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Nedir? 
Diyalog alanında 'güvenli alan' tarihsel olarak 
ötekileştirilmiş gruplara ait bireyleri kapsamayı 
ve onlar için güvenlik ve destek sağlamayı işaret 
eden bir metafordur. Güvenli alanlar genellikle 
ötekileştirilmiş grupların kamusal görünürlüklerini 
artırmaya çalışan eğitim, diyalog ve destek grup 
programları aracılığıyla oluşturulur. Eğitimler 
güvenli alanlara duyulan ihtiyaç, ötekileştirilmiş 
grupların şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılığın 
nasıl hedefi olduğu, insanların kasıtlı olmadan 
azınlıkları nasıl ötekileştirdiği, kavramsallaştırma 
ve destekleyici diyalog uygulamalarına nasıl 
geçilebileceği hakkında bilgileri kapsar. Belirli 
kişi ve kurumlar alanlarının güvenli olduğunu 
'güvenli alan' ya da 'güvenli bölge' temalı yazı 
veya görsel bir etiket ve buna eklenmiş olan "bu 
alan her yaş, ırk, etnisite, din, toplumsal cinsiyet, 
cinsel yönelim, sosyoekonomik arka plan, vücut 
yapısı ve yetkinliklerde herkese saygı ile 
yaklaşır” ibareli bir açıklama ile belirtir. 

Kavramı kim kullanır? 
Güvenli alan çoğu zaman eğitim bağlamında 
kullanılmıştır. Ancak yerleşmiş insan hakları 
hukuku ve protokolleri bulunan ve güvenli alanı 
çoğu zaman LGBT topluluğu için eşit 
katılımcılığı ve erişimi genişletmek amacıyla 
yaygınlaştırma stratejisi olarak kullanan 
ülkelerdeki belediyeler, sivil toplum kuruluşları 

ve şirketlerde de kullanıldığı görülür. Göreceli 
olarak yeni fakat kültürlerarası diyalog 
bağlamında kullanmak için oldukça faydalı bir 
kavramdır. Güvenli alan programları dahili olarak 
ya da harici kurumların desteği ile oluşturulabilir. 

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
Güvenli alan oluşturmak özü itibariyle diyalogla 
ilintili bir olgudur. İnsanlar arkadaşları ya da 
meslektaşları ile günlük iletişimsel deneyimleri 
üzerinden kendilerini onaylanmış ya da 
dışlanmış hisseder. Güvenli alan programları 
diyaloğu olumlayıcı ya da ötekileştirici iletişim 
deneyimleri hakkında farkındalık oluşturmak 
üzere kullanır. Bir alanı 'güvenli' olarak 
tanımlamak hasmane ya da güvenliksiz 
algılanabilecek durumların ötesinde diyalogun 
gelişmesi için olanak sağlar. 

Yapılması gereken neler kaldı? 
Güvenli alan programlarının etkinliğini 
belgeleyen çalışmaların sayısı azdır. Şu ana 
kadar yapılmış önemli araştırmalar eğitim 
alanında iklim çalışmalarına ilişkindir. Bu 
çalışmalar, çalışma yeri ve temel eğitimi 
kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Eğitim 
programları diyalog eğitimleri hakkında daha çok 
bilgiyi kapsayacak şekilde artırılabilir.  
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Nihayetinde, güvenli alan eğitimlerinin bir 
kurumdaki genel diyalog deneyimleri üzerindeki 
etkisi araştırılabilir. 
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