düşünce özgür-
lüğümün bulunduğu ve kendimi 
ifade edebileceğim bir alanımın 
olduğunu hissedebileceğim bir 
alan’ diye tanımlayan bir öğren-

ciye yakın bir şekilde ta-
nımladı. Ardından 
güvenli alanın 
bizim çalıştığı-
mız anlamıyla 
ne ifade ettiğini  

açıkladık. Bu 
tanıma göre 
güvenli alan 
dedikleri 

Kampüs Röportajları
Buse Baylar
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yerler nereler olabilir diye sor-
duğumuzda aldığımız cevapların 
çoğunluğu ‘evim, odam’ ya da 
‘kampüs ve çevresi’ oldu. ‘De-
neyim ortaklığı olan, bir lubun 
olarak sesimi duyurabildiğim 
yerler’ veya ‘dayanışmanın 
olduğu ortamlar’ diyenler de 
oldu. Bu cevapların güvenli olmak 
durumunu ikiye ayırdığını söyle-
yebiliriz: kampüste ya da kampüs 
çevresinde başkaları ile birlikte 
olmak ve evde ya da odada yalnız 
kalmak. Yani röportaj yaptığımız 
insanların bir ortamı güvenli alan 
olarak görüp görmemesi o or-
tamda güvenebildikleri insanların 
olmasına ya da tamamen yalnız 
olmalarına bağlı olarak değişim 
gösteriyor diyebiliriz.

      Bu durumu röportaj yaptı-
ğımız kişilere göre bir ortamı 
güvenli alan yapan şeyler neler 
diye merak edip sorduğumuzda 
birbirinden farklı yanıtlar aldık. 
‘Herhangi birinin bana fiziksel 
olarak ya da lafla vesaire de 
olabilir zarar veremeyeceğini 
düşündüğüm ortamlar’, ‘bir arada 
yaşanılmanın bilinmesi veya 
bilinmemesi’, ‘kendim olduğum 
için kimsenin yargılamayacağı 
ortamlar’ gibi cevapların dışında, 

‘kalabalık olmayan ortamlar’, 
‘kişisel alanımın daha fazla olma-
sı’ ve ‘oda daha fiziksel güveni 
sağlıyor benim için kampüsse 
fizikselden ziyade mental güven 
olabilir’ gibi cevaplar da geldi. Bu 
cevapların ışığında ‘güven’ keli-
mesinin çağrıştırdığı durumların 
güvenli alan olarak nitelendirdi-
ğimiz yerleri seçerkenki etkisinin 
çok fazla olduğunu görebiliriz. 
Ayrıca güvenli alanım olarak nite-
lendirdiğimiz yerlerin hepimiz için 
farklı olduğunu cevaplarda da net 
görebildiğimiz gibi. Peki, okuldaki 
dersler. yurt ve kampüs yaşamı 
gibi yerleri güvenli alan olarak 
görüyor muyuz?

      Röportajı daha çok yukarı-
da sorduğum soru özeline yani 
eğitim ve kampüs yaşamı özeline 
çekmek için röportaj yaptığı-
mız kişilere şu soruyu yönelttik: 
‘Güvenli alanın eğitim alanında 
tanımı: nefret söylemi, kırıcı 
söylemler, şiddet ve tacizden ko-
runaklı olarak inşa edilen böylece 
ötekileştirilmiş gruplarla beraber 
tüm öğrencileri koruyan sınıflar 
veya kulüpler. Bunun üzerinden 
düşündüğünde Boğaziçi güvenli 
alana giriyor mu?’. Bu soruya 
gelen cevaplarda çoğunluğun 
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üniversiteyi güvenli alan olarak 
kabul ettiğini gördük. Bu öğrenci-
ler okulda herhangi bir kötü olay 
yaşandığında ses çıkarabileceğini 
bilmesi, Boğaziçi Üniversitesi’ne 
gelen insanların bir farkındalık 
sürecinden geçtiğini düşünmesi, 
farklı türde insanların bir arada 
yaşamasına olanak sağlayan bir 
ortamı olması gibi nedenlere 
dayanarak üniversiteyi güvenli 
alan olarak gördüğünü söyledi. 
Ancak bazı istisnalar da vardı. Ön-
ceden güvenli olduğunu düşünen 
ancak arkadaşının yaşadığı bir 
olay sonrası kampüs içerisinde 
artık güvende hissetmediğini 
belirten, kampüs içerisinde farklı 
düşüncelere ait söylemlerle her 
an karşılaşabileceği için güvende 
hissetmediğini söyleyen, okuldaki 
insanların çoğunluğunun düşün-
cesine ters fikirleri olduğu için 
her an sosyal lince uğrayabilece-
ğinden dolayı yine güvende 
hissetmediğini ifade eden ki-
şiler de oldu. Bu cevaplardan 
gördüğümüz üzere Boğaziçi 
Üniversitesi herkes için gü-
venli bir alan değil ve bunun 
genellemesini yapamayız.

      Öte yandan üniversiteyi 
herkes için güvenli hale getir-

mek ne kadar mümkün? Müm-
künse eğer kulüplerde veya 
derslerde bunun adına yapılan 
çalışmalar var mı? Derslerde 
ve kulüplerde güvenli alandan 
kastımız ise bu tarz ortamlarda 
herhangi bir gruba ya da kişiye 
yönelik ayrımcı ve dışlayıcı bir 
davranış veya söylemin yer alıp 
almaması. Bu sorular ışığında 
röportaj yaptığımız kişilere girdi-
ğiniz derslerde, yaşadığımız yurt 
odalarında, fikirlerinizi paylaştığı-
nız kulüplerde güvenli alan oluş-
turmak adına hamleler alınıyor 
mu, alınıyorsa neler yapılıyor diye 
sorduk. Bir kısmı derslerde ve 
kulüplerde güvende hissettiğini 
ve bir sıkıntı yaşamadığını dile 
getirdi. Bir kısmı ise Boğaziçi Üni-
versitesi ortamının hocaları 
ve kulüplerdeki



61

ilişkileri şekillendirdiğini düşün-
dükleri için güvenli alan oluşması-
nın sağlandığını söyledi. Tam tersi 
olarak ise ders ortamını güvenli 
alan olarak görmeyenler de vardı. 
Buna neden olarak bir öğrenci 
aldığı bir derste hocanın cinsi-
yetçi şakalarına maruz kaldığını 
ve hocanın belli bir gücü ve yaşı 
olmasından dolayı da kimsenin 
karşı çıkamadığını belirtti. Güvenli 
alan oluşturmak için hocaların ge-
nellikle tarafsız olması gerektiğini 
söyleyenler de oldu. Bir öğrenci 
ise yukarıdan gelen bir müdaha-
leden ziyade insanların kendi ara-
larındaki iletişimle güvenli alan 
oluşturulmasının daha sağlıklı 
olduğunu düşündüğünü söyledi. 
Yurt konusunda ise herhangi bir 

sorun yaşadığını belirten ya da 
yurtta güvenli alanı olmadığını 
söyleyen olmadı. Bir kişi, yurt 
tuvaletlerin ortak olmasın-

dan rahatsız oldu-
ğunu dile 

getirdi. 

Röportaj yaptığımız çoğu kişi 
derslerde, kulüplerde veya 
yurtlarda sıkıntı yaşamadığını 
dile getirerek onları güvenli alan 
olarak kabul ettiğini söyledi ancak 
güvenli alan tanımına bakarak bu 
ortamlarda herhangi bir gruba 
yönelik ayrımcılık veya dışlama 
yapılıp yapılmadığı veya ifade öz-
gürlüğünün bulunup bulunmadığı 
hakkında bir şey söylemediler. Bir 
öğrencinin hocasının cinsiyetçi 
şakalarına maruz kaldığını ve gü-
vende hissetmediğini ifade etme-
si dışında güvenli alan kavramını 
bu şekilde inceleyen başka biri 
olmadı. Bu durumu ya okuldaki 
ortamların çoğunlukla güvenli 
görülmesine ya da konuştuğumuz 
insanların kendilerine yapılma-
yan ama başka insanlara yapılan 
ayrımcı tavrın güvenli alanlarını 
bozmadığını düşünmesine bağla-
yabiliriz. 

       Güvenli alanların dinamik 
ve bozulabilen alanlar olduğu
bilincinde olarak Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki bu güvenli 
alanı neler bozabilir diye sor-
duk. Aldığımız cevaplar ço-
ğunlukla kampüs içerisindeki 
insanların düşünce yapısının 
değişmesi şeklinde oldu. 
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Dışarıdan gelebilecek etkenlerin 
de olduğunu söyleyerek cevapları 
o kısıma çekmeye çalıştık ancak 
buna katılmalarının dışında örnek 
veren olmadı. Bu soruya cevap 
olarak ilk düşündükleri durumun 
okulun içerisindeki ortamın değiş-
mesi olduğunu gördük. Asıl dış 
etkenlerin yaratabileceği ortam 
değişikliğinin büyük çaplı olması-
na rağmen düşünülmemesi belki 
de okul ortamının dış etkenlerin 
yok sayıldığı bir alan olarak var 
sayılması nedeniyle açıklanabilir.

      Son olarak güvenli alan olarak 
tanımladığınız yerlerin dışına 
çıktığınız zaman güvenli alanı-
nızı devam ettirmek için bir şey 
yapıyor musunuz diye sorduk. 
Buna cevap olarak çoğunluğu 
“müdahale edebileceğim bir 
ortamsa etmeye çalışıyorum ama 
çoğunlukla mümkün olmuyor.” 
dedi. Biri ise “gittiğim ortamlarda 
mesela aile ortamında anlatarak, 
paylaşım yaparak yaymaya çalı-
şıyorum ama her yerde güvenli 
alan yaratabiliriz amacı ile değil. 
Daha çok mental sağlığım için 
yapmaya çalışıyorum.” diyerek 
cevapladı. Güvenli alanı her yere 
aniden taşımak mümkün olmaya-
bilir. Ancak taşımak için yeterli 

zaman ve alan olduğu sürece çe-
şitli faaliyetlerle güvenli alanımızı 
genişletebiliriz.

      Bu çalışmanın sadece 
Boğaziçi Üniversitesi kampüsün-
deki öğrencilerle yapılıdığını ve 
bu nedenle de başka durumlar 
için genelleme yapılmasının doğ-
ru olmadığını söyleyebiliriz.



Acele Baba Aranıyor 
Damien Veut Changer Le Monde 

Bilge Varol

 Film Okuması

      Damien Dünyayı Değiştir-
mek İstiyor, Xavier de Choudens 
tarafından yönetilmiş İstanbul 
Film Festivali’nde Sinemada İnsan 
Hakları bölümü altında izlediğimiz 
tatlı bir Fransız filmiydi. Filmi tatlı 
kılan unsur günümüz dünyasının 
önemli konularından mülteciliği 
mizahi bir dille anlatıyor olması.

      Spoiler vermeden konusun-
dan kısaca bahsetmem gerekirse: 
Damien, Fransız vatandaşı bir 
ilkokul öğretmeni ve sınıfındaki 
bir mülteci çocuğun sınır dışı 
edilmesi tehlikesi ortaya çıkınca 
yetkililere onun babası olduğunu 
söylüyor ve çocuğu nüfusuna 
geçiriyor. Bu noktadan sonra 
çocukların eğitim hakkını temele 
alan bir mücadeleye tanık oluyo-

ruz filmde. Bir noktadan sonra 
bürokratik engellerin baş gös-
termesi ile Damien’in avukat kız 
kardeşinin de dahil olduğu olaylar 
zinciri bizi merakla beklediğimiz 
sona sürüklüyor.

      Bu anlatım içerisinde bir 
noktada mültecilerin, özellikle 
de çocuk mültecilerin durumla-
rına şahit olurken bir yandan da 
karakterlerin çıktıkları yoldaki 
deneyimlerinden hak savunucu-
luğunun örneklerini ve yöntemle-
rin eleştirilerini görüyoruz.

      Mültecilerin yaşadıkları yer 
bir öğrenci yurdu izlenimi veriyor 
bize, bu mekanın onlar için bir 
güvenli alan olduğunu söyleyebi-
liriz. Burada “mülteci” ortak kimli-
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ğini paylaşan farklı ülkelerden 
Fransa’ya gelmiş kişiler beraber 
yaşıyor ve kendilerine bir ev orta-
mı yaratıyorlar. Dışarıda yaşadık-
ları korku, geleceğe dair kaygılar, 
karşılaştıkları nefret buraya girdik-
leri andan itibaren yok oluyor gibi 
bir anlatım var filmde. Öyle ki bu 
durum sinematik olarak mekanın 
kişiler üzerindeki pozitif etkisini 
müziklerle ve renklerle gösteriyor 
izleyiciye. Sahnede kullanılan 
müziğin mutluluğu ve renklerin 
canlılığı bir mekanın özneler için 
güvenli olduğu takdirde güzelleş-
tiğini hissettiriyor.

      Çocuklar işin içinde olduğun-
dan filme girerken en büyük endi-
şem mülteci çocuklar konusunun 
sığ bir ele alış olması ihtimaliydi. 

Çünkü klişelerden alıştığımız 
üzere konu seyricinin duygularını 
deşip, seyirciyi ağlamaktan düşü-
nemez hale getirmeye yatkın bir 
konu. İşte tam bu noktada filmde-
ki mülteci çocukların, hakları olan 
bireyler olarak ele alınması altı 
çizilmesi gereken noktalardan 
birisi. 

      Damien’in çocukları nüfusuna 
alması için baba aramaya çıkışı 
da hayır ya da hizmet temelinden 
öte bir yere gidiyor. Tutundukları 
tavrın ve aldıkları eylemin amacı 
haklara erişim sağlamak ve çocu-
ğun iyi halini gözetmek. Yukarıda 
da bahsettiğim gibi bu noktada 
yöntemsel olarak diğer gönüllülük 
aktiviteleri (broşür dağıtmak, giysi 
yardımında bulunmak, para top-
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lamak gibi) ile çatışmalarını görü-
yoruz filmde. Bunun yanında bir 
de bu yöntemin anlatısının mizahi 
bir dille üretilmiş olması, konu 
işleyişini güçlendirip biz seyirci-
leri haksızlık karşısında ağlayan 
konuma koymaktansa haksızlık 
karşısında harekete geçenlerden 
güç almaya yönlendiriyor.

      Amaçları ışığında destek ara-
dıkları bir sahne var filmde, son 
olarak bu sahneden bahsederek 
bitirmek istiyorum. Bu sahnede 
Damien ve arkadaşları broşür 
dağıtan STK’lara gidip dertlerini 
anlattıklarında “biz de onlar (mül-
teciler) için battaniye topluyoruz, 
bunun için para vermek ister 
misiniz?” gibi sorularla karşılaşı-
yorlar. Bu broşür dağıtan kişilere 
kendi yapmak istediklerini söy-
lediklerinde ise aldıkları tepki bir 
ürkme ve sonrasında Damien’in 
planında bir açık bulma üstüne 
oluyor ya da sadece uzaklaşma 
oluyor.

      Filmde yürütülen süreç hak 
temeline oturtulur ya da oturtul-
maz tartışması elbette yapılmalı 
ancak genel perspektifte Fran-
sa’daki göçmenlere karşı olan tav-
rın bir parodisi çizildiğinden filmin 

bu anlamda amacını yakaladığını 
düşünüyorum. Bunun yanında da 
izleyici olarak bizleri de ne mutlu 
sonlarla gözleri boyanmış olarak 
ne de acıma duygusundan döktü-
ğümüz göz yaşlarından donuklaş-
mış şekilde çıkartıyor salondan; 
aksine yarattığı absürd durumla 
gülmemizi ama bir yandan güldü-
rürken ciddi problemleri düşün-
memizi sağlıyor. Sonunda da 
bizler elimizde harekete geçmek 
için bir ışık bulmuş oluyoruz.




