








Diyalog
Ocak-Şubat 2021 tarihli 176. Sayı Diyalog dosya 
konusuyla yayınlandı. 

Bu sayıyla birlikte aktivizmin içindeki kültürle-
rarası iletişimi, sosyal politikaların iyileştiril-
mesi ve kurumlar arası iş birliklerinin geliştiril-
mesi noktasında inşa edilen sosyal diyalog 
zemininde LGBTİ+’ların konumlarını, sanat 
aracılığıyla kurulan diyalogları, günden güne 
değişen diyalog kurma araç ve yöntemlerimizi, 
şiddetsiz iletişim teorisi ile aktivizme etkilerini 
ve queer ilişkilerdeki değişen güç dengeleriyle 
beraber yeni diyalog zeminlerine olan 
ihtiyacımızı Kaos GL Dergisi Diyalog dosyası ile 
birlikte tartışmaya açtık.

   yılında 
Kaos GL Dergisi’nin tüm sayılarında 

toplam                          yazı yayınlandı.

BEDEN
Mart-Nisan 2021 tarihli 177. Sayı Beden dosya 
konusuyla yayınlandı.

Kaos GL Dergisi’nde Beden dosya konusuyla 
cinsiyetlendirilen bedenleri ve politik arka 
planlarını; toplumsal normların ve dayatılan 
ideallerin sonucunda yaşamlarımıza sirayet 
eden beden utandırmanın etkilerini; trans ve 
interseks çocukların bedenlerine olan müda-
halelere karşı mücadele araçlarımızı; pande-
miyle beraber seks işçilerinin karşılaştığı 
ayrımcılıkları; her geçen gün dijitalleşen 
bedenlerimize dair sorgulamaları; sanat ile 
bedenin ilişkisini ve çok daha fazlasını 
tartışmaya açtık.TOPLUMSAL CİNSİYET

Mayıs-Haziran 2021 tarihli 178. Sayı Toplumsal 
Cinsiyet dosya konusuyla yayınlandı.

Kaos GL’nin 178. sayısında “Toplumsal Cinsiyet” dosya 
konusuyla; toplumsal cinsiyet kavramına dair dünden 
bugüne taşınan tartışmaları, kavramın kültürle olan 
ilişkisini, yerel yönetimlerin hizmetlerinde toplumsal 
cinsiyetin yerini, feminist dış politikaları, trans 
dışlayıcı görüşlerin tarihsel arka planını, yaşamın her 
alanına olumsuz etkileriyle sirayet eden toplumsal 
cinsiyet karşıtı hareketleri ve tasarım sektöründe 
toplumsal cinsiyetin etkilerini ele aldık.



           farklı 
aktivist, 
akademisyen, 
sanatçı, yazar veya 
organizasyon 
yazılar için katkı 
sundu.

                               farklı 
sanatçının imzasını taşıyan  
              farklı çalışma        
             kapakta, umumda ve 
yazı görsellerinde yer aldı.

Zor zamanlar
Temmuz-Ağustos 2021 tarihli 179. Sayı Zor 
Zamanlar dosya konusuyla yayınlandı.

Bu sayıda iktidarın nefret söylemlerini, 
yalnızlaştırma politikaları ve pandeminin 
yaşamlarımızdaki etkileri gölgesinde verilen 
hak ve yaşam mücadelesini; hem bireyler 
düzeyinde hem dernekler özelinde içinden 
geçtiğimiz dönemdeki zorluklar ve belirsizlik-
lerle başa çıkma araçlarımızı; umudun bugün 
ve yarınlarımıza olan etkilerini; ruhsal ve 
fiziksel olarak dayanıklılık kazanma pratikleri-
mizi ve dayanışmayı birçok aktivist ve yazarın 
katkısıyla tartışmaya açtık.

eşit haklar
Eylül-Ekim 2021 tarihli 180. Sayı Eşit Haklar 
dosya konusuyla yayınlandı.

Kaos GL Dergisi’nin 180. Sayısı’nda Eşit Haklar 
dosya konusuyla birlikte, İstanbul Sözleşme-
si’ni, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 
Türkiye’deki LGBTİ+’lara dönük ayrımcılık 
nedeniyle yapılan başvurularda verdiği kabul 
edilmezlik kararlarını, HIV’le yaşayan 
LGBTİ+’lar ve çalışma hayatındaki mahremiyet 
hakkını, Türkiye’deki seks işçiliği mevzuatını ve 
LGBTİ+’ların kent hakkını tartışmaya açtık.

Eşitlik için sosyal hizmet
Kasım-Aralık 2021 tarihli 181. Sayı Eşitlik İçin Sosyal 
Hizmet dosya konusuyla yayınlandı.

Bu sayıda, “Belirli etik değerler çerçevesinde kişilerin 
iyilik hallerinin artırılmasını hede�leyen ve sosyal 
değişim ile sosyal adaleti sağlamaya yönelik sürdürü-
lebilir bir düzeni amaçlayan sosyal hizmet uygulama-
ları yeterince kapsayıcı mı? Herkes için cis-heteronor-
matif olmayan bir sosyal hizmet uygulamasını nasıl 
mümkün kılarız? Eşitlik için düşlediğimiz mücadele 
araçlarında sosyal hizmetin yeri ve önemi nedir?” gibi 
sorulara ve çok daha fazlasına yanıtlar aradık.
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