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Aylık Faaliyet Bülteni
Mart 2020

Kaos GL Derneği yaptığı çalışmalar hakkında üye, gönüllü ve takipçilerini bilgilendirmek amacıyla
hazırladığı “Aylık Faaliyet Raporu” yayınlarına devam ediyor.
Aylık hazırlanan faaliyet raporları dijital ortamda, Derneğin resmî sitesinde yayımlanıyor.
İşte 2020’nin Mart ayı faaliyet bülteni…

DERGİ-KİTAP
Kaos GL Derneği, jinekoloji muayenelerinde hasta haklarını yok sayan yaklaşım ve uygulamalara
maruz bırakılan kişilerin deneyimlerini aktardığı yazı dizisi “Jinekolog Muhabbetleri”ni
kitaplaştırdı.
Kaos GL Dergisi’nin Mart-Nisan 2010 tarihli 171. sayısı, “Queer Göç II” dosya konusuyla
yayınlandı.
Önceki sayıda Türkiye’den Almanya’ya yönelen göçleri ele alan Kaos GL Dergi, “Queer Göç II” ile
Mart-Nisan sayısında ise “LGBTİ+ aktivistler neden göç ediyor? LGBTİ+’ların göç gerekçeleri ve
bu göçün ardından yaşanılan zorluklar neler? Göç LGBTİ+'ların eğitim hayatını, sosyal yaşamını,
sosyal haklara erişimini nasıl etkiliyor? Mülteci LGBTİ+’ların Türkiye ve Türkiye dışındaki durumu
nedir? Avrupa ve Göç politika metinleri bizlere ne söylüyor?” gibi soruların cevaplarını birçok
akademisyen ve aktivist ile birlikte tartışmaya açtı.
Kaos GL Dergisi’nin Mayıs-Haziran sayısı yeni tip koronavirüs pandemisi ve karantina dosyasıyla
yayınlanacak.
Ezgi Sarıtaş’ın editörlüğünü yaptığı hakemli akademik dergi KaosQueer+’nın dokuzuncu sayısının
dosya konusu Tarih olacak. Dergiye yazı göndermek için son tarih 15 Mayıs 2020. Hakemli queer
çalışmaları dergisi KaosQueer+’nın önceki sayısı “Queer Edebiyat” dosya konusuyla yayınlandı.
Kaos GL ile KaosQ+ dergilerinin dağıtım, kitabevleri ve internet satışı için NotaBene ile
bağlantıya geçebilir; abonelik için semih@kaosgl.org adresine yazabilirsiniz. Dergilere
editor@kaosgl.org adresinden katkıda bulunabilirsiniz.

KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI
Kaos GL’nin 15. Kadın Kadına Öykü Yarışması’nda bu senenin teması “Geleceği Hatırla!” On
beşincisi düzenlenen Kadın Kadına Öykü Yarışması başvuruları devam ediyor.
Başvurular koronavirüs pandemisi ve karantina sebebiyle 26 Nisan’a dek uzatıldı.

ANKARA QUEER SANAT PROGRAMI
Kaos GL Derneği, Ankara Queer Sanat Programı’nı başlattı. Program kapsamında Konuk Sanatçı
Evi açıldı. Kaos GL Akademik ve Kültürel Çalışmalar Program Koordinatörü Aylime Aslı Demir’in
direktörlüğünü üstlendiği program kapsamında dünya genelinden sanatçılar ikişer ay boyunca
Ankara’da yaşayacak.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Konuk Sanatçı Evi’ne başvurular 3
Mayıs 2020’ye kadar uzatıldı. Başvuru sonuçları 15 Mayıs’ta açıklanacak. Konuk Sanatçı Evi 1
Haziran itibariyle seçilen ilk konuk sanatçıyı ağırlamaya başlayacak.

MEDYA–İLETİŞİM
Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ların gazetelerde nasıl yer aldığına ilişkin 2019 Medya İzleme
Raporu’nu yayınladı.
“Basında Kaos GL” turu, 2020’nin ilk üç ayında Kaos GL’ye yer veren, kaosGL.org haber sitesinin
yayınlarını kullanan medyayı listeledi. İşte, Ocak, Şubat ve Mart 2020 aylarında Kaos GL’nin
çalışmalarına yer veren ve kaosGL.org haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya
organlarının üç aylık listesi.

Gazetelerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemini izleyen Kaos GL, Mart ayı boyunca yerel ve
ulusal gazetelerde toplam 84 ayrımcı söylem ve nefret söylemi tespit etti. Bu sayı yerel ve ulusal
gazetelerde her gün yaklaşık 3 LGBTİ+ ayrımcı söyleme sahip haber yayımlandığı anlamına
geliyor. kaosGL.org editörlerinden Aslı Alpar’ın haftalık olarak izlediği gazetelerin ayrımcı
söyleme sahip haber ve köşe yazılarında LGBTİ+’lar karikatürize edildi, en temel yaşam
haklarına saldırıldı, hedef gösterildi ve nefret söyleminde bulunuldu.
Heteroseksist ve ikili cinsiyetin egemenliğindeki mizaha karşı bir anlayış ile yola çıkan Karikatür
Okulu, 7 Mart Cumartesi günü beşinci dersini Ankara’da, Mahmut Şefik Nil Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirdi. Karikatür Okulu’nun beşinci dersinde 8 Mart karikatürleri konuşuldu. Katılımcılar
atölyede 8 Mart’a dair karikatürler çizdi.
Karikatür Okulu katılımcıları, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı korona virüsü
salgını nedeniyle bir araya gelemeyince online iletişim platformları üzerinden birlikte çizmeye
devam ediyor. 29 Ocak’ta başlayan ve 7 Mart’a dek süren Karikatür Okulu bugüne dek 5 defa bir
araya geldi. Karikatür Okulu katılımcıları son dersin ardından online iletişim platformları
üzerinden bir arada çizmeye devam ediyor.
Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin Mart Ayı İnternet Seyrinde sosyal medya
ortamlarından nefret söylemleri ile doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden medya organlarından
LGBTİ+’lara yönelik cinsiyetçi, transfobik ve homofobik nefret söylemleri derlendi.
Kaos GL, homofobik nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan gazete yazılarının
haftalık takibini yapıyor, kaydını tutuyor. İşte, Mart 2020 nefret “köşe”leri: Dilipak duası:
“İnşallah, gay ve lezbiyenler sokağa çıkmazlar!”, “Sapkın eşcinsel ilişkiye dayalı bir toplum icat
edilmeye çalışılıyor!”, Korona komplosu gey-lezbiyensiz olur mu!, Salla gitsin sonu yok nasılsa
komplonun, “LGBT”yi de kattın mı “köşe”lere sığmaz!
kaosGL.org, gökkuşağının hakkını veren, LGBTİ+’lara selamı esirgemeyen, en azından
homofobik nefret söyleminden medet ummayan “köşe”leri de takip ediyor ve kaydını tutuyor.
İşte, Mart 2020 pozitif köşeler: “Gazeteci; cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim ayrımcılığı
yapmaz”, Korona günlerinde gazete köşelerindeki gökkuşağı da soldu!
Kaos GL, medya çalışmaları kapsamında, cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi
üretme, yayma ve teşvik yayın organı Akit’in Mart ayı listesini hazırladı. İktidarın “yaygın medya
organ”ı halini almış olan Yeni Akit’in Mart ayı listesi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı dil, cinsiyetçi,
transfobik ve homofobik nefret söylemleri içeren “haber” ve “köşe” yazılarının takibi ve
kaydından oluşuyor.
kaosGL.org’dan non-binary çeviri dizisi: Politik birçok oluşum, non-binary insanlara açık oldukları
konusunda ne kadar ısrar etseler de gerçekte cinsiyetlendirilmiş bir dil kullanmayı, cinsiyete dair
genellemeler yapmayı ve hatta yer yer beden ayıplayıcı ifadelerde bulunmayı sürdürüyor. Deniz
Gedizlioğlu, Sam Escobar’ın Femsplain’de yayınlanan yazısını kaosGL.org için Türkçeleştirdi.
Toplumun kadın olmaya dair fikirleri şaşmaz biçimde erkeklere duyulan çekim ve erkekler için
ulaşılabilir olmayı içerdiğinden, lezbiyenlik bu heteroseksüel cinsiyet mutabakatını
istikrarsızlaştırarak tehdit ediyor. Deniz Gedizlioğlu, Sasha Carney’nin Broadsatyale.com’daki
yazısını kaosGL.org için Türkçeleştirdi.
ABD’deki kimi eyaletler, kimlik kartlarındaki cinsiyet hanesinde “K” ve “E” dışında üçüncü bir
seçeneği mümkün kılmaya başladı. Peki kimliğinde “X” yazdıranların hayatında neler değişiyor?
Deniz Gedizlioğlu, Leila Ettachfini’nin Vice.com da yayınlanan yazısını kaosGL.org için çevirdi.
Üç şemsiye terim; “Non-binary,” “Genderkuir,” ve “Gender Non-Conforming” hakkında bir
derleme. Deniz Gedizlioğlu, kaosGL.org için Verywellmind.com ve Vice.com’dan çevirdi.

“Bıraktığımız yerden” söyleşi dizi: Kaos GL Derneği toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini
sağlamak için kurumsal işleyişinde ‘neler yapabiliriz’ sorusuna yanıtlar aramaya devam ediyor.
“Bıraktığımız yerden” söyleşi dizisinde Kaos GL kadınları anlatıyor; onların toplumsal cinsiyet
eşitliği ve çeşitliliğine dair süren çalışmalarının, planlarının ve hayallerinin tanığı oluyoruz:
Bıraktığımız yerden: Selma anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Seçin Tuncel anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Işılay Güvener anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Eda Zeran anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Damla Umut Uzun anlatıyor
Bıraktığımız yerden: Defne anlatıyor
31 Mart Trans Görünürlük Günü'nde "Buradayız Alışın" yazı dizisini başlatıyoruz. İlk yazı: Trans
Terapi Grubu'ndan Trans İstanbul İnisiyatifi'ne giden yol...
Her sene 31 Mart’ta kutlanan Uluslararası Trans Görünürlük Günü vesilesiyle kaosGL.org
“Buradayız Alışın” diyerek bir yazı dizisine başladı. Transların görünürlük mücadelesine katkı
sağlaması hedeflenen dosyayı Hayat Çelik hazırladı.
kaosGL.org, Defne Güzel’in hazırladığı “AIDS’li İğne” yazı dizisine başladı.
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, evde kalma dönemi başladı. kaosGL.org,
#EvdeKaLubunya serisiyle evlere kapananlara karantina boyunca listeler hazırlıyor.

İNSAN HAKLARI
Ankara 2. İdare Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin başkentteki “ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik
yasağına” ilişkin davada karar verdi. Mahkeme, 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Valiliği’nin
Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yazı ile haberdar olunan ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının
hukuka aykırı olduğuna karar vererek, yasak kararını iptal etti.
2. İdare Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin daha önce olağanüstü hal döneminde ilan edilen ve
kamuoyunda birinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağı olarak bilinen yasağın 2019 Nisan ayında
Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını, olağanüstü hal döneminde dahi hukuka uygun
bulunmayan yasağın olağan dönemde de bulunamayacağını belirtti.
Ankara’daki LGBTİ+ dernekleri Kaos GL, 17 Mayıs, Pembe Hayat, Ankara Gökkuşağı Aileleri ve
ÜniKuir dernekleri ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının da mahkeme kararıyla kaldırılmasına
ilişkin ortak açıklama yayınladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı kapsamlı “2019 Ülkeler İnsan
Hakları Uygulamaları” raporunun Türkiye bölümünde LGBTİ+ hakları ve Kaos GL Derneği’nin
raporları ile kaosGL.org haberleri de yer aldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 18 öğrenci ve bir akademisyene, 10 Mayıs 2019’da
kampüste düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılmaları gerekçe gösterilerek açılan davanın
ikinci duruşması 12 Mart’ta Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı ABD,
Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, Kanada ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri ile Uluslararası Af
Örgütü ve Kaos GL Derneği izledi.
Kaos GL ve İzmir Barosu’nun ortaklaşa düzenlediği LGBTİ+ haklarına ilişkin LGBTİ+ 101
Semineri, 10 Mart’ta İzmir Barosu Merkez binasında gerçekleştirildi. LGBTİ+ temel kavramlarının
hukukçu perspektifinden tartışıldığı etkinlikte Kaos GL Hukuk Koordinatörü ve aynı zamanda
İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi eğitmeni Av. Kerem Dikmen sunum yaptı.
Türkiye’nin sınır kapısını açtığı açıklaması ve mültecilerin tampon bölgede sıkışıp kalmasını Kaos
GL’den Av. Hayriye Kara değerlendirdi: İnsan hayatı üzerinden pazarlık yapılamaz!

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ek genelgesi ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve etkinlikleri
geçici olarak ertelendi.
Kaos GL Derneği, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı yeni tip koronavirüsün
(COVID-19) yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında 2 Mayıs tarihine kadar olan
bütün etkinliklerini erteledi.
kaosGL.org internet gazetesi, Kaos GL dergisi, derneğin çeşitli programlarının yürüttüğü yayın
faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri devam ediyor.

GÖKKUŞAĞI ETKİNLİKLERİ
Kaos GL Derneği, 11-12 Mart tarihlerinde İstanbul’da DJ Atölyesi yaptı. Kanada Büyükelçiliği’nin
desteğiyle gerçekleşen atölyede Chippy Nonstop ve Şevval Kılıç katılımcılara müzik üretimi,
Vinil-CDJS-Traktor-Serato gibi temel içerikler ile Synth ve canlı set kurulumu hakkında bilgi
verdi.
Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi Kadın Dayanışması 2 Mart’ta queer karikatür atölyesi
düzenledi. Kaos GL’den Aslı Alpar’ın gerçekleştirdiği atölyede karikatürün tarihi ve dünyadan
örnekler konuşuldu.
Kaos GL’den sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş, Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü’nde, “LGBTİ+'lar ve Sosyal Hizmet” başlıklı, LGBTİ+ Temel Kavramlar, Sıkça Sorulan
Sorular, Heteronormatif Olmayan Sosyal Hizmet, LGBTİ+'larla Sosyal Hizmet, LGBTİ+ların
Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri, LGBTİ+'ların LGBTİ+ Oldukları İçin Kendilerine Özgü
İhtiyaçlarına dair sunum yaptı.
Antalya BİZ Derneği, Kaos GL’nin Gökkuşağı Etkinlikleri kapsamında 14 Mart’ta Antalya Atatürk
Kültür Parkı’nda gençlik buluşması düzenledi.
Şehrinizde gökkuşağı etkinliklerine ev sahipliği yapmak isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org
adresine mail atmanız yeterli!
Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar Kaos GL tarafından koordine edilen ve 2006’dan beri her yıl,
17 Mayıs Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün vesilesiyle düzenlenen homofobi ve transfobiye
karşı örgütlenen bir etkinlikti. Buluşma, 2019’dan bu yana artık “Gökkuşağı Etkinlikleri” adı
altında yola devam ediyor.

DANIŞMANLIK
Kaos GL Derneği hukuki, sosyal, askerlik ve psikososyal destek başta olmak üzere birçok alanda
mülteci ve Türkiyeli LGBTİ+’lara danışmanlık hizmeti sağlamaya devam ediyor.
Danışmanlık almak isteyen LGBTİ+’lar Kaos GL ile danisma@kaosgl.org adresi üzerinden
iletişime geçebilir.
LGBTİ+'ların aile ve yakınlarının örgütlendiği LGBTİ+ aile grupları, “Başka bir aile mümkün”
diyerek ihtiyaç duyanlara danışmanlık veriyor.
LGBTİ+ mültecilere danışmanlık sağlayan örgütler için…
HIV danışmanlığı veren kurumlar…
Türkiye’nin farklı kentlerinde LGBTİ+’ların hukuki, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik
danışmanlık hizmeti veren dernekler…

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ
Ankara Çankaya Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde başlattığı “Eşitlik ve
Farkındalık Ayı” programı kapsamında “Muhafazakâr Politikaların Toplumsal Cinsiyete Etkileri”
paneli 5 Mart’ta Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşti. Aramızda Derneği’nden Funda Şenol
Cantek, Kaos GL’den Aylime Aslı Demir ve Gökkuşağı Aileleri Derneği’nden Nedime Erdoğan’ın
konuşmacı olduğu panelde Seçin Tuncel moderasyonu üstlendi.
Kaos GL, “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı kapsamında 2 Mart’ta “Çizgilerle Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” paneline, 4 Mart HPV Farkındalık Günü’nde “Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık”
etkinliğine, 5 Mart’ta “Muhafazakâr Politikaların Toplumsal Cinsiyete Etkileri” paneline katkı
sundu.
Çankaya Belediyesi’nin “Bir gün değil her gün 8 Mart” diyerek duyurduğu Eşitlik ve Farkındalık
Ayı programı kapsamında çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği konuşuldu. 2 Mart’ta, Çağdaş
Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu’nda yapılan paneli Kaos GL’den Sengül Kılınç modere etti.
Panelde Kaos GL’den karikatürist Aslı Alpar ve Bayan Yanı’ndan karikatürist Ramize Erer
konuştu.
Ankara’daki 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde polis gökkuşağı bayrağı avına çıktı. Yeri geldi
aktivistlerden bayrağı kaptı kaçtı, yeri geldi “Travestileri almayacağız” dedi. Yürüyüşe katılanlar
gece boyunca yaşananları KaosGL.org’a anlattı.
Kaos GL’den sosyal hizmet uzmanı Defne Işık, Göçmen Dayanışma Derneği’nin İstanbul’da
düzenlediği “Göçmenlerin Sağlık Hakkına Erişimlerinin Desteklenmesinde Sektörler Arası
Stratejik İşbirliği” toplantısına katıldı.
Kaos GL, Ankara’daki Sosyal Hizmet Stajyerlerine yönelik Güçlenme Atölyesi düzenledi.
Atölyede, “Toplumsal Cinsiyet ve Normlar, LGBTİ+ Temel Kavramlar, Sıkça Sorulan Sorular” ele
alındı.
Türkiye’de ayrımcılık karşıtı, Eşitlik Forumu üyesi 37 sivil toplum örgütü, Türkiye İnsan Hakları
ve Eşit Kurumu’na (TİHEK) çağrıda bulundu. “Kurulduğu 2016 yılından bugüne kadar geçen
sürede TİHEK ayrımcılığın önlenmesinde yeterince etkili olamamıştır” diyen, Kaos GL’nin de dahil
olduğu sivil toplum örgütleri, Ayrımcılığın yaygın bir pratik haline gelmesinden kaygı duyarak
etkili bir insan hakları mekanizması olma rolünü hayata geçirebilmesi için TİHEK’ten taleplerini
sıraladı.
Kaos GL’nin de dahil olduğu İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Osman Kavala’nın Gezi
davasında beraat kararı ardından bu sefer de 15 Temmuz soruşturması kapsamında
tutuklanmasına ilişkin açıklama yayınladı.

ARAŞTIRMALAR
Kaos GL Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma
Merkezi işbirliğinde gerçekleşen ve istihdamda LGBTİ+’ların durumunu araştıran çalışmanın
2019 sonuçları “Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin
Durumu” ve “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin
Durumu” başlıklı iki raporda kamuoyu ile paylaşıldı.
2020 Yılında İşlenmiş Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması anketi devam
ediyor.
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ+) hakları için çalışmalarını sürdüren Kaos
GL Derneği 2019 Yılı Faaliyet Raporunu yayımladı. Aylık çalışmaların derlendiği elektronik yayına
dernek sitesinden erişilebilir.
Kaos GL Derneği 2019 Aylık Faaliyet Raporları ve 2020 Şubat Ayı Faaliyet Raporu işte burada…

