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AB Komisyonu tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Desteklenmesi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır.

Bize bize benzerik (!)
Yabancılardan ya da kendimizden farklı olan
insanlardan korkmamıza ya da onlardan
nefret etmemize Eski Yunanca’da zenofobi deniyor. Terimin yabancılığına bakmayın, öteki korkusu,
elsevmezlik ya da ecnebigiriz
olarak da isimlendirilen bu
kavramla toplumca son
yıllarda çeşitli vesilelerle çok haşır neşir olmak
durumunda kaldık, yakından tanıyoruz. Zenofobinin, daha çok
göçmenlere, azınlıklara yönelen ırkçı saldırı
tezahürleri olduğu gibi,
tehcir ve soykırıma varan sonuçları da görülüyor. En hafifinden ise
kültürel tektipleştirme uygulamalarını doğuruyor.
Konu eşcinsellik olduğunda zenofobinin hemen tüm görünümleriyle
karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Her şeyden önce yanımızda yöremizdeki herkesin heteroseksüel olduğu önkabulüyle
öyle bir dil kuruyoruz ki, eşcinsel olanın da kimliğini
açık biçimde yaşamasına engel oluyoruz. Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği farklı olanı dışlıyor, bastırıyor ve gettolaştırıyoruz.
Cinsiyet kimliğini saklamamayı tercih eden travesti ve transseksüelleri toplumsal alanın dışına itiyor, seks işçisi olmaktan başka bir çare
bırakmıyor, sonra da bu pazarın sadece arz edenleri olarak taciz ediyor, dövüyor, yerlerinden ediyor ve hatta katlediyoruz. Talep edenlerin
kimler olduğuna baktığımızda bir çırpıda tanımlanamayacak farklılıkta
bir “herkes”le karşılaşıyoruz oysa. Peki, bu ikiyüzlü toplumsal ahla-

kın ceremesini sadece daha görünür oldukları
için travesti ve transseksüeller daha ne
kadar çekecekler acaba? Son bir yılda
Türkiye’de 14 eşcinsel, travesti ve
transseksüel birey öldürüldü.
‘Uygar’ dünya ayrımcılığa dayalı nefret suçlarını yasalaştıralı kırk yıl oldu. Irk, din,
etnik/milli köken, cinsiyet,
cinsel yönelim, engellilik
durumu ve yaşları gibi
nedenlerle beslenen önyargı yüzünden kişilere
ve/veya mülklerine karşı işlenen suçlar “nefret
suçu” kapsamında değerlendiriliyor. Son birkaç yılda yaka paça mahallelerinden
sürülen, cinayete kurban giden
ya da eşcinsel olduğu için ailesi tarafından öldürülen onlarca, yüzlerce
insandan söz ediyoruz. Bu tür yasaları
oluşturan, uygulanmasını sağlayan ve koruyan toplumun sahip olduğu demokrasi kültürüdür.
Ötekini sevmek için belki önce kendimizi anlamak, kendi
içimizdeki ötekiyle ve öteki korkusuyla yüzleşmemiz gerekiyor.
Denizatını bilirsiniz, dişileri yumurtaları özel bir kanalla erkeğe aktarır, erkek yumurtaları döller ve bir süre sonra doğumu gerçekleştirir.
Doğada erkeğin doğum yaptığı tek tür. Erkek denizatı kadar empati
sahibi olsak hayat hepimiz için daha yaşanır olur muydu diye düşünmeden edemiyor insan. Çünkü eşcinsellerin kurtuluşu heteroseksüelleri de
özgürleştirecek. Tıpkı tüm ötekiler gibi...

Bu yayının içeriğinden yalnızca STGM sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır.

Projelerden Haberler
Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler Programı ile Katılımcı Demokrasi İçin
Yerel Hareket Programı kapsamında hibe desteği alan STÖ’ler (sivil toplum örgütü) çalışmalarına devam ediyor. Bu sayımızda başladığımız projelerden haberlere önümüzdeki sayılarda da devam etmeyi planlıyoruz.

Elazığ geri dönüşümle kazanıyor

“Ayıntap Evlerinde Saklı Sanatlar”

Anadolu Kalkınma ve Eğitim
Derneği (AKED), ortağı Cip Barajını ve Çevresini Koruma ve
Güzelleştirme Derneği’yle birlikte geri dönüşüm alışkanlığını
yerleştirmek üzere bir bilinçlenme seferberliği kampanyası
yürütüyor. 13 dernek ile 7 farklı
kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan 20 kişilik proje
konsorsiyumu tarafından yürütülen çalışmada şu ana kadar iki adet
e-bülten dağıtıldı, 14 STÖ ve 8 farklı kurum ve kuruluş temsilcisine
yönelik “Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi” programı gerçekleştirildi,
bin hanede evkadınlarına geri dönüşümle ilgili kısa eğitimler verildi.
Öte yandan, Elazığ’da çeşitli noktalara 120 adet geri dönüşüm kutusu
yerleştirildi. İlköğretim öğrencilerinin katıldığı “Hepimiz için temiz bir
çevre, temiz bir gelecek” konulu resim ve kompozisyon yarışmasının
ürünlerinden oluşan sergi Elazığ ilköğretim okullarını geziyor.

Güney İlleri Gazeteciler Derneği tarafından yürütülen “Ayıntap Evlerinde Saklı Sanatlar“ Projesi 1 Aralık 2008 tarihinde çalışmalarına
başladı. Projenin temel amaçları 1800’lü yıllardan sonra Gaziantep’te
çoğunlukla gayrimüslim ustalarca yapılmış olan “Antep Evleri”ndeki
duvar ve tavan resimlerinin tanıtılması, bu değerlerin gelecek nesillere
aktarılması amacıyla bu resimlerin tespit edilmesi, fotoğraflanması ve
bir veri tabanı oluşturularak uluslararası düzeyde bir rehber kitap hazırlanması olarak özetlenebilir. Proje sahibi Güney İlleri Gazeteciler
Derneği 1988 yılında kurulmuş ve Gaziantep’te faaliyette olan yerel
bir dernek. Sivil toplumun güçlendirilmesi ve medya-iletişim alanında
proje ve faaliyetler yürütüyor. Hedef grupları içerisinde gençler, eğitim
kurumları, yerel yönetimler ve yerel halk bulunuyor. Projeye ilgili detaylı bilgi için: www.ayintapsaklisanatlar.org

Çanakkaleli gençler yönetime aday
Genç Adım Derneği ve Çanakkale Doğa Sporları İzcilik, Gençlik ve Spor
Kulübü (ÇADİG) ortaklığı ve Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ve Çanakkale Kent Konseyi iştirakçiliği ile yürütülen
“Birlikte Yönetelim” isimli proje çalışmalarına devam ediyor.
Proje, Çanakkale’de yaşayan gençlerin yerel yönetim süreçlerine ve yerel katılım mekanizmalarına dâhil olabilmelerinin sağlanması ve kent
karar alma süreçlerinde gençlerin rollerinin arttırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje kapsamında yerelde gençlerin farkındalıklarının arttırılması amacıyla yerel yönetim, katılımcılık, yönetişim, sivil
toplum ve STÖ temalı eğitimler tamamlandı. 100 kişilik hedef kitleye
sahip olan projede aynı zamanda gençlerin STÖ’ler ile aralarındaki
bağların artması amacıyla bir de STÖ fuarı organize edildi.
Eğitimlere ve fuara katılan gençler daha sonraki çalışmalarını kentte

Çocukların büyüklere mesajı var!
Gündem Çocuk Derneği toplumsal yaşamda göz ardı edilen çocukların
kendi görüşlerini ifade etmelerine olanak sağlamak ve kendilerini ilgilendiren konularda katılım haklarını kullanabilmelerini güçlendirmek
amacıyla yürüttüğü “Mesajım Var!” projesini tamamladı.
Proje kapsamında 11 Nisan-16 Mayıs arasında park ve açık alanlarda
toplam altı çocuk şenliği yapıldı. Şenliklerde çocukların görüşleri posta
kartı ve mektup yoluyla toplandı. Ayrıca, Erken Başarı Koleji ve Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu’nda da çocukların görüşleri toplandı.
Proje kapsamında çocukların talep ve görüşlerinin ilgili kişi ve kurumlara iletilmesi ve bu yolla kamuoyunun harekete geçirilmesi için, çocukların görüşlerinin ve model çalışmasının yer aldığı bir kitap hazırlanarak STÖ’lere, üniversitelere ve medyaya ulaştırıldı. Ayrıca, çocuklarla beraber 30 Mayıs’ta bir basın toplantısı düzenlendi ve görüşlerin
ilgili makamlara iletilmesi için belediye başkanlarına ve TBMM Çocuk
Hakları İzleme Komitesi’ne lobi ziyaretleri yapıldı.
Projenin uygulandığı ve duyurulduğu yerlerde çocuk hakları ve bu hakların çocukların yaşamındaki önemi çocukların ağzından anlatıldı ve bu
yolla çocuk hakları konusunda bilinç artışı da gözlendi.

kurulacak olan, proje sonuç faaliyetleri arasında yer alan ve sürdürülebilirliği Çanakkale Belediyesi tarafından sağlanacak olan Gençlik
Ofisi’nde sürdürecek. Proje çalışmalarının en önemli çıktısı ise kentteki
gençlik STÖ’leri ve yerel kurumlar arasında aktif işbirliği ağının kurulmuş olması. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.birlikteyonetelim.org
adresinden ulaşabilirsiniz.

Danışma Kurulu toplantısı ile Diyarbakır’daydık

“Doğa ve Kültürel Yıkım Getiren Barajlara Hayır!”

STGM’nin VII. Danışma Kurulu Toplantısı Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 40 STÖ’den 58 kişinin katılımıyla 15 Mayıs
2009’da Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Toplantı, STGM Genel Müdürü
Suade Arançlı ve STGM Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Diken’in konuşmalarıyla açıldı.

Hasankeyf ile ilgili tartışmalar uzun zamandır gündemimizde. Akarsu üzerine yapılacak Ilısu Barajı’nın doğaya ve tarihi dokuya vereceği zarar ve zaman içinde yaratacağı olumsuz etkiler başta bölge halkı olmak üzere hepimizi endişelendiriyor. STGM olarak, 15 Mayıs’ta
Diyarbakır’da yapılan VII. Danışma Kurulu Toplantısı’nın hemen ardından, Diyarbakır ve diğer illerden yirmi sivil toplum örgütünün katıldığı
yaklaşık elli kişilik bir grup Hasankeyf’i ziyaret ettik.
Bu arada Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi Koordinatörü Diren Özkan’dan da
‘Doğa ve Kültürel Yıkım Getiren Barajlara Hayır’ imza kampanyasıyla
ilgili bilgi aldık.

İmza kampanyanız ne zaman başladı ve hedefi nedir?
Kampanya, dört farklı baraj karşıtı girişimi olan Allianoi, Yusufeli,
Munzur ve Hasankeyf’in ortaklığıyla 6 Mayıs’ta başladı. Kampanyanın
amacı yıkım getiren büyük barajların durdurulması için kamuoyu yaratmak ve son dönemlerde baraj karşıtlarının yasadışı faaliyet gösterdiklerine dair suçlamalara karşı kamuoyu desteği sağlamak. Kampanya
süresince toplanan imzalar daha sonra Başbakan Recep Tayip Erdoğan
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na gönderilecek.

Diğer tüm danışma kurulu toplantılarında olduğu gibi, Diyarbakır
toplantısının da öncelikli amacı STGM’nin hedef grubunu oluşturan
STÖ’lerle buluşmak ve STGM’nin gelecek dönem faaliyetlerini birlikte
tartışıp yönlendirmekti. Diyarbakır toplantısında, sivil toplum örgütlerinin temel misyonlarından biri olan “savunuculuk” konusu ele alındı.
Bu konu kapsamında STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut
bilgilendirme konuşması yaptı. Türkiye’de savunuculuk alanında önemli
çalışmalar yapan Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin
(Ka-Der) Türk Ceza Kanunu çalışması, Çocuklar İçin Adalet Girişimi,
İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) İfade Özgürlüğü Kampanyası, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi’nin (RUSİHAK) “Akıl ve
Ruh Sağlığı Alanında İnsan Hakları: 2008 Türkiye Raporu” ve Hasankeyf Yaşatma Girişimi’nin çalışmaları örgüt temsilcileri tarafından
tanıtıldı.
Toplantı, STGM’nin yürüttüğü “Örgütlenme Özgürlüğü” Kampanyası
tanıtımıyla devam etti. Bu bağlamda, katılımcılara Adana’da gerçekleştirilen VI. Danışma Kurulu toplantısının sonucunda oluşturulması
planlanan “örgütlenme iletişim ağı” ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Daha sonra Levent Korkut’un kolaylaştırıcılığında Savunuculukta Lobicilik, STGM üyesi Ayhan Bilgen’in kolaylaştırıcılığında Savuculukta
Raporlama Süreçleri ve STGM üyesi Necla Zarakol’un kolaylaştırıcılığında Savunuculukta Kampanya Yürütme başlıklı grup çalışmaları
yapıldı.
Çalışma gruplarının çıktılarını birer temsilci seçerek sunmaları ve ardından tartışma ve değerlendirme oturumunun tamamlanmasının ardından STGM’nin VII. Danışma Kurulu Toplantısı sona erdi.
Toplantıda yapılan sunumların özetleri ve çalışma gruplarının çıktılarını içeren rapora www.stgm.org.tr adresli web sitemizden ulaşabilirsiniz.

STGM Adana Yerel Destek Merkezi
İletişim Sorumlusu Emine Fulsen Halil,
Mayıs ayında eteklerini savurarak dünya
evine girdi. Biz de kendisine bir ömür boyu
mutluluk diledik…

Kampanya faaliyetleriniz neler?
Öncelikli olarak basın açıklamalarıyla kampanyayı kamuoyuna duyurmaya çalıştık. İmza kampanyamız ilk olarak Batman’da başlatıldı. Daha sonra Allianoi girişimi İzmir Tüyap Kitap Fuarı’nda, Munzur Koruma Kurulu da
İstanbul’da kampanyaya
destek için imza stantları açtı. Girişime üye olan
birçok kurum ve kişi
imzaların yaygınlaştırılmasını sağladı. Bu gün
konuya dikkat çekmek
için ilk kez gençlerin organize ettiği bir rafting
yarışı gerçekleştirilecek,
lastik bot ile Dicle Nehri üzerinde 12 kilometre
yol kat edilecek.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 6
Haziran’da Ankara’da
‘Baraj Karşıtları Mitingi’ düzenlenecek. Bu
mitingin amacı ise yine
Türkiye’de doğaya ve tarihe yıkım getiren büyük
barajlara karşı olduğumuzu bütün baraj karşıtları olarak hep birlikte
dile getirmek.

Kampanyayı yürütürken ne tür zorluklarla karşılaştınız?
En büyük sıkıntımız kampanyanın duyurulması ve yaygınlaştırılmasıyla
ilgili oldu. Türkiye’de hükümetler şimdiye kadar insan ve doğadan yana
olmayan bir bakış açısıyla uyguladıkları baraj ve hidroelektrik santral
projeleriyle ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan büyük kayıplara neden oldular ve oluyorlar. Böyle önemli bir meselenin basında
yeterince yer almaması, sadece ünlü simalarla gündeme geliyor olması
üzücü.
Bu röportajın yayımlandığı sırada baraj karşıtları mitingi Ankara’da
gerçekleşti. Mitinge Batman Hasankeyf’den, Rize Fındıklı’dan, İzmir
Allianoi’den, Artvin Yusufeli’nden ve Türkiye’nin birçok yerinden aynı
ortak derdi paylaşan yüzlerce ‘baraj karşıtı’ aktivist ve destekleyici katıldı. 6 Temmuz 2009’a kadar devam edecek olan kampanya ile ilgili
gelişmeleri takip etmek için www.hasankeyfgirisimi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası
Örgütlenmek Hayata Katılmaktır, Değiştirmek
İçin Sen de Katıl!
STGM’nin sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Ocak ayından bu yana
sürdürdüğü Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası Adana, Diyarbakır, Denizli ve Eskişehir’de düzenlenen sokak aktiviteleri ile devam etti. Kampanyanın sözcüleri olan sivil toplum örgütü temsilcileri, ‘Sen de Katıl,

Birlikte Değiştirelim’ sloganıyla yurttaşlara en temel haklarımızdan
biri olan ‘örgütlenme hakkımızın’ daha etkin bir şekilde kullanabilmesi
için çağrıda bulundu.

Şehirlerin kalabalık alanlarında kurulan stantlarda kampanyanın amacı anlatıldı. Sivil toplum örgütlerinin yaptıkları başarılı çalışmalardan
örnekler sergilendi. Yurttaşlardan kampanya kartpostallarına ‘örgütlü
hareket etiklerinde neleri değiştirebileceklerine’ dair görüşlerinin yazılması istendi. Dört ilde yaklaşık 6 bin kişi kartlara yazdıkları görüş ve
düşünceleriyle ankete katıldı.

Örgütlenmek Hayata Katılmaktır!
Adana, Eskişehir, Diyarbakır ve Denizli’deki sivil toplum örgütleri temsilcileri hazırladıkları ‘ortak çağrı metinleri’ ve çeşitli sokak etkinlikleriyle yurttaşları kampanyaya davet ettiler.
Hatırlayacağınız gibi kampanyanın başlamasının hemen ardından, sivil
toplum örgütü üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin tartışıldığı bir dizi arama konferansı gerçekleştirilmişti. Konferanslarda, yurttaşların sivil toplum örgütlerine
katılımının yetersiz oluşu önemli bir veri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu
amaçla, başta örgütlenme kelimesine yönelik olumsuz algının kırılması, örgütlü hareket etmeye yönelik ön yargıların giderilebilmesi ve demokratik katılımın en önemli mekanizmalarından biri olan sivil toplum
örgütlerine katılımın arttırılması için sivil toplum örgütü üyeleri tarafından ortak metinler hazırlandı. Örgütlenmenin hem uluslararası insan
hakları sözleşmeleriyle hem de anayasal olarak güvence altına alınmış
bir hak olduğuna vurgu yapan metinler, örgütlü hareket etmenin temel
olarak ne anlama geldiğini gösteren çağrı metinlerine dönüştürüldü. Sivil toplum örgütü üyeleri, çeşitli meydan etkinleri ve basın aracılığıyla
bu metinleri kamuoyuyla paylaştılar.

Örgütlenmenin önündeki engeller
Kampanya süresince düzenlenen arama konferansları ve Türkiye genelinde yapılan sokak anketinden çıkan en önemli sonuçlardan biri ise
‘yasaların ve uygulamaların’ örgütlenmenin önündeki en önemli engellerden biri olduğu sonucuydu.
Türkiye’de sivil toplumun demokratik katılımının desteklenmesi için
yurttaşları örgütlü hareket etmeye davet eden kampanya, gelecek dönemde devleti örgütlenme özgürlüğünün önündeki yasal engelleri kaldırması ve sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin katılımı için gerekli düzenlemeleri yapması için çağrıda bulunacak.
Kampanyaya destek vermek ve gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiye
ulaşmak için www.birliktedegistirelim.org veya www.stgm.org.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
‘Örgütlenmek hayata katılmaktır. Değiştirmek için sen de katıl!’

Örgütler panayırda buluştu
Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Mersin ve Niğde illerinde farklı alanlarda aktif olarak çalışan STÖ
temsilcileri bir ilke imza atarak Adana’da gerçekleştirilen panayırda
bir araya geldiler. Etkinlik Adana Gençlik Birliği Derneği tarafından
yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Doğu Akdeniz Sivil
Toplumu Bilinçleniyor Projesi” kapsamında Doğu Akdeniz Sivil Toplum Platformu üye örgütleri işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kültür, sanat,
kadın, çocuk, çevre gibi alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları panayırda stant kurdu ve afiş, poster, broşür ve sunumlarla panayırı ziyaret
eden halka kendilerini tanıtma fırsatı buldu.

“Eşcinseller gizli yaşamayı tercih ediyor”
Bu sayımızın teması eşcinsel hakları olduğundan Adana sayfamızda
Kaos GL’nin (Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği) Hatay muhabiri Alex Bora ile söyleştik. Eşcinsel bireylerin yaşadığı toplumsal baskılar, maruz kaldıkları ayrımcılık ve şiddetle
ilgili yazıları Kaos GL’nin web sitesinde yayımlanan Bora’nın Akdeniz
bölgesinde eşcinsel örgütlenmesinin ne kadar güç olduğuna dair düşüncelerini dinliyoruz.

Akdeniz bölgesinde LGBTT örgütleri var mı?
Akdeniz bölgesinde daha önce sadece Antalya Gökkuşağı Eşcinsel
Oluşumu’nun varlığından haberdardım. Bu örgüt kendini yeterince geliştiremediği için şu an dağılmış durumda. Tabii bu dağılmanın nedenleri şiddete maruz kalma korkusu, toplumsal baskılar ve belki de en
önemlisi aile baskısından çekinme olabilir. Bu tip nedenlerden dolayı
eşcinsel bireyler örgütlenme yerine genelde gizli saklı yaşamayı tercih
ediyorlar. Şu anda Antakya’da bu konuda sivil toplum faaliyeti yürüten
benden başka birini tanımıyorum maalesef.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü halk oyunları grubunun yaptığı
gösteri ile başlayan panayır etkinlikleri gençlik derneklerinin yaptığı
dans gösterileri ile şenliğe dönüştü.
Her yıl gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilmesi planlanan panayırda farklı şehirlerden ve kültürden birçok kişi ortak bir paydada buluşarak sivil toplum bilinci oluşturulmasında katkıda bulundu.

Yerinde kurumsal destek çalışmaları devam ediyor
STGM Adana YDM, Adıyaman Kalkınma Platformu (AKALP) Kadın
Komisyonu ve Mersin Engelli Platformu’yla kurumsal destek çalışmaları gerçekleştirdi.

LGBTT örgütlerinin bölgede yaptığı faaliyetler nelerdir?
LGBTT örgütlerinin amacı bulundukları şehirde tüm eşcinsel bireylerin bir araya gelmesini sağlamak ve sorunlara çözüm yolu bulmaya
çalışmak diyebiliriz. Aynı zamanda diğer şehirlerde bulunan LGBTT
örgütleriyle sürekli iletişim halinde bulunmak. LGBTT örgütleri kendi
bölgelerinde eşcinsel bireyleri bir arada tutar ve birlikte tüm ayrımcılık
uygulamalarına ve şiddete karşı koymalarını sağlar
Diğer LGBTT örgütleriyle iletişim ve iş birliği nasıl?
Diğer örgütlerle iletişim genelde internet üzerinden web sayfalarından
sağlanıyor. Örgütler birbirleriyle sürekli olarak iletişim halinde. Buna
en iyi örnek, İstanbul’da kapatma davası süren Lambda İstanbul’a destek olarak Ankara’da ve Eskişehir’de yürüyüşler düzenlenmesi ve kınama metinleri okunması. İşbirliği ve iletişim sağlanarak ülke genelindeki
eşcinsel bireyler bilgilendiriliyor. Yani “İstanbul’daki bir olay sadece
oradakileri ilgilendirir” gözüyle bakılmaksızın tüm şehirlerde o olaya
karşı hareket ediliyor.
LGBTT örgütlerinin diğer STK’larla işbirliği var mı?
Buna en iyi örnek olarak Diyarbakır örgütümüz olan Piramid
LGBTT’nin Diyarbakır’daki “Gençlik ve Demokrasi Günleri” adı altında birçok STK’nın bulunduğu panelde stant açması ve konuşma yapması gösterilebilir. Buradaki amaç panele gelen bireylere eşcinsellik
ve Piramid LGBTT hakkında bilgi vermekti. Özellikle Piramid LGBTT
Diyarbakır’da yaptığı tüm faaliyetlere diğer STK’ları da davet ediyor.

Adıyaman ve Mersin’de yapılan toplantılarda her iki platformun sorun analizi gerçekleştirilerek ihtiyaçları belirlendi. Her iki ilde de yeni
kurulmuş olan platformların çalıştıkları alanlarda benzer sorunlara
sahip olduğu ve yine kendi alanlarında benzer konularda desteğe ihtiyaç duydukları ortaya çıktı. Genel olarak platform çalışmaları ile ilgili
farkındalık ve bilinç oluşturma konularında desteğe ihtiyaç duydukları
belirlendi.
Platformların çalışmalarına önem vererek destek sağlayan STGM yapılan ön çalışma sonrasında her iki platforma da talep ettikleri konularda
destek vermeye devam edecek.

“Derneğimizin kapatılmaması için mücadele
edeceğiz”
Ege Bölgesi’nde eşcinsel hakları ile ilgili çalışma yapan hangi örgüt var
diye baktığımızda çiçeği burnunda bir dernekle karşılaşıyoruz: SiyahPembeÜçgenİzmir. Biz de tabii ki mikrofonumuzu dernek üyelerinden
Erdem Gürsoy’a uzattık.

Siyah Pembe Üçgen İzmir ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?
SiyahPembeÜçgenİzmir dernek olma başvurusunu Şubat 2009’da yaptı, yani Türkiye’nin en yeni LGBTT derneği. Fakat dernek başvurusu
yapmadan önce yaklaşık 2,5 yıldır faaliyetlerini bir oluşum olarak sürdürüyordu. Derneğin amacı temelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
ayrımcılığına karşı dayanışmak ve bu ayrımcılığın önlenmesi için çalışmalar yürütmek. Fakat sadece cinsel ayrımcılık değil ayrımcılığın her
türlüsüne karşı duruş sergileyen hak temelli bir örgüt SiyahPembeÜçgenİzmir.

bu yıl ilkini düzenlediğimiz Baki Koşar Nefret Suçları ile Mücadele
Haftası’na denk düştü. Nefret suçlarının yasalarda tanımlanması ve
LGBTT bireylere yönelik suç işleyenlerin “haksız tahrik” indiriminden
yararlanmasına artık “dur” demek istiyoruz. Yakın gelecekte örgütlenme özgürlüğümüzün engellenmesi ya da daha açık ifadeyle derneğimizin kapatılması söz konusu olabilir. Çünkü dernek olmak için
yaptığımız başvuru sonucu tüzüğümüz incelendi ve tüzükte belirtilen
amaçlarımızın “Türk aile yapısına” uygun olmadığı ve “genel ahlak”a
aykırı olduğu belirtildi. Bu durumun derneğin kapatılması istemine
doğru gitmesi muhtemel görünüyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde
bu alanda da mücadele etmek zorunda kalacağız sanırız.

Aydın, Muğla, Manisa ve İzmir’deydik
STGM Denizli Yerel Destek Merkezi, Aydın, Muğla, Isparta, Uşak,
Burdur, İzmir, Manisa ve Antalya’daki STÖ’lerin farklılaşan eğitim ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verebilmek amacıyla ihtiyaç temelli
eğitimler düzenliyor. İhtiyaç temelli eğitimleri diğer eğitim çalışmalarından ayıran temel özellik, eğitimlerin tarihlerine ve eğitim içeriğine,
eğitimleri talep eden STÖ’lerle birlikte karar veriyor olmamız.
Bu kapsamda Aydın, Muğla, Manisa ve İzmir’de sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Aydın’da 12 kadın örgütünden 25 katılımcıyla
“hak temelli yaklaşım ve toplumsal cinsiyet” eğitimi İlknur Üstün ve
Murat Çekiç’in kolaylaştırıcılığında tamamlandı.

İzmir’de hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz?
İzmir’de faaliyetler genelde sosyal ve hukuki olmak üzere iki alanda
ilerliyor. Hukuki alanda en temel faaliyetimiz LGBTT bireylere yönelik insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması. Bu izleme ve
raporlama çalışmasını Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Diyarbakır’daki
LGBTT örgütleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrımcılıkla
ilgili konularda LGBTT bireylere hukuki danışma ve yönlendirme desteği veriyor, yasal haklar konusunda atölye çalışmaları düzenliyoruz.
Sosyal alanda LGBTT bireylerin yalnızlık duygusundan uzaklaşmaları
amacıyla film gösterimleri, doğa gezileri, partiler, buluşmalar, metin
okuma atölyeleri gibi etkinlikler düzenliyoruz. İnsanların rahatça soru
sorabilmeleri, kafalarındaki yanlış düşünceleri dönüştürmeleri amacıyla açılma, cinsellik, sağlık, aile gibi konularda atölye çalışmaları
yapıyoruz. Ayrıca İzmir halkını homofobi konusunda bilgilendirmek
için İzmir genelindeki kültür merkezlerinde ve üniversitelerde paneller
düzenliyoruz.
Eşcinsel hakları çerçevesinden baktığınızda Siyah Pembe Üçgen
İzmir’ in çalışmaları hangi noktada?
LGBTT hakları çerçevesinden bakıldığında SiyahPembeÜçgenİzmir’in
çalışmaları daha iyi noktalara gelmeli mutlaka. Ancak örgütsel kapasiteler ve istekler arasında bu noktada çatışmalar yaşanıyor maalesef.
Mücadele edilmesi gereken, dönüşmesi gereken o kadar çok alan var ki.
Yetemediğimiz alanlar olabiliyor zaman zaman.
Yakın gelecekte çalışmalarınız neler olacak, öncelikleriniz neler?
Şu an İzmir ve çevresindeki hak ihlalleri çalışmalarımızın odağı durumunda. Bu alanda yakın gelecekte daha etkin olmak, LGBTT bireylerin
sahipsiz olmadığının anlaşılmasını sağlamak ve bu alandaki ayrımcılıkların nitelikli bir izleme ve raporlama çalışmasıyla ortaya konması
SiyahPembeÜçgenİzmir’in öncelikli hedeflerinden. Dernekleşmemiz

Muğla’da, Özgün Emre Sorkun ve Laden Yurttagüler’in kolaylaştırıcılığında çevre, kadın, engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle Akkaya Kent Konseyi temsilcilerinin de katılımıyla “iletişim ve
ekip çalışması” eğitimi, Manisa’da 18 sivil toplum örgütü temsilcisinin
katılımı ve Gökhan Kılınç’ın kolaylaştırıcılığında “sivil toplum örgütleri
için kaynak geliştirme” eğitimi verildi.
26 Mayıs 2009 tarihinde ise İzmir Kadın Haklarını Koruma Derneği
ile Ceren Eşik ve Murat Çekiç kolaylaştırıcılığında “savunuculuk” eğitimini tamamladık.

Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali
Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali 5 – 7 Haziran tarihlerinde, yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık beş bin kişinin katılımıyla
gerçekleşti. Katılımcıların Gürcistan ve Arnavutluk halk oyunları ekiplerine büyük ilgi gösterdiği festivalde Denizli Plastik Sanatlar Grubu
ve DENFOT fotoğraf topluluğunun Buldan fotoğraflarından oluşan
özel sergisinin açılışı Vali Yavuz Erkmen, Buldan Kaymakamı Ahmet
Erdoğdu ve Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik tarafından
yapıldı.
Festival boyunca Buldan el dokuması ürünlerden tasarlanarak üretilen giysi ve gelinliklerin sunulduğu defilelere ve çeşitli konserlere sahne
olan Buldan, son gün Altın Mekik Tasarım ve Dokuma Yarışması ve
ödül töreni için gelen Aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, AKP Denizli milletvekilleri, Denizli Valisi ve çok sayıda davetli
topluluğu tarafından ziyaret edildi.

Değişim için paylaşım!

Bir örgütlenme hikâyesi olarak Piramid

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası GAPGENÇ Festivali, 08–11 Mayıs
tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirildi. Gençlerin katılımını temel alan festivali ile gençlik grupları arasındaki iletişimi ve paylaşımı
sağlamak üzere yeni açılımlar ve yeni ortaklıklar kurulması, farklı yerellerden gençlerin ortak katılım araçları geliştirmesi ve paylaşmasına
yönelik bir platform oluşturulması hedeflendi. Festivalle, gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerine olanak yaratmak, farklı bölgelerden ve kültürlerden gelen gençlerin
bir araya gelmesini sağlayarak kültürler arası diyaloğa katkı sağlamak
amaçlandı.

PiramidLGBTT Diyarbakır Oluşumu, Diyarbakır’da yaşayan lezbiyen,
gey, biseksüel, transseksüel ve travesti (LGBTT) bireylerden oluşan bir
örgüt. Oluşumun aktif üyelerinden Murat, Aliş, Ateş ve Cihan’a, LGBTT
bireyler olarak nasıl örgütlendiklerini, Piramid’i ve örgütlü hareket et-

Festival kapsamında daha önce kararlaştırılan büyük konserler,
Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge Köyü’nde 44 kişinin yaşamını
yitirmesinden dolayı iptal edildi. Festival, tüm katılımcıların yer aldığı
sessiz yürüyüşle başladı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin Valiliklerle işbirliği ile yürütülen
“Gençlik İçin Sosyal Gelişim Projesi” kapsamında faaliyetler yürüten
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Kilis, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak Gençlik ve Kültür Evlerinin organizasyonunu yaptığı GAPGENÇ Festivali’ni, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Mardin Valiliği, Halk Bankası, Pepsi, Mardin Belediyesi, Mardin Ticaret ve Sanayi
Odası, Türk Ulusal Ajansı, Habitat İçin Gençlik Derneği, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, TOG Örgütlenmeleri ve bölgedeki 36
gençlik kuruluşu destekledi.

menin kendilerine ne gibi kazanımlar sağladığını sorduk.

LGBTT bireyler olarak nasıl örgütlendiğinizi anlatır mısınız?
‘Piramid’ aslında bir ev toplantısıyla başladı. LGBTT bireyler olarak
görünürlüğümüzü sağlamak için birlikte ve örgütlü hareket etmemiz
şarttı. Böylece kendi kimliklerimizi daha rahat ifade edebilecek, haklarımızı daha iyi savunabilecektik. Bir gün kulaktan kulağa yaydığımız
bir davetle toplandık. Beklediğimizden çok daha fazla katılım olan bu
toplantı hem LGBTT bireyler olarak örgütlü hareket etmek yolunda attığımız ilk adım olması hem de birbirimizin farklılıklarını görmemiz
açısından çok önemliydi.

Piramid olarak neler yapıyorsunuz?
Piramid öncelikle Diyarbakır’da yaşayan LGBTT bireylerin görünürlüklerinin artması, kendilerini ifade edebilecekleri bir oluşum olması açısından oldukça önemli. Cinsiyet ve cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet,
anayasal haklar, cinsel sağlık, iletişim vb. atölyelerle hem haklarımızı
hem de birlikte iş yapmayı öğreniyoruz. Diyarbakır’daki sivil toplum örgütleriyle de iletişim içindeyiz, homofobi dışındaki hak ihlallerine karşı
da duyarlılık yaratmaya ve bunu kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz.
Aynı zamanda Diyarbakır’da ve bölgede yaşayan LGBTT bireylerle bir
araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımı sohbetleri gerçekleştiriyoruz.

Örgütlü hareket etmek size neler kazandırdı?
Öncelikle kendi hak ve özgürlüklerimiz konusunda farkındalıklarımız
arttı. LGBTT bireyler olarak kendimizi değişik ortamlarda ifade edebiliyor, hem Kürt hem de LGBTT bireyler olarak farklı kimliklerimizle var olmayı başarabiliyoruz. Bu sayede birçoğumuz kimliklerimizi
rahatça ifade edebilmek için ‘büyük kentlere’ göçü tek çözüm olarak
görmüyoruz.
“Değişim İçin Paylaşım” temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası GAPGENÇ Festivali’ne Türkiye’nin 40 ilinden ve Sırbistan, Gürcistan,
İngiltere, Güney Kore, Estonya, İtalya, Fransa’dan gençler ve gençlik örgütleri katıldı. Festival kapsamında fotoğrafçılık, sosyal haklar,
gençliğin katılımı, aktif vatandaşlık, heykel, resim, seramik, ritim ve
benzeri 32 adet atölye çalışması yapıldı. 35 kültür-sanat etkinliği, 10
sergi ve 60 kuruluşun katıldığı gençlik STÖ fuarının gerçekleştirildiği
festivalden Mardin ve diğer illerden binlerce genç faydalandı.

Karşılaştığınız temel zorluklar neler?
Örgütlü hareket ederek önemli bir yol kat ettiğimize inanıyoruz ama
önümüzde hâlâ birçok engel var. Örneğin belli bir mekânımız ve aktivitelerimize kaynak oluşturabilecek düzenli bir gelirimiz yok. Toplantılarımız için STGM’nin ofisini ve farklı mekânları kullanıyoruz. Dernek
statüsünde bir yapı olmadığımız için de üyelerden elde edebileceğimiz
bir gelirimiz olamıyor veya bağış alamıyoruz, gerekli olan parayı çoğunlukla kendi cebimizden karşılamaya çalışıyoruz, bu da yeterli olmuyor. Yaşadığımız zorluklar benzer olduğu için özellikle kadın örgütleriyle ortak hareket edebilmeyi çok önemsiyoruz.

“Yanlış ya da yalnız değilim”
Eskişehir’de ise tek eşcinsel hakları örgütlenmesi olan MorEl gönüllüsü
Pelin Kalkan’la görüştük.

MorEl olarak Eskişehir’de LGBTT örgütlenmesine ne gibi katkılarınız oldu?
Yerel örgütlenmenin avantajı insanlara bulundukları yerde yalnız olmadıklarını hissettirmesi ve yereldeki gelişmelere hemen müdahil olmayı
sağlaması. Biz MorEl olarak en temelde bu iki noktadan hareket etmeye çalışıyoruz. LGBTT mücadelesine en önemli katkımız hareketin
yayılması ve belli bir noktada daha görünür hale gelmesi diye düşünüyoruz. Yerelde gücümüzün yettiği ölçüde paneller, sunumlar, atölyeler
ve stantlarla LGBTT mücadelesini ve söylemlerimizi görünür hale getirmeye ve tartışmaya çalıştık. Engellemeye karşı yürüttüğümüz kampanya ile ayrımcı uygulamayı değiştirdik. Çıkardığımız yayınla insanlara
kendimizi ve mücadelemizi anlatmaya çalıştık.

lik maddesine eklenmesi ve ayrımcılık yasağı uygulanması. İnsanların
öldürülmesinden başta devlet ve bu uygulamaların değişmesi için bir
şeyler yapmayan tüm toplum sorumlu diye düşünüyorum.

Tarihe ışık tutalım
Eskişehir İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (ESİZCİ) Yazılıkaya Platformu’nda yaptıkları etkinliklerde kültürel miras Yazılıkaya ile
diğer Frig anıtlarının tanıtılması ve korunmasına destek vermek üzere sosyal sorumluluk almaya karar verdi. ESİZCİ’ler diğer STÖ’lerin
gençlik kollarıyla işbirliği yaparak Yazılıkaya araştırması yaptılar.
Araştırmaların sonucunda Yazılıkaya Platformu’na yön işaretlerinin
konulması, eserleri tanıtan bilgileri içeren panoların yerleştirilmesi, gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gereken tesislerin
oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu görüldü. Yapılacak tanıtım ve işaretleme çalışmalarını belirleyen ESİZCİ’ler, Tepebaşı Gençlik Meclisi
ve Tepebaşı Yerel Gündem 21 Sekreteryası ile “Tarihe Birlikte Işık
Tutalım” adını verdikleri projeyi hazırladılar.
Hazırlanan proje, “Tarihe Birlikte Işık Tutalım” Projesi T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Gençlik Programı (Eylem 1.2) kapsamında kabul edildi.

Homofobi ve transfobi karşıtları Eskişehir’de buluştu

Neden örgütlenme ihtiyacı hissettin?
Benim örgütlenme sürecim kadın hareketi içinde yer almamla başladı.
LGBTT mücadelesi içerisinde örgütlenme ihtiyacım ise temelde kendimi
gerçekleştirme isteğimin her alanda baskılanması ve her yerde nefret ya
da ayrımcılıkla karşılaşıyor olmamdı. Lezbiyen bir birey olarak yanlış
ya da yalnız olmadığımı biliyordum ve benim gibi insanlarla bir araya
gelip neler yapabileceğimizi konuşma derdi içindeydim. Örgütlü biri olmaktan çok mutluyum.

İlki 2006`da yapılan ve bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın gerçekleştiği 6 ilden bir tanesi de
Eskişehir’di. Eskişehir’de Kaos GL tarafından MorEl Eskişehir LGBTT
Oluşumu’yla birlikte düzenlenen etkinlikler kapsamında 6 Mayıs tarihinde STGM Eskişehir YDM ofisinde Ka-Der Ankara Şube Başkanı
İlknur Üstün kolaylaştırıcılığında “Toplumsal Cinsiyet Atölyesi” düzenlendi. Yaklaşık 20 kadar LGBTT bireyin katılımıyla gerçekleşen atölyenin ardından 7 Mayıs tarihinde KESK Çok Amaçlı Salonu’nda “LGBTT
Bireyler, İnsan Hakları ve Nefret” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Örgütlenmenin LGBTT hareketine katkısı nedir?
Örgütlenmenin kendisi verilen mücadelenin ayaklarının yere basmasını, hareketin daha güçlenmesini, görünür olmasını ve kitleselleşmesini
sağlıyor.

LGBTT bireylere yönelik nefret cinayetlerinin artarak devam etmesi konusunda ne düşünüyorsun?
Ülkemizde LGBTT bireylere yönelik aşılması zor ve çok ciddi boyutlarda önyargı ve nefret söz konusu ve maalesef bunun yansımalarını
nefret cinayetleri olarak görüyoruz. Gerek mücadele gerekse bireyler
görünür oldukça nefret de görünür hale geliyor. Birçok arkadaşımızı
bu yüzden kaybettik ve acımız neden örgütlü olmamız gerektiğini bir
kez daha bizlere hatırlatıyor. Özellikle travesti ve transseksüel bireylere yönelik nefret cinayetleri çok ciddi boyutlarda. Nefret cinayetlerinin
asıl sorumlusunun sistemin kendisi olduğunu düşünürsek gerek LGBTT
bireylerin yasa tarafından tanınmaması gerekse kolluk kuvvetleri ve
yargı mekanizmasındaki ayrımcı uygulamalar nefreti meşrulaştırıyor.
Kişi “bana ilişki teklif etti o yüzden öldürdüm” dediğinde ağır tahrik uygulamasıyla, alacağı ceza önemli ölçüde indirime uğruyor. Bu da
cinayetlerin meşrulaştırılmasına neden oluyor. Bu nedenle temel talebimiz, anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği tanımlarının eşit-

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Sema Kılıçer moderatörlüğünde düzenlenen seminerde İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Hakan Ataman “Nefret Suçu, Nefret Söylemi”, Bianet ve Kaos GL’den Bawer
Çakır “Nefret, İnsan Hakları ve Medya”, Pembe Hayat Derneği’nden
Buse Kılıçkaya da “Eryaman Davası ve Çetesi” konularında konuşma
yaptılar.

STGM Eğiticilerin Eğitimi Programı tamamlandı

İhtiyaç temelli eğitimlerimiz devam ediyor

Türkiye’de sivil toplum gün geçtikçe güç kazanıyor. Düzenlenen kampanyaların sayısı artıyor, daha fazla örgüt stratejik plan yaparak çalışmalarına devam ediyor ve her geçen gün daha fazla örgüt proje üretiyor. Sivil alandaki canlılığa paralel olarak da örgütlerin eğitmen ve
danışman ihtiyaçlarında önemli bir artış var.

Sivil örgütlerin farklılaşan eğitim ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap
verebilmek amacıyla düzenlediğimiz ihtiyaç temelli eğitimlere devam
ediyoruz. İhtiyaç temelli eğitimlerin, düzenli ve programlı organize
ettiğimiz kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerinden farklı bir özelliği var. Eğitimlerin tarihlerine ve eğitim içeriğine, eğitimleri talep
eden STÖ’lerle birlikte karar veriyoruz ve bu eğitimleri büyük ölçüde
talep sahibi sivil örgütlerin kendi mekânlarında organize ediyoruz. Bu
eğitimlerin örgütlerin kendi mekânlarında gerçekleşmesi de eğitimlere ayrı bir anlam katıyor. Yerel örgütlerin mekânlarında diğer yerel
STÖ’lerle eğitimleri organize ederek birbirimizi daha da
yakından tanıma şansını yakalıyoruz.

STGM bu ihtiyaca cevap verebilmek adına, 3–6 Nisan ve 24–27 Nisan
tarihlerinde toplam sekiz gün süren bir eğiticilerin eğitimi programı düzenledi. Eğiticilerin Eğitimi Programı çerçevesinde düzenlenen eğitime
gençlik, insan hakları, toplumsal cinsiyet, çevre/doğa koruma, engelliler, çocuk hakları alanlarında aktif olarak çalışan 16 aktivist katıldı. Eğitim katılımcıları şimdi STGM ile birlikte
yollara düşecekler ve yerinde kurumsal desteklerde ve
eğitimlerde sivil örgütlere gönüllü olarak destek
olacaklar.

Yerinde kurumsal
desteklerimize başladık
Yerinde Kurumsal Destek olarak adlandırdığımız bire bir/yüz yüze destek programına
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimine
(RUSİHAK) yaptığımız ziyaretle başladık. RUSİHAK’ı İstanbul’da
altı ayrı örgütle paylaştıkları
ofislerinde ziyaret ettik.
Girişim gönüllüleri ile
örgütlerinin ihtiyaçlarını beraberce tespit
ettik ve çalışmalarında RUSİHAK’a
nasıl destek olabileceğimizi şekillendirmeye
başladık. STGM
kısa
vadede
RUSİHAK’ın etkili ve sürdürülebilir
bir gönüllü ağı kurmasına destek olacak.
Kurulacak gönüllü ağı ile
savunuculuk çalışmalarını daha
güçlü bir şekilde yürütebilmelerini dileriz
RUSİHAK’ın.
Yerinde kurumsal destek başvuru çağrısına ve
başvuru koşullarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu desteklerimiz bir STÖ’nün stratejik
planlamasından, gönüllü yönetimi sisteminin geliştirilmesine, basılı malzeme üretiminden, kampanya
planlamasına dek farklı alanları kapsayabilecek. Hatırlatmak isteriz ki yerinde kurumsal destekler kapsamında maddi ve ayni destek vermiyoruz. Amacımız bilgiyi
ve deneyimi paylaşmak ve birlikte çalışarak örgütlere destek
olmak

İhtiyaç temelli eğitimlerimiz ve yerinde kurumsal desteklerimiz hakkında
daha ayrıntılı bilgiye http://www.
stgm.org/egitim/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Buse Kılıçkaya (Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği)
Haziran ayının son haftası tüm dünyada lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden utanç değil, aksine onur duyduklarını hatırlatmak için Onur Haftası olarak kutlanıyor.
Lambda İstanbul’un öncülüğünde Türkiye’deki tüm LGBTT örgütleri tarafından düzenlenen ve 21-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Onur Haftası’nda paneller, film gösterimleri, atölye çalışmaları, partiler ve önemlisi geleneksel kitlesel Onur Yürüyüşü var (ayrıntılı bilgi için: http://prideistanbul.org).
Biz de Onur Haftası vesilesiyle bu sayımızı eşcinsel haklarına ayırdık ve Pembe Hayat’ın aktif temsilcilerinden Buse Kılıçkaya ile söyleştik. Kılıçkaya, ilk olarak 17 yaşındayken bir eşcinsel hakları örgütlenmesi
olan Kaos GL’yle (Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği) tanışır. Heteroseksüel olmayan her birey gibi cinsiyet kimliği nedeniyle hem ailede hem toplumda sıkıntı yaşayan Kılıçkaya,
eniştesinin yardımıyla tanıştığı bu örgütlenme sayesinde cinsiyet kimliğine dair yeni fikirler edinmeye, bedenini ve kendini tanımlamaya başlar. Uzun bir süre bir siyasi partide, sonrasında da Kaos GL Derneği’nde
çalışmalar yapan Buse Kılıçkaya, son yıllarda trans bireylerin yaşadığı şiddet olaylarının artmasıyla birlikte 2006 yılında kurulan Pembe Hayat Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Dayanışma
Derneği’nin kuruluş sürecinde yer alır. Kılıçkaya halen Kaos GL Derneği’nde insan hakları ve ayrımcılık,
Pembe Hayat Derneği’nde ise HİV/AIDS üzerine profesyonel olarak çalışıyor.

Pembe Hayat Türkiye’de LGBTT hakları mücadelesine ne kattı?
Pembe Hayat şu anda Ankara’da örgütleniyor gibi görünse de Türkiye’nin
dört bir yanıyla bağlantı içerisinde. İstanbul’da, Diyarbakır’da, İzmir’de
TT (travesti, transseksüel) bireylerle ilgili bir sorun olduğunda ilk olarak Pembe Hayat’la bağlantıya geçiliyor. Bu bizim işimizi ne kadar
doğru yaptığımızın bir göstergesi, önemli bir boşluğu doldurduğumuz
açık. Ankara’da ise biz kendimizi sokak örgütlenmesi olarak tanımlıyoruz. Sokaktan geliyoruz ve her daim sokaktayız, sokağın sorunlarını
iyi kavrayabiliyoruz ve tam göbeğindeyiz. Olaylara 24 saat içinde tepki
verebilen bir örgütüz. LGBTT mücadelesi bilinse de trans bireylerin sorunlarına çözüm olmaya çalışan bir örgütlenme.
Travesti ve transseksüellerin yaşam hakkı için bile mücadele
etmek zorunda kalması sadece Türkiye’ye özgü bir durum mu?
Birçok ülkede taciz bile nefret suçu olarak ele alınırken bir insanın sadece trans olduğu için öldürülmesi Türkiye’de henüz nefret kapsamına
alınabilmiş değil. Bu durum elbette Türkiye’ye özgü.
Diğer alanlarda hak temelli çalışan örgütler ve kişilerle ilişkileriniz
nasıl?
Şu an birçok LGBTT birbirine kenetlenmiş durumda ve yeni nesil tehlikeden nasıl uzak duracağı üzerine tartışıp konuşuyor. Eylemler eskisinden olduğundan daha kalabalık olabiliyor. Hep bir ağızdan “Susma
haykır, eşcinseller vardır” denilebiliyor. Cinsel kimliğinizi, yöneliminizi
rahatça ifade ederek yaşamayı tercih etmişseniz tüm bu koşulları da
göz önünde bulundurmuşsunuzdur. İlk yıllarda sivil toplum örgütlerinden destek alma konusunda sıkıntılarımız vardı. STK’ların da bizim
taleplerimizi anlama konusunda çekinceleri vardı. Ama şimdi bir basın
açıklaması hazırlandı mı, çekinmeden altına imzalarını atabiliyorlar.
Homofobi ve transfobi sorununun sadece LGBTT bireyleri ilgilendirmediğini kendi aralarında konuşabiliyorlar ve LGBTT’lerin insan hakları
konusunda söz üretebiliyorlar. Bunlar gerçekten olumlu değişimler.

Türkiye’deki TT örgütleri ile dünyadaki (Avrupa, Afrika, Asya,
Amerika) örgütlenmeleri karşılaştırdığımızda nasıl bir resim ortaya
çıkıyor? Sizin onlarla iletişiminiz var mı?
Türkiye’de örgütlenme politik tavrını her şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Milliyetçiliğe, ırkçılığa, militarizme, ayrımcılığa, insan hakları
ihlallerine ve buna benzer söylemlere karşı aynı yerden hareket edebiliyor. Birçok ülkede daha çok karnaval, festival, eğlence havasında yürütülen ve kapitalizme hizmet eden bir hal almış bir LGBTT örgütlenmesi
mevcutken Türkiye’deki örgütlenmeler daha yaşamsal bir mücadele
sürdürüyor. Uluslararası birçok örgütle iletişim halindeyiz. Sorunlarımızın birbirinden farklı olmadığını da görebiliyoruz.
LGBTT hakları alanındaki aktivizminiz yaşamınızda neleri
değiştirdi?
Öncelikli olarak toplumun bana vermiş olduğu rollerin ne kadar benim
dışımda, dayatılan, benliğimi benden alan bir gerçeklik olduğunu gördüm. İnsanların yaşamları üzerinde erkliğin ne kadar baskın olduğunu
ve yaşamların hem erkek hem de kadın bireylere yönelik kalıplara sokulmaya ve köleleştirilmeye çalışıldığını fark ettim. Hem bedensel hem
de ruhsal özgürlüğün insan bedeninde özgürce yaşandığında sevginin,
hoşgörünün hâkim olabileceğini gördüm. Özgürlüğün ve özgürlük mücadelesinin yaşamlarımızda nefes almak, su içmek, yemek yemek kadar önemli olduğunu, her bireyin özgürlüğü için mücadele etmesinin ne
kadar önemli olduğun farkına vardım. “Bir kelebek kadar bile ömrüm
olsa onu da örgütlü mücadele içerisinde harcarım.”
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Adres: Ataç 1 Sok. 3/8 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 433 85 17
E-posta: pembehayat@gmail.com
Web: www.pembehayat.org
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