
Bulunduğumuz her yerde ayrımcılık ve taciz gerçekleşebilir, buna kendini Sa-
fer Spaces (güvenli alan) olarak tanımlayan gece kulüpleri de dahildir. Böyle 
durumlarda uygulayabileceğimiz stratejileri belirleyebilmek ve bunlarla nasıl 
başa çıkabileceğimizi bilmek önem taşıyor. Şiddete karşı her zaman çözüm 
bulunamasa da verdiğimiz tepkiler şiddetin gidişatını ve sonuçlarını etkileyebi-
lir. Biz bu noktada, mağduru odak noktasında tutan ve çevresini de kapsayan 
bir yaklaşım benimsiyoruz.

Bir taciz gözlemler veya deneyimlersem ne yapabilirim?

1
Mümkün olduğunca 
sakin kalmaya çalışın. 

2
Güvenli olduğunu 
bildiğiniz bir noktaya 
yönelin.

4
Eğer bir tacize 
şahit olduysanız, 
mağdur kişinin acil 
ihtiyaçlarıyla ilgilenin. 

3
Tek başınıza hareket 
etmeye çalışmadan, 
size destek 
olabilecek kişilere 
danışmaya odaklanın. 
(Örn. Kulüp personeli, 
Awareness Team)

5
Bu tarz durumlarda 
mağdur kişinin her 
zaman önceliği 
olduğunu ona 
hatırlatın. 

Olası bir taciz durumunda, 
şoka uğrama ve bayılma olağan 
reaksiyonlardır. İnsanın kendisini 
yalnız ve aciz hissetmesi tamamiyle 
normaldir. Bu nedenle, ayrımcılığa ve 
tacize tanık olan kişinin veya kişilerin 
sessiz kalmaması çok önemlidir. Bazı 
durumlarda yanlış bir şey yapma 
korkusuyla harekete gecemeyen çok 
fazla insan olabilir; ancak çoğu zaman 
sessiz kalmayıp harekete geçmek 
mağdur kişiye daha çok yardımcı 
olur. Eğer sen tacize veya ayrımcılığa 
uğrayan tarafsan bilmen gereken en 
önemli şey: tacizin hiçbir zaman senin 
suçun olmadığı ve başkalarından 
destek alabileceğindir. 

Şiddete maruz kalan kişi genellikle 
duruma hakim bir konumdadır ve bunu 
algılayabilecek güçtedir. Yaşanan 
olayın kötülüğü çevredekilerin karar 
verebileceği bir şey değildir. Eğer 
herhangi bir şiddet veya ayrımcılığa 
maruz kaldığını düşünüyorsan, kendini 
sorgulamaman gerekir (I think it really 
matters to highlight sorgulamaman). 
Öncelikle kendi algına güven, destek al 
ve eğer mümkünse içinde bulunduğun 
durumdan kurtulmaya çalış. Eğer bir 
tacize tanıklık eden konumdaysan, 
mağdur kişiye ihtiyaclarini sormak ve 
cevaplarını yargılamadan karşılamak 
önemli noktalardır. 

Ayrımcılık ve taciz acı verici ve gerçek 
deneyimlerdir; bu gibi deneyimleri 
yaşamak zorunda kalan insanların 
duygularını ciddiye alarak bununla 
başa çıkmak için kendilerine zaman 
tanımaları gerekir. Aynı şekilde, 
mağdur olan bir kişiye destek olan 
konumdayken de, mağdura zaman 
tanımak önemlidir. Her insan farklı 
durumlarda farklı şeylere ihtiyaç duyar 
ve mağdur kişinin o an neye ihtiyacı 
olduğunu anlamak için bunu sorman 
gerekebilir. Örn. kişinin metroya 
götürülmek isteyip istemediğini 
sorabilirsin. Başa çıkamayacağını 
düşündüğün durumlarda ise kulüp 
personeli, farkındalık takımları 
(awareness team) gibi kişilerden her 
zaman destek alabilirsin.

Bu gece parti? 
Tabii ki, ama 
güvenli şekilde!



Ne yazık ki her yer gibi, kulüplerde de ayrımcılık 
hala var. Bu nedenle farklı ayrımcılık deneyimlerini 
sınıflandırarak birkaç önemli noktayı bir araya getir-
dik. Çeşitlilik ve ayrımcılığın farklı türleri birbirleriyle 
kesişiyor ve birbirini tamamlıyor. Biliyoruz ki yaşanan 
her deneyim biriciktir, bu nedenle hazırladığımız bu 
rehberi ayrımcılığa dair bir kontrol listesinden ziya-
de, yaşanabilecek bazı durumlara karşı hassasiyeti 
artırıcı bir araç olarak görüyoruz. 

# Sınıf / Sosyal Köken
Kendi çevremiz dışındaki insanların sosyal kökenlerini dış görünüşlerinden anlayabileceğimiz (çıkarım) düşüncesi gece 
kulüpleri gibi başka değer yargılarının baskın olduğu alanlarda da varolabiliyor. Ancak sosyal köken, dış görünüş (kıyafet 
vb.) dışında bir takım jest, konuşma ve diğer ifade bicimleri yoluyla da kendini gösterebilir. Buna gece kulübü ücretini 
karşılayamama endişesi gibi etkenler de eklenebilir. Bazı organizasyonlar giriş ücretini karşılayamayacak kişilere ücretsiz veya 
indirimli giriş olanağı sunsa da, bu gibi durumlar çok yaygın olmadığından pahalı bir giriş ücreti daha en baştan ayrımcılığa 
sebep olabilir. Böyle durumlarda, parti organizatörleri bu durumun farkında olarak hareket etmelidir. Sonuç olarak bazı 
ayrımcılık türleri diğerleri kadar net değildir ve görebilmek için farkında olmak gerekir. Sosyal köken ve sınıf, diğer ayrımcılık 
türleri ile iç içe geçmiş ve birbirlerini etkileyen kavramlardır.

# Yetkinlik (Ability)
Ability veya yetkinlik, kişilerin bireysel olanakları olarak açıklanabilir. Bir insanın herhangi bir engeli nedeniyle ayrımcılığa 
uğradığı durumda ableism’den bahsedebiliriz ancak bu, ayrımcılığın sadece davranış yoluyla uygulandığı anlamına gelmez. 
Ableism aynı zamanda binaların mimarisiyle de kendini gösterebilir. Engelli insanlar hakkında daha bilinçli davranmak isteyen 
gece kulüpleri öncelikle mekan girişlerinin durumuna (mekana erişim kolaylığı ve tekerlekli sandalye ile giriş yapılabilmesi 
gibi) dikkat etmelidir. Ancak engelli insanlara karşı daha kapsayıcı bir gece kulübü olmak, fiziksel durumların yanı sıra 
duygusal ve psikolojik farklılıkları da kabul etmek anlamına geliyor. Örneğin; gece kulübünde taciz benzeri bir olay kişinin 
ruhsal ve mental durumunu etkiler ve mağdur kişiye bunu göz önünde bulunarak yaklaşmak gerekir. Özellikle daha önceden 
psikolojik baskılara ve travmalara maruz kalmış kişiler o an taciz veya ayrımcılık içeren saldırılardan daha farklı etkilenebilirler. 
Kulüplerin bu tip durumlarla doğru bir şekilde başa çıkacak ekipler oluşturması, ve bu ekipleri sürekli eğitmesi, denetlemesi, 
bu sebeple çok önemlidir.

# Irkçılık ve Göçmen ayrımcılığı
Bir insanın ten rengi, saç rengi veya şekli, dış görünüşü ve benzeri özelliklerine dayanarak sınıflandırılması ırk üzerinden yapılan 
bir tür ayrımcılıktır. Bir kişinin konuştuğu dil, dil bilgisi, sosyal köken veya sosyal davranışları üzerinden yapılan varsayımlar 
da ırkçı önyargılara girer. Irk ayrımcılığı (ya da göçmen ayrımcılığı) kavramı, ırkın kategori olarak sosyal bir kurgu olduğunu ve 
atanarak oluşturulduğu farkındalığını göstermeyi amaçlar. Bu çerçevede bu kavramlar, ırksal vb. Sosyal ayrımların gerçek 
temellerden ziyade bireylerin birbirine sosyal olarak atadığı kurgusal temeller üzerinden oluştuğunu vurgular. Irkçılık çeşitli 
biçimlerde karşımıza çıkabilir: BIPoC (siyah, yerli ve renkli halklar) bireyleri küçümseyen davranışlar, antisemitizm veya 
romanlar ile sintilerin aşağılanması bu tip davranışlara örnektir. Irkçılık ne yazık ki içinde yaşadığımız sistemin bir parçası 
haline gelmiş ve güç dengelerini şekillendiren bir etken olmuştur. Bu nedenle gece kulüplerinde de ırkçı olaylar meydana 
gelmektedir. Bu tür olaylar hem partiye gelen insanlardan, hem de kapı/bar veya güvenlik personellerinden kaynaklanabilir. 
Gece kulüplerindeki ırkçılık, mikro saldırganlıklar şeklinde gerçekleşebileceği gibi, ziyaretçilerin kişisel tarzlarıyla ya 
da kültürel yağmacılık (cultural appropriation) şeklinde de kendini gösterebilir (örn. rastalı beyaz insanlar veya egzotik 
aksesuarlar). Böyle durumlar yaşandığında önemli olan bu tarz ırkçı olayların dile getirilmesi ve mağdurların desteklenmesidir. 
Her zamanki gibi, mağdur olan kişi duruma asıl hakim olan kişidir.  



# Gender / Toplumsal Cinsiyet
Bir kişinin dış görünüşünden yola çıkarak cinsiyetini varsaymak da ayrımcılıktır. Özellikle kulüp kültürü, insanların gündelik 
yaşamın sosyal normları dışında kendileri ve cinselliklerini yeniden inşa edip deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturur. Bu 
durumda gece kulübü bir deneme sahası veya güvenli bir alan haline gelir çünkü birçok insan için cinsiyet sabit bir kavram 
değil, akışkan bir deneyimdir. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcılık da kendini farklı şekillerde gösterir. 
Bir insanı yanlış cinsiyetlendirme veya deadnaming (trans bireyin artık kullanmadığı adının kullanılması) cinsiyet ayrımcılığına 
dahildir. Böyle durumlarda iletişim kurabilmek önemlidir, insanların kullandıkları zamirleri sormak gibi iletişim kanallarını 
geliştirecek hareketler bu tarz hataları ve farketmeksizin yapılabilecek ayrımcılıkları engelleyebilir. 

# Cinsellik ve Cinsel Yönelim
Toplumsal cinsiyet gibi, insanların cinsel yönelimi de her zaman dışarıdan anlaşılmaz. Başka insanların cinsel yönelimi 
hakkındaki düşüncelerimiz sadece varsayımdır. “Hiç kuir gibi durmuyorsun” veya “Hiç eşcinsel olduğunu düşünmemiştim” 
gibi ifadeler tüm insanların kadın veya erkek ve cis/heteroseksüel olduğu varsayımına sahip sistemi güçlendirmektedir. Bu 
sistem, aynı zamanda insanlara açıkça saldıran veya fiziksel şiddet uygulayan, transeksüel, homoseksüel ve kuir düşmanlığı ile 
de kendini gösterebilmektedir. Genel olarak kulüpler kuir kişilere güvenli bir alan sunduğundan bu tarz saldırı veya ayrımcılık 
içeren olaylar daha hassas bir şekilde ele alınmalıdır. Ayrımcı bir ifade veya eylemin yol açtığı durumlar o anki şartlara çok 
bağlıdır ve mağdur kişi duruma her zaman daha hakimdir. Ayrımcılık meydana geldiği durumlarda, “Öyle demek istememiştim” 
gibi bir ifade özür yerine geçmez. Her zaman geçerli olduğu gibi: Mağduru dinlemek ve faili odak noktasında tutmamak çok 
önemli.

# Dini Bağlılık   
Herhangi dini sembol taşıyan/takan kişi her zaman belirli bir dini gruba veya cemaate ait demek değildir, buna rağmen gece 
kulüplerinde müdahaleci veya ayrımcı davranışlara zemin hazırlayabilir. Bu tarz davranışlar genelde ‘farklı’ görünen (İslam 
gibi) dinlere karşı önyargılardan kaynaklanır. İnancın veya insanların sana atfettiği bir inanç nedeniyle ayrımcılığa uğrarsan, 
bu çoğunlukla ırkçılıkla da ilintilidir. Ayrımcılık, dışarıdan daha kolay yorumlanabilen semboller (başörtüsü, kipa veya Davud 
yıldızı vb.) nedeniyle olabileceği gibi, sohbet sırasında da gerçekleşebilir. Bu ayrımcılıklar yalnızca inançları nedeniyle tehdit 
olarak algılanan kişilere karşı sözel veya fiziksel şiddet şeklinde de kendini gösterebilir. Her ne kadar Irkçılık ile iç içe geçen bir 
ayrımcılık türü olsa da, inanca bağlı ayrımcılık kendi başına ayrı bir ayrımcılık ögesidir. 


