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Gökkuşağı Yaşayan Kütüphanesi (GYK) Boysan’ın Evi, LADEG ve Şişli Belediyesinin
İşbirliği ile 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde Boysan’ın evi etkinlik mekanında gerçekleşmiştir.
Gökkuşağı Yaşayan Kütüphanesi, 2 Gün boyunca 12:00-18:00 saatleri arasında
okuyucularını ağırlamıştır. Toplam 12 saat boyunca açık kalmıştır.
Gökkuşağı Yaşayan Kütüphanesi’nin değerlendirmesi için okuyuculardan ve kitaplardan
kendi deneyimlerini yansıtabilecekleri kısa formlar doldurmaları istenmiştir.
Okuyuculardan gerçekleştirdikleri her bir okuma sonunda form doldurmaları istenmiştir.
Toplanan geçerli form sayısı 80’dir. Çoklu okumalar ve bir kişinin birden fazla kitap okuma
gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulmalıdır buna göre ilk gün 57 ikinci gün ise okuma
sayısı 106 okuma gerçekleşmiştir.
GYK kitapları ise kitap olma sürelerinin bittiği günün sonunda geribildirim formu
doldurmuşlardır.

OKUYUCULAR
GYK okuyucularının yaş ortamalası 23.65 ‘ dir En genç okuyucu 18 en yaşlı okuyucu ise 55
yaşındadır. (Yaş dağılımı için Bkz. Grafik 1 )
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Grafik 1’de görüldüğü üzere okuyucuların büyük çoğunluğunu 20-24 yaş arası kişiler
oluşturmaktadır.
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Okuyuculara GYK’dan nasıl haberdar olduklarını sorduğumuzda aşağıdaki cevapları aldık.
Grafik 2: GYK’dan Nasıl Haberdar Oldunuz ?
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GYK öncesi kitaplara ilişkin gizlilik/görünürlük hassasiyeti nedeniyle basın çalışması
yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda alanda yürütülen tanıtım ve sosyal medya
çalışmasının mekan konumu ve görünürlüğü işlevsel olduğu ifade edilebilir. Mekanda
aldığımız sözel geribildirimler yukarıdaki tablonun doğruluğunu desteklemektedir.
Okuyucululardan GYK fikrini, katalogda bulunan kitap başlıklarını ve önyargıları ve
kütüphanecileri 1’le 5 arasında puan vererek değenlendirmelerini istedik.
Grafik 3: GYK beğeni grafiği
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Grafik 4: Katalog ve Önyargılar Beğeni Grafiği
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Grafik 5: Kütüphanecileri Değerlendirme Grafiği
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Grafiklerde de görüldüğü üzere okuyucuların neredeyse tamamı GYK fikrini çok beğenmiş
ve kütüphanecilerin kendilerine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Kitap başlıkları ve
önyargıları da beğenmiş olmalarına rağmen daha çeşitli kitap başlığı olmasını
istemektedirler. Ve bu konuda önerilerde bulunmuşlardır
Okuyuculara GYK‟da okuyucu olmayı başkalarına önerip önermeyeceklerini sorduğumuzda ise sadece 2 hayır
cevabı aldık (Bkz. Grafik 6 ).
Grafik 6: Okuyucu olmayı önerme
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Okuyuculardan GYK‟da okuyucu olurken yaşadıkları en önemli deneyimi ve bu süreçte
öğrendikleri yeni şeyleri paylaşmalarını istedik.
Genel olarak, okuyucular için en etkileyici şey yaşadıkları gerçeklik hissi olarak ortaya
çıkıyor. Yüz yüze, insan insana konuşmanın, iletişime geçmenin çok anlamlı ve heyecan
verici bir deneyim olduğunu vurguluyorlar. Kitapların bir takım özelliklerinden ötürü
yaşadıkları sorunları samimi ve açık bir şekilde paylaşmaları, gerçekleri birinci ağızdan
öğrenme fırsatı yakalayan okuyucular için anlamlı bir deneyim olmuş. Bu da okuyucuların
gerçekten iletişime geçmelerini ve empati kurabilmelerini sağlamış. Okuyuculardan birinin
“bilmediğim bir hayatı birinci ağızdan öğrenme, tanıma imkanım oldu” ifadesi GYK‟daki
kitap okuma sürecinin ne kadar gerçek, zengin, bir o kadar da samimi ve kişisel paylaşım
temelinde gerçekleşen bir süreç olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Öte yandan bu
ifadeyi örneğin; ‘’tabuların yıkılabileceğini öğrenmek gerçekten güzel sanırım bu konuda
umudum artık var / hiçbir fikrimin olmadığı bir kişiyle konuşurken duygu ve düşünce

paylaşımı yapmak hayatımda aldığım en büyük duyguydu bana bu fırsatı sunduğunuz için
teşekkür ederim (:’’ ifadeleriyle birlikte düşünürsek GYK serüvenine başlarken önümüze
koyduğumuz “gündelik yaşantıda bir araya gelme fırsatını çok da fazla yakalayamayan
insanları belli bir çerçevede bir araya getirmek ve kişisel paylaşıma zemin hazırlamak”
hedefine ulaştığımızı söyleyebiliriz.
GYK‟nın temel amacı olan önyargıların kırılması, törpülenmesi ile ilgili olarak okuyucuların
birçok olumlu ifadesi bulunmaktadır. Bir okuyucu yaşadığı en önemli deneyim için ‘’
Eşcinsel insanlar konusunda birince elden deneyimleyen insanarın yaşadığı sorunları ve
karşılaştıkları zorlukları öğrendim. Tahmin edemediğim durumların yaşandığını öğrenmek
beni etkiledi’’
Bir takım önyargılar yargıya dönüşebilir elbette dedik başlarken ama istiyoruz ki yargıya
dönüşen önyargılarınız birinci ağızdan edinilen bilgilere dayalı olsun. “Gerçekleri ilk
ağızdan öğrenmek.” ifadesi formlarda seyrek rastladığımız bir ifade değil.
Okuyucularda GYK deneyimi sonucunda neler öğrendiklerini paylaşmalarını istedik:
7. Kitap okuma deneyiminden yeni bilgiler edindiğinizi düşünüyor musunuz?
hiv+ hakkında sadece genel bilgim vardı bu etkinlikten sonra süreç tedavi demek ve
dahası hakkında ayrıntılı bir çok bilgi edindim.
evet
böyle bir etkinlikte kendimi toplumda aslında daha az görünür kıldığım farkettim ve açık
olmalıyım
kesinlikle evet anayasadaki karşılığını öğrendim işe başlama dönemini öğrendim bu tüyler
ürperticiydi.
iki cinsiyeti yaşayan birinin nelerle karşılaşıp neler yaptığını toplumdaki yeri
hiv+ bireylerde reçete edilen ilaçların yan etkilerinin boyutlarını öğrendim bulaşma yolları
vs. güzel anlatıldı profilaksinin sağlık çalışanlarına bakanlık tarafından reçetesiz
karşılandığını öğrendim
pek tabi.
türkiyede interseksilerin karşılaştığı şeyler hakkında öğrendim
kesinlikle teşekkür ederim / hemde nasıl :) teşekkür ederim
yeni bir şey öğrenmedim ancak kafamdaki önyargıları kırmama yardımcı oldu.

evety / evet
evet
evet düşünüyorum

evet
her temas zihnimize bir şey katar diye düşünüyorum
kesinlikle evet.
kesinlikle
evet
kesinlikle
evet
evet / interseks biriyle ilk kez diyalog kurma şansım oldu etkileyici bir deneyim
evet sebebi yukarıda belirttim

kesinlikle evet
evet
kesinlikle evet
kesinlikle evet
evet
evet
evet ablamla birlikte açılmak daha kolay olacak
kesinlikle evet
hiv+ hakkında daha fazla bilgi aldım lezbiyen kitabı okuduktan sonra eşcinsel ilişkiler
hakkında farklı bakış açıları kazandım biseksüel kitabın bakış açısını çok sevdim trans
erkek kitabın yaşamış olduğu deneyimler transgender bireylerin neler yaşadığı hakkında
daha yararlı bilgiler kazanmama sebep oldu toplumun interseks bireylere bakış açısını
öğrendim
evet hiv+ hakkında bilmediğim şeyler öğrendim hayata her daim güzel bakmayı öğretti
bana kendisine çok teşekkür ederim lezbiyen ve biseksüel kitabın kimlikleriyle barışık
olmaları beni çok mutlu etti türkiyede yasal olarak yapılan muameleyi daha detaylı
öğrendim trans erkeklerle ilgili öğrendim interseks bireyler hakkında bir bilgim yoktu
meraklarımı giderdim hiv+'in ne olduğunu öğrendim / lezbiyen bir bireyin yaşam
deneyimlerini öğrendim / biseksüel bireyden aşkın cinsiyetsiz olduğunu öğrendim /
türkiyenin trans bireylere ne kadar destek çıkıp çıkmadığını öğrendim / intersekslerin
yaşadığı zorlukları öğrendim
biseksüel tanımını fazla bilmiyordum daha ayrıntılı öğrenmiş oldum HIV+ hakkında hiçbir
şey bilmiyordum baya bilgilendim teşekkürler / Transseks işçisi süpeeerdi çok fazla şey
öğrendim süre kısa geldi / Interseks hakkında daha fazla bilgim oldu 3 çeşit olduğunu
biliyordum ve dinledikçe ülkemden utanmaya başladım neden hiç bir çalışma yapılmadı
diye
Zaman zaman kendimi dipte hissederim baskı altında olmama rağmen herles benimle
konuşuyor gibi hissederdim konuştuğum biseksüel kadın bu konuda çok yardımcı oldu
Eşcinsel insanlar konusunda birince elden deneyimleyen insanarın yaşadığı sorunları ve
karşılaştıkları zorlukları öğrendim. Tahmin edemediğim durumların yaşandığını öğrenmek
beni etkiledi
tabiki bakış açımı ve olaylara yaklaşımımı kolaylaştırdı
insanların paylaşarak önyargılarını kırabileceklerini bir kez daha anladım / trans bireylerin
hormon kullandıklarını ilk defa öğrendim
tabi birliktede etkinlik yapmayı düşündüğüm bir kitap deneyimi oldu
her insan başka bir hikayedir önyargıları kırabilmek anlamak insanların hayatlarına
dokunabilmek bunların bende yarattığı etki şimdiye kadar deneyimlemediğim bir
tecrübeydi
evet
evet alternatifler keşfettim hiv+ den yaşadığı süreci ve toplum problemlere devlete
politikalarına nasıl çözüm getirebileceğini öğrendim / bir trans seks işçisi ile yaşadığım
sürecin benzediğini öğrendim
lgbti durumundan aileninde birey kadar etkilendiğini öğrendim interseksin hayatı boyunca
mücadele etmek zorunda kaldığını öğrendim
bilinçli aile faktörünün önemi / interseks bireyle görüştüğümüzde toplumdaki sıklığı ve bu
konu üzerine tıp dünyası ve toplum görüşünü öğrendim. Daha önce fazla bilgim
olmamasından ötürü interseks bireyle görüşme yapmak farkındalığımın artması oldu
evet / çözüm olacak şeylerden kaçınılmaması gerekir
kesinlikle
evet / yine evet / tekrardan evet
evet. İnsanların ne amaçla mücadele ettiğinin nasıl şartlarla karşılaştıklarını
evet. Biseksüellik hakkında daha fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum
kesinlikle. Alana dair ilgim ve bilgim var konuyla ilgili projeler üretiyoruz demek… . Her
insan birbirinden farklı yaşadıkları sorunlar farklı bunları konuşmak beni hem hem iz
hemde alana olan bilgimi besliyor
evet

düşünüyorum herşeyden önce yeni bir yaşama bir sürede olsa tanıklık ettiğimi
düşünüyorum / lgbti aktivizmi ile ilgili bilmediğim şeyler öğrendim. Tarihi değişen süreç ve
geleceği / yeni şeyler öğrendim
kesinlikle iletişim ve bireyleri anlamak adına çaba sarf ettiğimi düşünüyorum / katılıyorum
evet / evet / evet
hemde çok
-

evet
evet
kitap kendini samimi bir şekilde açıkladı ve bu deneyimlerden mesleki kariyerimde
kullanacağıma inanıyorum

elbetteki (:
evet yaralı olduğunu düşünüyorum
evet kesinlikle
evet insanların hayatlarının ne kadar kolay yaşabileceklerini öğrendim herşeyin
gerçektendende bakış açısına bağlı olduğunu öğrendim
evet. Kitap yaşantılarından bahsedince cesur olduğunu ve kendinden emin olduğunu
öğrendim
evet
evet kesinlikle
kesinlikle
kesinlikle evet
kesinlikle
kesinlikle evet
evet

Okuyucularda GYK deneyimi sonucunda yaşadıkları en önemli deneyimi paylaşmalarını
istedik:
6. Kitabı/kitapları okurken yaşadığınız en önemli deneyim neydi?

sohbet havasında geçtiği için biryandan bilgilenip biryandanda keyif aldım
hissettiğim ama ifade edemediğim şeyi konuşma fırsatı buldum böylece farkına vardım
aile ve görünür yönelim / kimlik konusunda daha yavaş ve sağlam adımlarla hareket etmemi sağladı
üniversite deneyimleri okuldan atılma serüveni oldukça etkiledi bu durumu olağan karşılayan aile
tablosu gördüm özgüveni yüksek birini görmek beni mutlu etti.
hislerini anlamak
ben bu konuları biliyordum o anlamda pek değişik şeyler beklemedim ama tıp okumama rağmen
yeni bir iki şey öğrendim bence harikaydı gayet iyiydi.
negatif algılanan tutumun kişinin kendi çabasıyla pozitife çevrilmesinin mümkünlüğünü gördüm.
çocukluk anıları ve travmalar
bildiğim kadarının yetersiz eksik olduğunu gördüm / yine aynı şey bu kez daha çok şey bilmediğimi
gördüm.
-

karşılık oturup iki insan gibi iletişmek, okuma eyleminin böyle çağdaş ve insancıl kılınması, bir
insanı görmek / travmasız bir yaşamın daha doğrusu travmaya rağmen bir yaşamın mümkünatını
görmek.
bilgilenmek, yeni bilgiler edinmek
karşımdaki kişiyle empati kurmak
ilk defa bir lezbiyenle sohbet ettim
okuduğum kitapla daha önceden tanışıyoruz fakat onun bu kadar özeli ile ilk defa karşılaştım biraz
şaşırtıcıydı
kişinin duygularına dokunabilmek birinci ağızdan dinlemek oldukça etkiliydi
toplumun kalıpları dışında bizim gibi olan biri daha olduğunu görmek güzel, temas etmek
birbirini tanımayan iki insanın samimi sohbet edebilmesi
bildiğimizi sandığımız şeyleri farklı bir bakış açısıyla öğrenmek.
empati yapmamı sağladı trans seks işçilerinin uğradığı ayrımcılığını farkettim
genel geçer duyumlardan çok birebir yaşam deneyimlerini dinlemek iyi geldi
dayanışma
empati kurmak / bilmediğim konuları öğrendim
heryerde toplumun çok farklı kesimlerinden deneyimlere sahip insanlar var
çevremde olmayan bir kitaptı ve hakkında bilgi sahibi olmak ve belkide olan önyargılarımı yıkmakta
yardımcı oldu
türkiyedeki bir lezbiyenin sünni döllenme yoluyla çocuk sahibi olması / türkiyedeki interseks
bireylerin durumu ve yaygınlığı
yüzyüze konuşmak bireysel olarak faydalı oldu sunum seminerden daha etkili olduğu kanatindeyim
hiç duymadığım bilgileri edinmek güzeldi
bilmediğim bir hayatı birinci ağızdan öğrenme, tanıma imkanım oldu
samimi olması, içtenlikle cevaplamaları
açık sorular sorabilmek ve aynı şekilde açık cevaplar alabilmek
her ebeveynin çocuğunu olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini söyledi
samimiyet

çok zevkliydi hep konuştuk hep gülüştük bayıldık
hiç hiv+ pozitif bireyle tanışmadım bu yüzden ilginç bir deneyimdi pozitif bir insan olması beni mutlu
etti lezbiyen kitapda daha önce tanımadıklarımdandı onunda pozitif oluşu beni etkiledi biseksüel
kitapda aklımda olan bir çok sorunun cevabını aldım aile içinde trans erkek bireyimiz var bu yüzden
onun hislerini çok iyi anlıyorum bence onlar ençok anlaşılmayı istiyorlar bu yüzden çok mutlu oldum
interseks bireylerin bu kadar zorbalıkla karşılaşması beni çok mutsuz etti
hiv+ ile yaşayan bir bireyin hayat dolu olması çok hoşuma gitti / şimdi eskiye göre bireylerin dahada
ötekileştirildiğini öğrendim / trans bireyin yaşadığı zorluklar deneyimler üzücü / intersekslerin
yaşadığı bilmediğim acılar sıkıntılar

Kitabın çok fazla önyargıya uğramadığını düşünüyorum ve de çok güzel deneyimdi okumak geçen
seneden çok içimden gelmişti okulda görev almıştım ama okumak yaşattı
Kendine olan güvenini dinlemek çok hoşuma gitti / Yaşama sıkı sıkı sarılmasını dinlemek yaşadığım
en güzel deneyimlerdendi / Trans seks işçisinin hayata duruşunundan çok etkilendim
Kişinin ve ailesinin cesareti beni çok etkiledi. Ayrıca kişinin buraya gelip bizi bnilgilendirmesi çok
hoşuma gitti. Özel konularda bile açık açık olması çok iyi hissettirdi. Kitapların sıcak kanlılığı beni
çok etkiledi
Bir ailenin hayatındaki önemli anamda yanında olmasının o kişiye yardımcı olması ve bu konuda
onu reddetmemesinin önemi benim için önemli birdeneyim oldu.
boysan ve annesinin ne kadar güzel bir yol arkadaşı olduğu / trans bir bireyin öncesinde ailesine
açılma süreci ve yaşanan sorunları daha iyi öğrendim
yüzyüze gelinip akılda kalan sorulara birlikte cevap bulmak etkileyiciydi suyu birlikte bulandırıp
birlikte berraklaştırmaya çalıştık

birinci kişiden duygularını ve yaşadıklarını hissetmek başka pencereden bakabilmek çok önemliydi
benim için / bir trans erkek olarak annemin hangi süreçten geçtiğini hissetmek korkularını anlamak
ve onların bakış açısından bakmak bana karşı olan düşüncelerimde büyük bir değişiklik yarattı

lgbti babası kendi oğluyla olan açılma deneyimini aktardı / trans seks işçisi ile keyifli bir sohbet
yaşadım
lgbti hakkında daha çok bilinçlenmek yaşayarak öğrenmek./ Gey annesinin kendi içinde
yaşadıklarını gözlemlemek / interseks'in bilinmeyen gerçeklerinin birinci ağızdan öğrenilmesi
toplumun konuya olan bakış açısıyla alakalı mesleğin getirdiği bilinçle beraber bilgi öğrenmek adına
geldiğim proje adına aile faktörünün birey üzerindeki etkisinin büyüklüğünü farkettim
insanlara yüklenen önyargılar sebebiyle hayatlarına zor şekilde devam etmeleri
bilinçlenmek aydınlanmak
öğrendim / yine öğrendim / yine ve yine öğrendim
kitapları anlamaya çalışmak, hissettiklerini dinlemek beni gerçek etkiledi
lgbti babasının süre içerisindeki tutumu beni fazlasıyla etkiledi
kitapların aslında bizden biri olduğu, aynı toplumda benzer sorunlara sahip olduğumu aynı
şeylerden yakındığımızı görüyorum
benzer deneyimlerden geçmiş olduğunu veya geçiyor olduğunu gördüm bu aramızdaki ilişkiyi ve
konuşmayı güçlendirdi / katılıyorum / hiv+ hakkında bilmediğim herşeyi öğrendim önyargılarım
yoktu hala dahada yok
hareketin içerisinde olsamda yaşayan insanlardan süreçleri ve tecrübeleri dinlemek keyifliydi /
katılıyorum
sohbet etmekten keyif aldım / bilgi sahibi oldum baba ile sohbet etmek yararlı oldu sohbet etmek
hoşuma gitti
iyiki varlar ve onları okuyabiliyoruz iyiki
tabuların yıkılabileceğini öğrenmek gerçekten güzel sanırım bu konuda umudum artık var / hiçbir
fikrimin olmadığı bir kişiyle konuşurken duygu ve düşünce paylaşımı yapmak hayatımda aldığım en
büyük duyguydu bana bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederim (:
yaşadıkları hisleri
gerçek hislerini yansıttı
elbetteki empatinin bugüne kadar sadece okuduğumuz yerden düşünebildiğimiz kadarı ile sınırlı
olması dışında bugün ilkkez empati dünyanın sınırlarını bu güzel insanlara karşı bu kadar
genişletebildim
toplumda sık sık önyargıyla karşılaşan insanlarla konuşma fırsatı buldum bir nebzede olsun onların
penceresinden bakma fırsatı buldum
sosyal medya yada herhangi bir kaynaktan öğrenemeyeceğim kadar kişisel ve zengin bilgiler
edinmem
deneyimin yolculuğun kendisi
kitap yaşantısından kesintiler vererek deneyimlerinden bahsetti çok memnun kaldım, yaşayan
kitaplar olması bile etkileyici ve cesurcaydı
kendi yaşadıklarımı gördüm
gerçekte yaşayan bir insandan dinlemek en önemli deneyimdi çok etkilendim
aydınlandım
empati
bilmediğim konuları öğrenme şansım oldu önyargılarımdan arındım
başka bir insanın hayatına tanık olmak ve toplumun önyargılarının ne kadar yersiz gereksiz olduğu
kendimle ilgili kafama takılan sorulara cevaplar bulmama yardımcı oldu

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere okuyucular karşılık konuşup ilişki kurmanın
öneminden söz edip bildiklerinin yanlış olabileceğinide görmüş bulunuyorlar bilginin farklı
kaynaklardan edinilmesinin önemini vurgulayan okuyucular kitapların göğüslemek zorunda

kaldıkları önyargıların neler olduğunu daha açık bir şekilde görebilmiş ve yaşadıkları
güçlükleri öğrenme fırsatı bulabilmişler edindikleri bilgiler sayesinde önyargılarının
kırıldığını birinci ağızdan gerçek bilgi sahibi olduklarını söyleyebiliriz.
KİTAPLAR
GYK süresince ilk gün 11 kitap başlığı 13 kitap ikinci gün 10 kitap başlığı 13 kitap
okuyucularıyla buluştu.
Gökkuşağı Yaşayan Kütüphanesi kitaplarının yaş ortaması 34’dür En genç kitap 20 en
yaşlı kitap ise 60 yaşındadır. (Yaş Dağılımı için Bkz. Grafik 7)
Grafik 7: GYK Yaş Dağılımı

KİTAPLARIN YAŞ DAĞILIMI
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Grafik 7’de görüldüğü üzere kitaplar yaş açısından farklılık gösteren bir grup oluşturmuştur.
20 ve 60 yaşlar arasında 4 kişi 20-35 2 kişi 35-45 5 kişi ise 45-60 yaş aralığındadır.
Kütüphanede farklı yaşlardan kitapların yer almasının bir sorundan çok kataloğun mümkün
olduğunca genel popülasyonu temsil edici olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Kitapların % 69‟u bir sivil toplum kuruluşu üyesidir. Kitabın bir sivil toplum kuruluşu üyesi
olması, kendi hakkındaki önyargılardan haberdar olması ve bu önyargılar nedeniyle
karşılaştığı ayrımcılıkla baş etme yöntemleri geliştirmiş olması açısından oldukça
önemliydi.
Kitaplardan GYK deneyimlerini değerlendirmelerini istedik.

Grafik 8: GYK Deneyim Değerlendirme,

Bir Kitap Olarak Gökkuşağı Yaşayan Kütüphane'yi Nasıl Deneyimlediniz ?
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Kitapların neredeyse tamamı GYK deneyimlerini çok iyi olarak değerlendirmişlerdir. Form
dışındada aynı amaca hep birlikte ulaşmalarında duydukları mutluluktan ötürü özel
olarakda belirtip teşekkür etmişlerdir.
Kitaplara, okuyucularıyla ilgili genel izlenimlerini sorduk. Kitaplara göre okuyucuların büyük
bir bölümü anlamaya, öğrenmeye açık ve ilgililer.
Grafik 9: Kitapların Okuyucularına Dair İzlenimleri

Okuyucularla İlgili Genel İzlenim
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1. İlgisiz, öğrenmeye anlamaya açık değil.

4.İlgili

5.Çok, İlgili, öğrenmeye, anlamaya açık

Kitaplar, GYK gerçekleşmeden önce kendilerine GYK‟nın amaçları ve yöntemi,
kendilerinden beklenen roller, süreçte ve okuma esnasında karşılaşabilecekleri muhtemel
durumlar, teknik detaylar, koordinasyon ekibi ve gönüllü ekip hakkında yeterince bilgi
verildiğini belirtmiştir.
Grafik 10:Etkinlik Öncesi Bilgilendirme

Etkinlikten Önce Bilgilendirme
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Kitapların tamamına yakını GYK‟da görev alan gönüllüleri çok yardımcı, samimi, içten ve
güler yüzlü olarak tanımlamıştır.
Yine bütün kitaplar bir sonraki GYK‟da kitap olmak istediklerini belirtmişlerdir.
GYK‟ya gösterilen yoğun ilgi ve okuyucu sayısının çokluğu dolayısıyla üst üste ödünç
alınan kitaplar doğal olarak kütüphanenin çalışma saatlerini bir miktar yorucu ve yoğun
olarak değerlendirmiĢlerdir (Bkz. Grafik 11). Ancak, yorgunluğa ve yoğunluğa rağmen bu
deneyimi yaşamış olmanın verdiği mutluluğu da her fırsatta belirtmişlerdir.

Grafik 11: Çalışma Saatleri Değerlendirme
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GYK‟da gerçekleşen 166 okumanın kitaplara göre dağılımı Grafik 12‟de Okuyucu Sayısı
olarak görülmektedir. Hiv+, İnterseks, Biseksüel ve Trans Seks İşçisi kitaplar en çok
okunanlar listesinin ilk dört sırasını oluşturmuştur.
Grafik 12: Kitaplara Göre Okuyucu Sayısı Dağılımı
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YK kitaplarına YK deneyiminin onlara neler kazandırdığını ve YK süresince onları nelerin
zorladığını sorduk. Farkındalık yaratıp bilgilendirdikleri önyargıları kırdıklıkları için mutlu
oldukları söylediler.
10. Kitap olmanın size neler kazandırdığını düşünüyorsunuz?
bende gelenlerden öğreniyorum
farkındalık yarattığımı

farkındalık, bilgilendirme yaptığım için mutluyum

Ben bizim yaşadıklarımızın dışardan nasıl göründüğünü anladım

yeni insanlar tanıyıp düşüncelerini değiştirmek
Daha açık oldum, kendime de
çok şey kattı anlatılamaz ( bir aile )
Yönelimimi ifade etmemde yardımcı oldu
Biseksüelliğin temsilini uygun dille yapabildiğimi düşünüyorum. Bu benim
için büyük bir kazanım
insanların farkında olması mutluluk sağladı
insanlara dokunmak inanılmaz iyi hissettiren bir şey. Her kitap deneyimim
meditasyon oluyor. Ayrıca yaşadıklarımı hatırlatarak beni güçlendiriyor
daha çok insana ulaşılabilir olmak
insanların eksiklerini farkettim
bana biraz daha kendimi ifade edebilme özgürlüğü kattı iç dünyamı insanlara
açmamı sağladı

Yeni insanlarla tanışmak güzel

Kitapların tamamı kütüphane görevlilerinin içtenlikle, güler yüzle ve samimiyetle
çalıştıklarını, motivasyonlarını arttırdıklarını ve yukarıda bahsedilen zorlayıcı koşulların
etkisini en aza indirdiklerini belirtmektedirler. Bunun yanında kataloğun zenginleştirilmesinin
ve kitap sayısının arttırılmasının iyi olacağını düşünmektedirler.
GYK Okuyucularının Sonraki Kataloglarda Yer Alması için Önerdikleri Kitap Başlıkları
Trans çocuk
LGBTİ ilişkileri
Cinsel Spectrum
Mesleki
Aseksüel
Hobi
Açılma Mevzusu
Non-binary
Queer
Aktivist
Cinsiyetsiz birey
Göçmen LGBTİ birey
Aramada olan biri
Budist
Psikolojik Sorunları olan
Homofobik olup sonradan fikrini değiştiren
LGBTİ birey şiddet mağduru
Trans erkek sevgilisi
Biseksüel vegan
Medya trans birey
Kimsesiz
Pangender
Akışkan cinsiyet
Seyahat

