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Sakatl›k Çal›flmalar›nda Queer Ufku:
Türkiye'de Bu Etkileflimin Zorlu¤u ve

Olas› ‹mkânlar› Üzerine1

Sibel Yard›mc› 

BU MAKALE queer kuram› ile sakatl›k çal›flmalar› aras›ndaki etkilefli-
me dikkat çekmeyi ve bu iki akademik alan aras›ndaki ortaklaflma ça-
balar›n›n Türkiye'de bir izdüflümü olup olamayaca¤› üzerine birtak›m
öngörülerde bulunmay› amaçl›yor. ‹ki çal›flma alan› da Türkiye için
oldukça yeni ve özellikle sakatl›k alan›nda yap›lan çal›flmalar›n pek
az› elefltirel bir yaklafl›m benimsiyor. Ayr›ca hem sakatl›¤a hem de qu-
eer pratiklere bak›fl›n genelde olumsuz olmas› ve sakatlar aras›nda da
cinsiyet ve cinsellik meselelerinin yayg›n bir biçimde muhafazakâr
kabul edilebilecek bir yaklafl›mla ele al›nmas›, söz konusu iki alan›n
birbirinden ilham almas›n› zorlaflt›r›yor. Ancak tam da d›fllanma dene-
yiminin ortakl›¤› –ki buna hem sakatl›¤› hem de heteronormatif düze-
nin d›fl›nda kalan cinsellikleri t›bbilefltirmeye yönelik genel bir e¤ilim
ve ikisinin maruz kald›¤› biyopolitik stratejiler de eklenebilir– söz ko-
nusu iki alan aras›nda verimli bir etkileflimi mümkün k›labilir. Özel-
likle Anglosakson akademik yaz›n içinde queer kuram› ve sakatl›k ça-
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da, TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen "Kent Vatandafll›¤› ve Engelli Haklar›: ‹stan-
bul Özelinde Engelli Kiflilerin Yaflamlar›n› fiekillendiren Aktörler ve Dinamikler"
bafll›kl› proje için yapt›¤›m›z araflt›rmalar s›ras›nda ulaflt›m (Proje numaras›:
109K074). Projeyi birlikte yürüttü¤ümüz arkadafllar›m Dikmen Bezmez ve Y›ld›-
r›m fientürk'e, terimlerle ilgili yard›m› için Gökhan ‹rfano¤lu'na, yorumlar› için
Sanem Güvenç Salg›rl›'ya, Cüneyt Çak›rlar'a ve Serkan Delice'ye, baflta Özlem
Güçlü olmak üzere queer kuram› konusundaki heyecan›m› paylaflan herkese teflek-
kür etmek isterim. Özellikle bu metnin flekillendirilmesindeki yard›mlar› için Ali
Akay'a da teflekkür borçluyum.



l›flmalar› aras›ndaki teorik yak›nlaflmalar da bunun bir göstergesi ola-
rak okunabilir. 

Eldeki metin de sakatl›k çal›flmalar›n›n tarihsel geliflimi ve queer
kuram› ile etkileflimi üzerine bir giriflle bafll›yor. Daha fazla ilerleme-
den, "queer kuram" yerine "queer kuram›" kullan›m›n› tercih etti¤imi
not düflmek isterim. ‹lki, queer'in bir s›fat olarak Türkçe bir tamlamada
kullan›m› itibariyle kuram›n kendisinin queer'li¤ine iflaret edebilecek-
ken –ki bu da bir tercih olabilir–, ikincisi "queer ad› verilen kuram" an-
lam›n› tafl›maktad›r (feminist kuram / feminizm kuram› ayr›m›nda ol-
du¤u gibi). Tercihim bu ayr›mdan kaynaklanmaktad›r. Takip eden bö-
lümde, Türkiye'deki sakatlar ve sakatl›k çal›flmalar› üzerine genel bir
de¤erlendirme var. Bu de¤erlendirmede yukar›da özetledi¤im olum-
suzluklar› (muhafazakârl›k ve çal›flma alanlar›n›n yenili¤i) detaylan-
d›rmay› amaçl›yorum. Sonraki bölümde ise, bu olumsuzluklar›n afl›l-
mas› gerekti¤ini, çünkü –sakatlar›n genel kan›lar›n›n aksine– sakatl›k
ve queer'lik deneyimlerini ortaklaflt›ran birçok noktan›n mevcut oldu-
¤unu, dolay›s›yla her bir kuram›n/konumun di¤erinden birçok aç›dan
ilham alabilece¤ini savunuyorum. Burada queer'i cinsiyet /cinsel pra-
tikleri aç›s›ndan heteronormatif düzenin d›fl›nda kalan kifliler için kul-
lan›yorum, ancak bir grup kimli¤ine (ve ona efllik edebilecek bir kim-
lik politikas›na) özellikle iflaret etmiyorum. Çünkü queer kuram›ndaki
kimliksizleflme vurgusunun önemli oldu¤unu, özellikle kimlikler aras›
kutuplaflmalar›n bu derece sert yafland›¤› örneklerde bu tür bir vurgu-
nun iflbirli¤ine yönelik önemli bir potansiyel tafl›d›¤›n› düflünüyorum. 

Okuyucu takip eden tart›flmalarda queer'li¤i basitçe LGBT kimli¤i
ile bir tuttu¤umu düflünebilir. Bu, kuflkusuz, hem ilgili literatürde kar-
fl›m›za ç›kan bütün pratikler yelpazesini (sado-mazoflizm gibi), hem de
queer'li¤i bir edim, bir iliflkilenme hali, bir yaklafl›m olarak benimse-
yen taraflar› gözard› etmek olacakt›r. Yak›n zamanda Türkiye'de alev-
lenen tart›flmalarda ve bu konuda yaz›lan Türkçe metinlerde de bu çe-
flitlili¤i bulmak mümkün. Ancak ben metnimi sakatl›k alan› içinden
kuruyorum ve afla¤›daki al›nt›lardan da anlafl›laca¤› üzere, LGBT kim-
li¤inin bile bu derece tepkiyle karfl›land›¤› bir alanda bunlar zaten hiç-
bir flekilde söz konusu edil(e)memifl/edil(e)miyor. Elbette her iki tara-
fa da yönelen "akademik" ilginin yeni olmas›n›n da bunda etkisi var.
Bu nedenle de, tart›flmam› ancak LGBT kimli¤i üzerinden bafllatabili-
yorum; bununla birlikte queer'e olan ilgimin bu kimli¤e de¤il de, kim-
liksizleflmeye dayand›¤›n› özellikle vurguluyorum. 
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Sakatl›k Çal›flmalar› ve Queer Kuram› ile Etkileflimler 

Bugün özellikle Anglosakson akademik dünyada önemli bir görünür-
lük kazanan sakatl›k çal›flmalar›na bakt›¤›m›zda, sakatl›¤› anla(t)ma-
ya yönelen ilk çabalar›n "t›bbi model" çerçevesinde ele al›nd›¤›n› gö-
rüyoruz. Sakatl›¤›n kayna¤›n› bireydeki /bedendeki bir eksiklik, "nor-
mal" ifllemeyen bir veya birden fazla organ olarak gören t›p temelli bu
perspektif sakatl›¤a bak›fl› uzun süre boyunca flekillendirdi. Sakat bi-
reyin, kimi zaman kendinden kaynaklanan engeli aflmak için mücade-
le etmesi, genellikle de kaderini, onu tedavi ve/ya rehabilite edecek,
topluma kazand›racak kiflilerin ve kurumlar›n eline b›rakmas›, onlar›n
deste¤iyle normal toplum hayat›na uyum sa¤lamaya çal›flmas› gerek-
ti¤i düflünüldü. 

Sakat bireyi eksik ve pasif, onu çevreleyen normal özneleri ise ak-
tif olarak tasavvur eden bu bak›fl aç›s›, 1968 ve sonras›nda ‹ngiltere'de
ve ABD'de yükselen sakat hareketlerinin ve eflzamanl› olarak flekille-
nen sakatl›k çal›flmalar›n›n etkisiyle dönüflmeye bafllad›.2 Önemli bir
bölümü sakat olan sakatl›k çal›flmalar› teorisyenleri, söz konusu t›bbi
modelin yerine bir sosyal model önerdiler: Buna göre, sakatl›k hali
(disability) bireyin bedenindeki bir hasardan veya yeti kayb›ndan (im-
pairment) ziyade, engelleri yaratan toplumsal çevreden kaynaklan›-
yordu. Sakatlar› eve hapseden, e¤itim, sa¤l›k gibi çeflitli hizmetlerden
mahrum b›rakan bu durum bir bask› ve ayr›mc›l›k biçimiydi ve dönüfl-
türülmesi gerekiyordu.

Sosyal model sakatl›¤a bak›fl› temelden de¤ifltirse de, k›sa süre
içinde sakatl›¤›n bedensel boyutunu t›bb›n alan›na b›rakarak, bireysel
(bedensel /do¤al) olanla toplumsal (infla edilmifl) olan aras›ndaki ikili-
¤i yeniden üretmifl olmas› nedeniyle elefltirildi. Queer/sakat Eli Clare'
in, bedeni sakatl›k çal›flmalar›na geri ça¤›ran flu tespiti buna çarp›c› bir
örnektir:
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2. Bu süreç art›k etrafl›ca belgelenmifltir. Birkaç örnek için bkz. Mike Oliver,
The Politics of Disablement, Londra: MacMillan Press, 1990; Carol Thomas, "Dis-
ability Theory: Key Ideas, Issues and Thinkers", Disability Studies Today, Colin
Barnes, Mike Oliver ve Len Barton (haz.), Oxford: Polity, 2002; Tom Shakespeare,
"Social Model of Disability", The Disability Studies Reader, Lennard Davis (haz.),
Londra: Routledge, 2006.



Queer'li¤imin, sakatl›¤›m›n bedenimde (yerleflmifl) oldu¤unu, çok aç›k-
ça biliyorum – hareket etme, giyinme, saç›m› kesme biçimlerimde; kimin
bana çekici göründü¤ünde ve benim kime çekici göründü¤ümde; titremele-
rimde, bozuk konuflmamda, topuklar›ma basarak yürüyüflümde; âfl›¤›m›n
yan›na uzand›¤›mda duydu¤um, kaslar›m›n birbirleri üzerinde kayd›¤› his-
sinde; titremeleri takip eden ve omuzumdan parmak ucuma uzanan gerilime
aflinal›¤›mda.3

Bu noktada, biyolojik cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet (gender)
aras›ndaki ayr›m› sorunsallaflt›ran Foucault, Butler ve takipçilerinin
çal›flmalar›ndan ilham alan sakatl›k teorisyenleri, bu alanda da biyolo-
jik olanla toplumsal olan aras›nda sosyal modelin önerdi¤i türde bir
ayr›mdan bahsedilemeyece¤ini; sosyal model dahil olmak üzere, bu
alanda üretilen tüm söylemlerin sakatl›¤›, sa¤laml›¤›, kamusal ve/ya
özel, biyolojik ve/ya toplumsal olan› (yeniden) tan›mlad›¤›n› ileri sür-
düler.4 Böylece elefltirel sakatl›k çal›flmalar› ile queer kuram›n›n birbi-
rini zenginlefltirebilece¤i fikri do¤du.5 Queer kuram›n›n (söylemsel)
ikiliklere dayal› ayr›flmalara karfl› duruflu; biyolojik ve toplumsal olan
aras›ndaki geçifllili¤i, ak›flkanl›¤› ve kimliksizleflmeyi savunmas›, do-
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3. Eli Clare, "Stolen Bodies, Reclaimed Bodies: Disability and Queerness",
Public Culture 13: 3, 2001, s. 362; çeviri bana ait. 

4. Butler'›n beden kuram›n›n sakatl›k meselesine "uyarlanabilirli¤i" üzerine
elefltirel bir yaz› için bkz. Ellen Jean Samuels, "Critical Divides: Judith Butler's
Body Theory and the Question of Disability", Feminist Formations 14: 3, 2002. Sa-
muels bu yaz›da, Butler'›n bedenlerin nas›l "cinsiyetlendirildi¤i"ne dair kuramsal
yaklafl›m›n›, sa¤laml›¤›n bedene nas›l "atand›¤›n›" anlamak için kullanabilece¤i-
mizi, ancak birbirinden çok farkl› bu iki toplumsal ve bedensel varolufl biçimini so-
runsuzca birbirinin yerine koyma tuza¤›na düflmememiz gerekti¤ini söylüyor. Bu-
rada dikkat edilmesi gereken nokta, Samuels'e göre, Butler'›n kuram›n›n bizzat "sa-
bit, ifllevsel, yürüyebilen, konuflabilen, do¤urabilen, görebilen ve görülebilen" bir
bedene dayan›yor olmas› (s. 65). Queer bedenleri "kurtarma" çabas›, baflka (queer
olmayan) bir anormal bedenler alan›n› gerektiriyor. Butler'›n kuram›nda bu alan
karfl›m›za sakatl›k olarak ç›k›yor. Çünkü eflcinsellikle metaforik olarak iliflkilendi-
rilen hastal›¤›n reddi, ister istemez metaforik olmayan bir hastal›¤›n (sakatl›¤›n)
olumsuzlanmas›n› içeriyor. Böylece Butler'›n kuram›, sakatl›¤› "gerçek" anormal-
lik olarak iflaretlemifl, anormalli¤i ise söylem arac›l›¤›yla sakat bedende ete kemi¤i
büründürmüfl oluyor (s. 69). 

Ben bu metinde, McRuer'›n daha afla¤›da detayland›rd›¤›m Butler okumas›na
sad›k kal›yorum. Zaten Samuels da queer kimli¤ini sakatl›kla tamamen de¤ifl tokufl
etmek yerine, birlikte ele ald›¤› için McRuer'›n yaklafl›m›n› daha kabul edilebilir
buluyor (s. 73, n. 4).

5. Örne¤in bkz. Robert McRuer, "As Good as it Gets: Queer Theory and Criti-
cal Disability", GLQ 9: 1-2, 2003. 



lay›s›yla belirli kimlik gruplar› için sivil haklar talep etmek yerine, asi-
milasyoncu olmayan stratejilere yönelmesi sakatl›k çal›flmalar›na il-
ham verdi.6 T›pk› queer aktivistleri ve kuramc›lar› gibi, sakatl›k üzeri-
ne yazan baz› kifliler, afla¤›lay›c› bir biçimde kullan›lan bir adland›r-
may› benimseyerek, onlar› çevreleyen söylemi altüst etmeyi denedi-
ler: Cripple (sakat, kötürüm) kelimesinden Crip kuram›n› türettiler.7
Kimi yazarlar, kendilerini queer olarak nitelendiren kiflilerle sakatlar
aras›ndaki deneyim ortakl›¤›na dikkat çekti. Örne¤in Sherry, aile için-
de ve toplum genelinde d›fllanma, utanç ve damgalanma; ahlakç›l›¤›n
çeflitli biçimlerine, nefret cinayetlerine, linç giriflimlerine maruz kal-
ma; öjeni dahil olmak üzere çeflitli biyopolitik stratejilerin hedefi, zo-
runlu teflhis ve tedavilerin, normallefltirici cerrahinin nesnesi olma gi-
bi deneyimler üzerinde durdu.8 Samuels farkl›l›klar›n› kolayca ele ver-
meyen bedenlere sahip sakat ve/ya queer bireylerin "aç›lma" (coming
out) hikâyelerine odakland›. Tersi söylenmedi¤i takdirde geçerlili¤i
sorgulanmayan heteroseksüellik ve sa¤laml›k varsay›mlar› karfl›s›nda,
bu kiflilerin, (o güne dek yaln›zca özel ve t›bbilefltirilmifl meseleler
olarak kalan) farkl›l›klar›n› iffla etmeyi seçme(me)lerinin nedenlerini
ve sonuçlar›n› tart›flmaya açt›. Nispeten görünmez olanlar›n/kalmay›
seçenlerin sakat ve/ya queer çevrelerinde marjinallefltirilebildi¤ine
dikkat çekti.9 Bir anlamda queer kuram›n›n fitilini ateflleyen AIDS sal-
g›n› ve onu takip eden yayg›n panik hali bugün nispeten geride kald›y-
sa da, AIDS'in kontrol alt›na al›nabilir ve birlikte yaflanabilir bir hasta-
l›k haline gelmesi, bir sakatl›k kategorisi olarak de¤erlendirilip de¤er-
lendirilemeyece¤i üzerine tart›flmalara yol açt›.10

Deneyim ortakl›klar›n›n ötesinde, özcülü¤e karfl› olmalar›, nor-
malli¤i ve ikili (veya çoklu) kategorileri sorgulamalar› sakatl›¤› ku-
ramsallaflt›rma yönündeki yeni çabalar› queer kuram›na yak›nlaflt›rd›.
Queer heteronormativiteyi, sakatl›k çal›flmalar› da sa¤lam-bedenlili¤i
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6. Mark Sherry, "Overlaps and Contradictions between Queer Theory and Di-
sability Studies", Disability and Society 19: 7, 2004.

7. Örne¤in bkz. Robert McRuer, Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and
Disability, New York: NYU Press, 2006.

8. Sherry, "Overlaps...", a.g.y.
9. Ellen Jean Samuels, "My Body, My Closet. Invisible Disability and the Li-

mits of Coming-Out Discourse", GLQ 9: 1-2, 2003. 
10. Örne¤in bkz. Chris Bell, "Is AIDS Really a Disability? or What can AIDS

Lend to Disability Phenomenology and Culture?", www.dpi.org/lang-en/resour-
ces/topics_detail?page=324 (son eriflim 19 A¤ustos 2011).



(able-bodiedness) sorunsallaflt›rd› ve (varsay›lan) do¤all›klar› üzerin-
den görünmeden geçen bu iki kategoriye dikkat çekti. Özellikle Mc-
Ruer, heteronormativite ve sa¤lam-bedenlili¤in iç içe geçmifl ve sü-
reklilikleri için birbirine ihtiyaç duyan iki normatif çerçeve oldu¤unu
iddia etti.11 Bu iddias›nda, Butler'›n heteroseksüel kimli¤in imkâns›z-
l›¤› üzerine söylediklerinden yola ç›k›yordu: Fantazmatik bir idealin
tekrarlanan taklidine dayanan, ancak baflar›s›zl›¤a yazg›l› performa-
tif bir kimliktir bu. McRuer'a göre, sa¤lam-bedenlilik de ayn› flekilde
düflünülebilir: T›pk› "cinsiyet belas›" gibi, "sa¤laml›k belas›" (ability
trouble) da zorunlu görünen sa¤lam-bedenlili¤in kaç›n›lmaz imkân-
s›zl›¤›na iflaret eder. Birbiri içine geçmifl bu iki çerçeve içinde, en "ba-
flar›l›" heteroseksüel özne, ayn› zamanda sakatlanmam›fl; en "sa¤lam"
bedenli özne de, sa¤laml›¤›ndan (queer pratikler yüzünden) ödün ver-
memifl kiflidir. Bu kavramsallaflt›rmada sakatl›k ve queer birbirinin me-
taforu olarak ifller: sakatl›k her zaman biraz queer'lik (tuhaf olarak gör-
me, ucubelefltirme veya sakatlar›, cinsellikleri eksik veya afl›r› kifliler
olarak gören önyarg›lar nedeniyle), queer'lik ise sakatl›k olarak (t›bbi-
lefltirilmifl bir kimlik olmas› üzerinden) okunur.12 Böylece heterosek-
süel/sa¤lam-bedenli özne, queer/sakatl›k ile karfl›tl›k iliflkisi içinde ku-
rulan fakat tamamlanmas› imkâns›z bir proje olarak ç›kar karfl›m›za. 

Bu proje imkâns›zd›r ama yukar›da ifade edildi¤i gibi, süreklili¤i-
ni, olmayan bir ideale ulaflma çabalar›n›n tekrar›ndan al›r. Bu ideali
ayakta tutan ise, insan bedenindeki çeflitlili¤i bir normal/anormal s›-
n›fland›rmas›na tercüme eden söylemler /pratikler ile "anormal" ola-
rak damgalanan farkl›l›klar›n bedenselleflmifl biçimleridir. Meksikal›
K›z›lderili "sakall› kad›n" Julia Pastrana'n›n "hilkat garibesi" bedeni
gibi bedenler, cinsiyet kimli¤i ve sa¤laml›k/sakatl›k eksenlerinin ke-
sifltikleri noktalar› görünür k›lm›flt›r (üstelik bu örnekte ›rktan da söz
edilebilir). Hem sakat hem queer bu beden, hem yaflarken hem de öl-
dükten sonra mumyalanarak sergilenmifl ve yerleflik kültürel kategori-
leri ciddi ölçüde kar›flt›r›p ihlal etmiflti. Pastrana'n›n teflhirinde üst üs-
te binen ›rk, cinsiyet /cinsellik ve sakatl›k kategorileri, böylece birbiri-
ni do¤rulam›fl ve ortak bir ötekili¤in vücut bulmas›n› sa¤lam›flt›.13 
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11. Robert McRuer, "Compulsory Able-Bodiedness and Queer/Disabled
Existence", The Disability Studies Reader, a.g.y.

12. McRuer, "Compulsory...", a.g.y., s. 304.
13. Bkz. Rosemarie Garland-Thomson, "Narratives of Deviance and Delight:

Staring at Julia Pastrana, 'The Extraordinary Lady'", Beyond the Binary, Timothy



Modern ça¤›n özelli¤i, bu ötekili¤i düzeltmeye yönelik müdahale-
leri davet etmeye bafllamas›d›r – sakatl›k ve cinsiyet kimli¤iyle ilgili
mu¤lakl›klar aras›ndaki ortakl›klar bu noktada da karfl›m›za ç›kar. Kla-
sik ça¤da ideal, "taklit de¤il, tap›nma nesnesi" idi diye yazar Garland-
Thomson; oysa modernlikle birlikte, giderek ulafl›lmas› gereken bir
paradigma haline gelmifltir.14 Böylece normallik s›n›rlar›n› zorlayan
bedenler de bu paradigmaya uydurulacak flekilde çeflit çeflit (t›bbi) mü-
dahaleye aç›l›r: skolyozu düzeltmek için kullan›lan korselerden, inter-
seks bebeklerin maruz kald›¤› cinsiyet atama ameliyatlar›na kadar. Ar-
t›k, der Garland-Thomson, "Yahudi burnu" gibi etnisite iflaretleri ola-
rak kabul edilen fleylerin, leke ya da deformite olarak görülen özgül be-
densel vas›flar›n ya da yara, yeti kayb› gibi tarihin bedene düfltü¤ü ifla-
retlerin, iflaretlenmemifl bir beden yaratmak amac›yla cerrahi müdaha-
leyle yok edilmesi beklenmektedir ve zamanla bunlara vücuttaki afl›r›
ya¤lar ve yafllanma etkileri de eklenir.15 Norma uymayan bedenden bir
kaç›flt›r bu; görünür olmay› de¤il, görünmez olmay› amaçlar – daha
do¤ru bir ifadeyle, sakat, queer, çirkin, fliflman, baz› ›rklar›n veya etni-
sitelerin mensubu gibi görünmemeyi.16

Ancak bu görünmezli¤i hedefleyen (kozmetik) müdahalelerin çe-
flitlenip yayg›nlaflmas› ve teknolojik geliflmenin bedene daha iyi ek-
lemlenebilen, onun kapasitelerini art›ran parçalar›n üretilmesini müm-
kün k›lmas›yla, "normal" bedenin s›n›rlar› da yeniden sorgulanmaya
bafllam›flt›r. Öyle ki, "de¤ifltirilmemifl bedenler do¤al-olmayan, anor-
mal bedenler olarak, cerrahi müdahaleyle de¤ifltirilmifl bedenler ise
do¤al ve normal bedenler olarak sunulur" hale gelmifltir.17 Davis de,
dismodernist olarak adland›rd›¤› günümüz dünyas›n›n yeni bir özne
ve beden tasavvuruna ihtiyaç duydu¤unu yazm›flt›r: Eksiksiz, ba¤›m-
s›z özne fikri yerine, bu yeni özne asl›nda (özünde?) sakatt›r, onu an-
cak teknoloji ve müdahaleler tamamlar.18 "Biyolojik" bedenin gele-
neksel s›n›rlar›n› belirsizlefltirdi¤i için bu öznenin queer oldu¤u da
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Powell (haz.), New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1999 ve Rosemarie
Garland-Thomson, "Integration Disability, Transforming Feminist Theory", Femi-
nist Formations 14: 3, 2002. 

14. Garland-Thomson, "Integrating...", a.g.y., s. 10.
15. A.g.y., s. 11. 16. A.g.y., s. 12. 17. A.g.y., s. 12.
18. Lennard Davis, "The End of Identity Politics and the Beginning of Dismo-

dernism: On Disability as an Unstable Category", The Disability Studies Reader,
a.g.y.



söylenebilir.19 100, 200 ve 400 metrede dünya rekorlar›n› elinde bu-
lunduran paralimpik atlet Oscar Pistorius'un sa¤lam-bedenli atletlerle
koflup koflamayaca¤› üzerine yürütülen tart›flma, Davis'in önerdi¤i bu
yeni beden tasavvurunun henüz yayg›nl›k kazanmad›¤›n› göstermek-
tedir.20 Uluslararas› Atletizm Federasyonlar› Birli¤i, karbon fiber pro-
tez bacaklar›n Pistorius'a sa¤lam-bedenli atletlerin sahip olmad›klar›
bir avantaj sa¤lad›¤›n› iddia etmifl, daha sonra Uluslararas› Spor Tah-
kim Mahkemesi bu karar› bozmufltur. Bu örnekte sakatl›k –genel kan›-
n›n aksine– bir avantaj olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Benzer bir tart›fl-
ma, Caster Semenya isimli "kad›n" atletin interseks olmas› ihtimali or-
taya ç›kt›¤›nda yaflanm›fl, Uluslararas› Atletizm Federasyonlar› Birli¤i
genel sekreteri, "Kad›n oldu¤u çok aç›k ama belki %100 de¤il" aç›kla-
mas›nda bulunmufltur! Buradaki endifle kayna¤› yine Caster'in "%100
kad›n olmayan" bedeninin ona avantaj sa¤lam›fl olmas› ihtimalidir.21

Özetle, gerek modern gerekse –Davis'in adland›rmas›yla– dismo-
dernist dönemde, sakatl›k ve cinsiyet "mu¤lakl›¤›" aras›nda ortak bir-
çok nokta bulmak mümkün. Sakat ve/ya queer bedenler ço¤u zaman
mahkûm ediliyor, kimi zaman ise yüceltiliyor ama her durumda bir tu-
hafl›kla, normlar› ihlal eden bir flekil(sizlik) veya ifllev(sizlik)le iflaret-
leniyor. Bu durum, söz konusu alanlar aras›nda kuramsal bir yak›nlafl-
may› da mümkün k›l›yor. Ne var ki, Türkiye örne¤inde, ne gündelik
hayatta (buna aktivizmi de dahil etmek mümkündür), ne de kuramsal
anlamda bu tür bir yak›nlaflmadan söz etmek mümkün. Bir sonraki bö-
lümde, bu durumun sakatl›k alan›ndan kaynaklanan nedenleri üzerin-
de duruyorum.
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19. Sakatl›k çal›flmalar› içinde protez kullan›m› üzerine yaz›lan metinler ge-
nellikle insan ve makine aras›ndaki ayr›m›n kalkt›¤›n› savunan Siborg Manifesto-
su'na at›f yap›yor (Donna Harraway, "Siborg Manifestosu", Baflka Yer, çev. Güçsal
Pusar, ‹stanbul: Metis, 2010; ayr›ca bkz. "Ucubelerin Vaatleri", a.g.y., s. 120). Ör-
ne¤in bkz. Amanda K. Booher, "Docile Bodies, Supercrips, and the Plays of Prost-
hetics", International Journal of Feminist Approaches to Bioethics 3: 2, 2010.

20. Protez kullan›m›n›n sakat bedenler için ne anlam ifade edebilece¤i, s›n›rl›-
l›klar› ve imkânlar› üzerine bir makale için bkz. Amanda K. Booher, a.g.y. Booher
Pistorius'a da at›f yap›yor. Ayr›ca Pistorius'un kendi web sayfas›na bak›labilir: os-
carpistorius.com/.

21. "Caster Semenya enigma: IAAF tests will disqualify most women ath-
letes", www.afrik-news.com/article16160.html (son eriflim 10 Mart 2011). 



Türkiye'de Sakatl›k: Kifliler, Kurumlar, Kuramlar

Türkiye'de sakatl›k ve queer konumlar› /kuramlar› aras›nda iflbirlikle-
rinin hemen hiç yeflerememifl olmas› kan›mca iki temel nedenle aç›k-
lanabilir. Bunlar›n ilki olumsuz önyarg›lar, ikincisi de çal›flma alanla-
r›n›n yenili¤idir.

Öncelikle, hem sakatl›k hem queer'lik toplumun genelinin olum-
suz önyarg›lar›yla damgalanm›fl deneyimler. Kendileri bu önyarg›la-
r›n hedefi olduklar› halde, sakatlar›n pek ço¤u benzer bir muhafaza-
kârl›¤› cinsiyet, cinsellik ve normatif s›n›rlar› ihlal eder görünen tav›r-
lar ve tercihler karfl›s›nda yeniden üretiyorlar (asl›nda milliyetçilikle
ilgili hassasiyetlerine de benzer bir muhafazakârl›k efllik ediyor). En-
gelliler.biz platformunda (www.engelliler.biz) yaflanan yak›n tarihli
tart›flmalar bu durumu aç›k bir flekilde örneklendiriyor. Engelliler.biz
bugün yaklafl›k 38.000 üyesi bulunan, 2005 y›l›ndan bu yana aktif, sa-
nal bir platform. Platformda sakatl›kla ilgili hemen her konuda yaz›lar
ve forumlar mevcut. Fiziki mekân›n fazlas›yla eriflilmez oldu¤u Tür-
kiye gibi ülkelerde internet, farkl› sakatl›k gruplar›n›n bir araya gel-
mesi ve fikir paylafl›m› için önemli bir imkân sa¤l›yor. Engelliler.biz
de Türkiye'de bu alanda en fazla üyesi bulunan web sitesi ve sakat bi-
reylerin/gruplar›n düflünceleri ve tercihleri konusunda önemli bir gös-
terge olarak kabul edilebilir.22

Sitedeki iki forumda yaflanan tart›flmalar› aktarmak istiyorum. ‹lki,
MSGSÜ Sosyoloji Bölümü ö¤rencisi ‹nanç Dündar'›n "Dezavantajl›
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22. Türkiye'de gazilerin sakatlar içindeki oran› çok yüksek de¤il. Bu say›lar›
kesin olarak tahmin etmek mümkün olmamakla birlikte, eldeki rakamlar bize bir
tahmin yürütme flans› veriyor. Örne¤in, hâlâ at›f yap›lan 2002 Özürlüler Araflt›r-
mas›'na göre Türkiye nüfusunun %12,29'u sakatt›r (www.ozurluveyasli.gov.tr/up-
load/mce/eski_site/arastirma/tr_ozurluler_arastirmasi/blm1.pdf). Baflka bir ifadey-
le sakat kifli say›s› 8 milyonu geçmektedir. Mehmetçik Vakf›'na göre 1982-2012
y›llar› aras›nda malul gazi ve engelli erbafl ve er toplam› ise 9.201'dir (www.meh-
metcik.org.tr/yardim_yapilan_kisi_sayilari.html, son eriflim 1 Nisan 2012). Ben-
zer flekilde, www.engelliler.biz web sitesi moderatörü Bülent Küçükaslan ile yap›-
lan görüflmede, site üyeleri aras›nda da gazilerin oran›n›n çok düflük oldu¤u belir-
tilmifltir. Baflka bir ifadeyle, siteye üye olan gazilerin toplam üye say›s›na oran›,
Türkiye genelinde gazilerin sakatlar›n toplam say›s›na oran›ndan fazla de¤ildir.
Dolay›s›yla burada at›f yap›lan al›nt›larda göze çarpan milliyetçi-muhafazakâr ref-
leksleri kiflilerin askeri bir geçmifle sahip olmalar› ile aç›klamak veya öncelikli ne-
denin bu geçmifl oldu¤unu düflünmek mümkün de¤ildir.



Gruplar›n Birbirine Bak›fl›" konulu lisans tezi için açt›¤› tart›flma. Fo-
rumu olufltururken Dündar, Türkiye'de yaflayan dezavantajl› gruplar-
dan biri olarak sakatlar›n, etnisiteleri, dini veya cinsel yönelimleri ba-
k›m›ndan dezavantajl› di¤er gruplara nas›l bakt›klar›n› soruyor.23 An-
cak özellikle, "Örne¤in bir engelli, transseksüel bir bireyle özdefllefl-
me kurabilir mi?" sorusu çok sert tepkilerle karfl›lan›yor: 

Ben sakat›m fazlas› de¤ilim. Bir tercihte bulunmad›m. Do¤mak gibi, öl-
mek gibi. Ermeni iken Müslüman olabilirim, cinsel tercihte kurallar› çi¤ne-
meyebilirim. ‹nançl› isem ateist olabilirim.

Ben sadece sakat›m. Seçmedi¤im, vazgeçemedi¤im bir fleyim. Kimse ba-
na kalk ve yürü diyemez. Gör, duy, konufl, de¤ifl diyemez. ...

Ben sakat›m, de¤ifltiremedi¤im bir fleyim. Beni kabullenmedi¤im fleyler-
le k›yaslarsan›z, suçsuz bir hükümlü olurum. (H.P., 27 Ekim 2010, 15:15,
vurgu bana ait)

Bu örnekte H.P. rumuzlu kifli, sakatlar› di¤er dezavantajl› kifliler-
den tamamen farkl› olarak görüyor ve bu görüflünü, kifli di¤er kimlik-
leri /konumlar› seçme hakk›na sahipken, sakatl›k konusunda herhangi
bir seçimin mümkün olmamas›na dayand›r›yor – zaten seçmemifl ol-
du¤u ve de¤ifltiremeyece¤i bir halin, bir de kabullenemeyece¤i dene-
yimlerle k›yaslanmas›n› ise ifllemedi¤i bir suçtan hüküm giyen –yani
haks›zl›¤a u¤ram›fl– birinin durumuna benzetiyor. Benzer bir ak›l yü-
rütme biçimini cicik›s rumuzlu kiflide de görüyoruz; ancak cicik›s, et-
nik köken ve dini yönelimi de "seçilemeyecek" de¤iflkenler kategori-
sinde gördü¤ü için, bu nedenlerle d›fllanan kiflilerin yan›nda yer alabi-
lece¤ini söylüyor – ne ki, "homoseksüellik, travestilik gibi" yaflam bi-
çimlerini sapk›n olarak de¤erlendirdi¤ini de eklemeden geçmiyor:

Tercihlerimiz d›fl›nda geliflen etnik köken, kimi zaman din gibi unsurla-
r›ndan ötürü ayr›mc›l›¤a u¤rayan kimselerle kendimi yan yana görebilirim
ama tamamen kendi tercihi do¤rultusunda geliflen homoseksüellik, travesti-
lik gibi (ki bunlar› sapk›n yaflam biçimi olarak de¤erlendiriyorum) kendimi
bir engelli olarak ayn› safta görmem mümkün de¤il. Zira ben tamamen ter-
cih etmedi¤im, maruz kald›¤›m, yakaland›¤›m bu durumu; severek, bilerek
ve isteyerek flu ya da bu düflünceyle (o k›sm› beni ilgilendirmiyor) tercih
edenlerle ne yan yana, ne arka arkaya an›lmak istemem.

O tarz insanlardan rahats›zl›k duymuyorum yani tafllans›n, aya¤›ndan
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23. www.engelliler.biz/forum/sakatliga-dair-calisan-akademisyen-ve-ogrenci
ler/58111-dezavantajli-gruplarin-birbirlerine-bakisi-cercevesinde-engelliler-aras-
tirma.html (son eriflim 13 Mart 2011).



as›ls›n gibi bir düflünceye sahip de¤ilim. Sorunlar› ne ise devlet baba onlara
da el ats›n ama engelliler ile ayn› manflette yer almas› durumu bana çok da
ayn› fleymifl gibi gelmiyor (cicik›s, 27 Ekim 2010, 19:48).

‹ki yorumda da sakatl›¤›n bir tercih de¤il bir mecburiyet oldu¤u,
dolay›s›yla (cinsiyet /cinsel) tercihleri nedeniyle d›fllanan kesimlerin
bir anlamda bu seçimin "ceremesini çektikleri" düflüncesi dikkat çeki-
yor. Fakat cicik›s ayn› zamanda –san›yorum fark›nda olmadan– sakat-
l›kla eflcinsellik aras›nda oldu¤unu düflündü¤ü ortakl›¤a da dikkat çe-
kiyor: bir "sorun" olarak tespit etti¤i eflcinselli¤in ("de") "devlet baba"
taraf›ndan (muhtemelen t›bbi olarak) ele al›nmas› gerekti¤ini belirti-
yor. H.P. ise eflcinselli¤in "zarar›n›" aç›klarken, önerdi¤i nihai çözü-
mün s›n›rlar› konusunda bir fikir vermeden, eflcinselli¤in yok edilmesi
gerekti¤ini bildiriyor – burada bence özellikle dikkat çeken nokta, din-
sizli¤i dahi kabul edebilen birinin eflcinselli¤i kabul edilemez bulmas›:

Din veya dinsizlik do¤rulu¤u kan›tlanamayan bir fleydir. O yüzden ka-
bullenilebilir bir tercihtir. Eflcinsellik toplum yarar›na da de¤ildir, insan ya-
rar›na da. Herkes eflcinsel olursa, yeni insanlar› leylekler mi getirecek? Ter-
cih ad› alt›nda yanl›fllar meflrulaflt›r›lamaz. Aksi halde üzümün üzüme baka-
rak karard›¤› gibi, insan da kararacakt›r. Kangren olan yan›n› da seversin,
ama kesmezsen ölürsün (H.P., 28 Ekim 2010, 11:56).

Takip eden mesajlarda, sakatlar ve LGBT bireyler aras›ndaki ortak-
l›¤a dikkat çeken tek kifli olan Rekursion'a (site moderatörü Oturan-
Bo¤a d›fl›nda – bu konuya tekrar dönece¤im) cicik›s, daha da sert (ve
eflcinselli¤e dair da¤arc›¤›ndaki bütün klifleleri ele veren) bir yan›t ve-
riyor. Ayr›ca sakatlar›n "sapk›n" olarak nitelendirdi¤i kiflilerle neden
ortaklaflmamalar› gerekti¤ine dair stratejik bir gerekçe de ileri sürü-
yor. ‹ki al›nt›y› pefl pefle aktar›yorum:

Hangi konuda yan yana, arka arkaya an›lmak istemezsin, cicik›s'c›¤›m?
Haks›zl›klara maruz kalma, ayr›mc›l›¤a u¤rama, toplumsal yaflam›n d›fl›na
itilme konusunda mesela? Bunlara bahane edilen unsurun tercih sebebi olup
olmamas› o kadar önemli mi gerçekten?! (Rekursion, 27 Ekim 2010, 22:21)

Ve cevaben:

Ahmet bir gün pembe iç çamafl›rlar›ndan hoflland›¤›n›n fark›na vars›n
sonra seninle ayn›y›z, biz d›fllan›yoruz, ötekilefltiriliyoruz desin. Heee o sa-
hip olduklar›ndan s›k›ld› diye ben ayr›mc› olay›m ya da trafik kazas› geçirip
kör oldu¤um için ayn› fleyleri hissetmeye bafllayay›m (...)

Hem bizim toplum henüz o kadar Avrupal› olmad›. Naylon çorap giyen
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erkekle, sakat biri ayn› kefede lanse edilmeye çal›fl›l›rsa vay halimize derim
ben. Kald›rmaz bu toplum bu durumu, bizim sakat durumumuz hepten saka-
ta gider (cicik›s, 27 Ekim 2010, 23:54).

Bu özetlediklerime benzer tepkilere, Özürlüler Vakf›'n›n 5-7 Ma-
y›s 2006 tarihleri aras›nda "Birlikte Yaflamak" bafll›¤› alt›nda Lütfi
K›rdar Sergi Salonu'nda gerçeklefltirdi¤i etkinli¤in "Sosyal Engellen-
mifllik" bafll›kl› oturumuna Lambdaistanbul'u davet etmesi üzerine ya-
flanan tart›flmada da rastl›yoruz. Davet üzerine Baflbakanl›k Özürlüler
‹daresi Baflkanl›¤› (ÖZ‹DA), ‹stanbul Özürlüler Merkezi ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› toplant›dan desteklerini çekmifl, be-
lediyenin sa¤layaca¤› özel araçlar sayesinde mekâna ulaflmalar› müm-
kün olacak sakatlar kongreye kat›lamam›fl, kat›labilenler de belediye
taraf›ndan sa¤lanmas› planlanan kumanyadan yoksun kalm›flt›r (Bu
noktada devletin ve yerel yönetimlerin LGBT düflmanl›¤› üzerine de
bir tart›flmaya girilebilir elbette). Lambdaistanbul'un bu mesele ile il-
gili aç›klamas›n›, yine Engelliler.biz platformunda paylaflan hikâyeci
rumuzlu üye, sert tepkilerle karfl›laflm›flt›r.24 Daha aç›k bir ifadeyle, si-
tenin moderatörü OturanBo¤a d›fl›nda hikâyeci'ye destek veren olma-
m›flt›r. Üstelik sakatlar›n bir k›sm›n›n da queer (veya queer'lerin sakat)
olabilece¤i ihtimali tamamen gözard› ediliyor görünmektedir. Afla¤›-
da al›nt›lad›¤›m üç yorum, hem normatif olmayan cinsel tercihlere yö-
nelik olumsuz bak›fl›, hem de bu tercihlere sahip kiflilerle girilebilecek
dayan›flma konusundaki kayg›lar› örneklemekte:

Yap›lan toplant›da özürlü insanlar› kullanmak çok yanl›fl bir olayd›r.
Kald› ki cinsel tercihleri sebebiyle var olma savafl› verenlerin toplumumuza
kötü örnek oldu¤una inanmaktay›m. Ayr›mc›l›k derken, sizlerin yaflamlar›-
na özenen veya destekleyen bir toplumda ne yaflamak ne de var olmak isti-
yorum. E¤er bir hastal›ksa tedavisi yönünde çal›flmalar yap›lmas› laz›m,
yok bu bizim cinsel tercihimiz diyorsan›z yap›lan uygulama çok do¤ru ol-
mufl. Zaten insan yerine konulmad›¤›m›z bir ülkede sizlerle beraber an›l-
makla var olan yaln›zl›¤›m›z daha da artacakt›r. Yaflama hakk› kutsal oldu¤u
kadar do¤ru kullan›lmal›d›r (aydin_3454, 10 May›s 2006, 19:58). 

Özürlülük istek d›fl› bir durumdur.
Eflcinseller ile özürlülerin bir arada bulunmas›n› do¤ru bulmuyorum.
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24. www.engelliler.biz/forum/ayrimcilikla-mucadele-insan-toplum-siyaset-
bugun-yarin/1298-sosyal-engellenmislik-lambdaistanbul-escinsel-sivil-toplum-
girisimi-tartisma.html (son eriflim 12 Mart 2011).



Seslerini duyurmak için bizleri yanlar›na almak istemeleri eflcinsellere olum-
lu, bizlere olumsuz neticeler do¤uracakt›r. 

Bak›n›z burda dikkat etmemiz gereken bir mant›k çeliflkisi bulunmakta-
d›r.

– Eflcinsellik konufluldukça özenti ve normal bir fleymifl gibi alg›lanabi-
lece¤inden konuflulmas›, gündeme getirilmesi eflcinselli¤i art›r›c› yönde rol
oynayabilir.

– Ama özürlüler ve sorunlar›, bilgilendirme ve e¤itim sa¤layaca¤›ndan
özürlülerin konuflulmas›, gündeme getirilmesi ülkemizdeki özürlü say›s›n›
azalt›c› yönde etki sa¤layacakt›r (Fuzulim, 15 Haziran 2006, 16:12).

Evet bir mücadele verelim, ama bu mücadeleyi adam gibi verelim. Efl-
cinseller bir fley yapmak istiyorsa buyursun yaps›n. Ama onlar›n aras›na sa-
kat arkadafllar› da katmaya çal›flmak çok çirkin bir fley (andante, 16 Haziran
2006, 10:17).

Üç örne¤i de kateden olumsuzluklar olarak, eflcinselli¤in t›bbilefl-
tirildi¤ini; anormal, sapk›n, topluma zararl› olarak nitelendirildi¤ini
ve bu önyarg›lara dayal› ayr›mc›l›¤›n bir çeflit sakat ç›kar› öne sürüle-
rek rasyonalize edildi¤ini görüyoruz. Bu olumsuz yaklafl›mda, elbette
ki cinselli¤in sakatlar aras›nda önemli ölçüde hassas bir konu olmas›-
n›n da etkisi var. Sakatl›¤a karfl› ayr›mc›l›k hemen her co¤rafyada ço-
cuklaflt›rma ve dolay›s›yla cinsiyetsizlefltirme/cinselliksizlefltirme ile
el ele gidiyor. Dolay›s›yla erkekli¤ini /kad›nl›¤›n› vurgulamak, bir an-
lamda sakatlay›c› (disabling) söylem ve pratiklere direnmenin de bir
biçimi olarak karfl›m›za ç›k›yor. Ayfle Arman'›n üç gazi, eflleri ve "ga-
zileri baba yapan doktor" Tar›k Aksu ile gerçeklefltirdi¤i röportajlar di-
zisi bu hassasiyeti aç›k bir flekilde ele veriyor.25 Arman'›n ilk görüflme-
sini yapt›¤› Mustafa, ailesine evlenmek istedi¤ini söyledi¤inde "Sen
sakats›n! Ömür boyu bak›ma muhtaçs›n! Kim ne yaps›n seni? [Eflin]
Yan›nda durmaz, kaçar, seni aldat›r!" cevab› ile karfl›lafl›yor. Efli Nesi-
be ise "memlekete dönmek" istemedi¤ini, çünkü orada Mustafa'n›n
"ak›llar›nca erkekten say›lmad›¤›n›" ifade ediyor. Nesibe, "Bunlar ya-
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25. Ayfle Arman, "Dalga m› geçiyorsun? Ne evlenmesi, ne çocu¤u! Sen sakat-
s›n! Bak›ma muhtaçs›n!", Hürriyet, 26 Aral›k 2010; "Onlar ana kuzusuysa, biz
neydik?", Hürriyet, 27 Aral›k 2010; "Üçüncü gazinin kaderi", Hürriyet, 31 Aral›k
2010. 

Bu alandaki önyarg›lar› elefltiriyor görünse de, asl›nda Ayfle Arman'›n kendi
sözcükleri de, ayn› eksiklik/muhtaçl›k bak›fl›n› ve "buna ra¤men baflaran 'engelli'"
kliflelerini aflam›yor. "'Engelli' ama bu onun hayat dolu olmas›na engel de¤il" cüm-
lesindeki gibi.



takta ne yap›yorlar?" diye düflünen memleketlilerinin, t›bbi destekle
sahip olduklar› çocuklar›n›n "baflkas›ndan" oldu¤una inand›klar›n› be-
lirtiyor.26 Arman'›n benzer endifleler tafl›yan üçüncü görüflmecisi ise ne
ismini vermek ne de foto¤raf çektirmek istemifl. Müstear ismiyle Ha-
kan, "Yak›nlar›m›z çocu¤umuzun normal yollarla oldu¤unu san›yor,
öyle bilmeye devam etsinler!" diyor, "engelliyseniz bir dolu fleyle bo-
¤uflmak zorunda kal›yorsunuz. Cinsel hayat›m›z yok san›rlar. Bir de
bununla u¤raflmayal›m".27

Forumlardan yapt›¤›m al›nt›lar›, en öfkeli ve düflmanca yorumlar-
dan biriyle bitirmek istiyorum – Kanatl›T›rt›l'›n afla¤›daki sözlerinin
baflka üyeler taraf›ndan desteklendi¤inin de alt›n› çizerek. 

Domino tafllar› gibi devriliyor ardarda her fley. Korktu¤um bu saçma fley
de bafl›ma geldi. Sosyal engellenmifllik ad› alt›nda bu mant›kla gidilecek
olan yolda sizinle de¤ilim.

Bugün hak u¤runa, do¤ruluk u¤runa vs. homo ve dönmelerle yürüyen,
yar›n ezilmifllik ve ötekileflmifllik iddias›na dayanarak kimlerle yoldafl olur
bilmiyorum (Kanatl›T›rt›l, 16 Haziran 2006, 09:04).

Son olarak, Engelliler.biz platformunun moderatörü OturanBo¤a'
n›n bu muhafazakâr söylemi tekrarlamamak için çaba harcad›¤›n› ve
üyeleri farkl› dezavantajl› gruplar aras›ndaki mümkün iletiflim ve ifl-
birli¤i biçimlerini düflünmeye davet etti¤ini de eklemek gerekiyor.
Söz konusu iki forum bafll›¤›nda flöyle diyor OturanBo¤a:

Kiflisel olarak, yani sakat Bülent olarak, tüm d›fllanm›fl ve dezavantajl›
hale sokulmufl gruplarla kendimi yan yana say›yorum. Ha sakat›m ha trans-
seksüel, ha sakat›m ha travesti, ha sakat›m ha baflörtülü, ha sakat›m ha Er-
meni, ha yoksulum ha iflçi vs.vs.vs. Her kim kimli¤inden, varl›¤›ndan dola-
y› d›fllan›yorsa, benim yerim onun yan›d›r. O özgür olmadan ben de ola-
mam. Ben olmazsam o da olamaz. Bu konuda düflüncem bu kadar net (27
Ekim 2010, 01:08).

Sen "sakat olmak tercih de¤il" diyorsun ama, ço¤u zaman bu kimsenin
umurunda bile de¤il ki! ‹nsanlar sakatlar› engellerken/onlar› ötekilefltirip
ayr›mc› tutumlar sergilerken, karfl›s›ndakinin neden sakat olup olmad›¤›na
bakm›yor/umursam›yor ki! Onlar için sen "ötekisin/farkl›s›n", gerisi önem-
li de¤il... Buradan hareketle diyorum ki, bari biz "ötekilefltirmeyelim"! Sev-
memek, uzak durmak, tercih etmemek... elbette hakk›m›z. Ama sayg› duy-
mak da vatandafll›k görevimiz (15 Haziran 2006, 18:05).

26. "Dalga m› geçiyorsun?..", a.g.y. 27. "Üçüncü gazinin kaderi", a.g.y.
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Gerek Özürlüler Vakf›'n›n yukar›da aktar›lan "Birlikte Yaflamak"
etkinli¤i, gerekse Türkiye Sakatlar Derne¤i'nin son dönemde LGBT
bireylerle araflt›rmalar ve dayan›flma çabalar› kapsam›nda bir araya
gelmesi umut verici geliflmeler olarak de¤erlendirilebilir. 2004 tarihli
bir habere göre, seks iflçili¤i yapan trans bir kifliyi taciz eden polis me-
murlar› hakk›nda suç duyurusunda bulunan kurumlar aras›nda Türki-
ye Sakatlar Derne¤i'nin de ad› geçiyor. Türkiye Sakatlar Derne¤i ‹s-
tanbul fiubesi, yine yak›n bir tarihte Kad›köy Belediyesi, Kad›n Eme-
¤ini Güçlendirme Vakf› ve ‹nsan Kayna¤›n› Gelifltirme Vakf› ile bir-
likte Seks ‹flçilerinin ‹nsan Haklar› Araflt›rmas›'na imza atm›fl.28 Bu
geliflmelere ra¤men, söz konusu meselelerin sitede ancak "tart›fl›labi-
lir" hale gelmesi sakatlar aras›ndaki muhafazakârl›¤a iflaret ediyor:
queer'lik hiçbir flekilde sakatl›kla birlikte düflünülebilecek bir mesele
haline gelemiyor. 

Sakatl›¤›n hâlâ yayg›n biçimde politik olmayan terimlerle düflünül-
mesinin bunda önemli bir etken oldu¤u kanaatindeyim. Bunlar, (bilgi-
iktidar flemalar›yla iliflkisi gözard› edilen) t›bb›n veya (yard›m› verenle
alan aras›ndaki hiyerarfliyi tekrar tekrar üreten) hay›rseverli¤in terim-
leridir. Genellikle bunlara s›nanma ve tevekkül fikirleri efllik eder. Sa-
katlar aras›nda da s›kça baflvurulan bu görüfller, sakatl›¤›n di¤er ayr›m-
c›l›k ve ötekilefltirme biçimleriyle iliflkisinin kurulmas›na engel ol-
maktad›r.29 Nitekim, sakat örgütlenmelerinin pek ço¤u hâlâ benzer bir
yaklafl›m ve dikkate de¤er bir bölünmüfllük içinde. fiemsiye örgütler
bile say›ca çok: Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Türkiye Engelliler
Konfederasyonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Fiziksel Engelli-
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28. Bkz. Murat Çelikkan, "Travesti Hülya'n›n Hikâyesi", Radikal, 12 fiubat
2004, www.kadinkapisi.org/kaynak/kadikoy_rapor_ayr›nt›l›_MC.doc (son eriflim
2 fiubat 2011).

29. Türkiye'de hak temelli bir sakat hareketinin neden geliflemedi¤i üzerine bir
de¤erlendirme yaz›s› için bkz. Dikmen Bezmez ve Sibel Yard›mc›, "In Search of
Disability Rights: Citizenship and Turkish Disability Organizations", Disability &
Society 25: 5, 2010. Bu yaz›da burada aktard›¤›m yorumlar›n baz›lar›n› detayland›-
r›yoruz. Türkiye Sakatlar Derne¤i ve Engelliler.biz platformuna odakland›¤›m›z
çal›flmada, (refah devleti tan›mlar›na pek de uymayan) güçlü devlet gelene¤inin,
‹slam düflüncesinin ve sakatlar›n karfl› karfl›ya kald›klar› ayr›mc›l›k biçimlerinin ve
eriflim sorunlar›n›n hak temelli bir perspektifin geliflmesinin önünde engel teflkil
etti¤ini, buna karfl›l›k özellikle Avrupa Birli¤i'ne uyum süreci ve teknolojinin gelifl-
mesiyle birlikte yeni iletiflim biçimlerinin mümkün olmas› sayesinde, alanda bir
çeflit dönüflümden ve hareketlenmeden bahsedilebilece¤ini ileri sürüyoruz.



ler Federasyonu, Türkiye Engelliler Milli Federasyonu, Türkiye Kör-
ler Federasyonu, Görme Özürlüler Federasyonu, Zihinsel Engelliler
Federasyonu, Türkiye Engelliler Spor Federasyonu say›labilecek ör-
neklerin ancak bir k›sm›. Kendi aralar›nda dayan›flma konusunda bile
oldukça gönülsüz olan derneklerin, federasyonlar›n ve konfederas-
yonlar›n bir de toplum nezdinde bu kadar olumsuz karfl›lanan oluflum-
larla iflbirli¤ine girmelerini beklemek pek mümkün de¤il. 

Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin sakatl›k alan›na müdahalesi ise ala-
n› daha da muhafazakâr hale getiriyor. Zorunlu göç ma¤durlar› veya
LGBT'ler gibi dezavantajl› di¤er gruplarla k›yasland›klar›nda sakatlar,
AKP'nin toplumun hiçbir kesimiyle z›tlaflmadan, kendi taban›yla sorun
yaflamadan destekleyebilece¤i bir kesimi temsil ediyorlar. Bu alanda-
ki dönüflümler bir yandan Avrupa Birli¤i'ne uyum sürecinin gereklilik-
leri olarak sunulurken, bir yandan da yukar›da de¤inilen "hay›rsever-
lik" vurgusu, AKP'nin Osmanl›'dan miras kalan vak›f mant›¤›n› ifllet-
mesini mümkün k›l›yor. Sonuçta, AKP'nin hem dernekler ve vak›flar
hem de çeflitlenen kamu kurumlar› arac›l›¤›yla etkisini artan biçimde
hissettirdi¤i,30 hak odakl› /eflitlikçi /sosyal modeli temel al›r görünür-
ken hay›rseverlik söylemini yeniden üretti¤i, önemli ölçüde muhafa-
zakâr bir sakatl›k politikas› ortaya ç›k›yor. Özürlüler ‹daresi Baflkanl›-
¤›, ‹stanbul Özürlüler Merkezi ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi gibi
belirgin bir flekilde AKP etkisi alt›ndaki kurumlar›n da tepkisi, Lamb-
daistanbul'un kat›ld›¤› bir toplant›dan deste¤ini çekmek oluyor.

Özetle, hem sakatlar hem de sakat örgütlenmeleri ve bu alanda ça-
l›flan kamu kurumlar› aras›nda, özellikle cinsiyet ve cinsellik söz ko-
nusu oldu¤unda belirgin bir muhafazakârl›¤›n hissedildi¤ini söylemek
mümkün. Bu muhafazakârl›k, queer pratiklerini, aktivizmini ve kura-
m›n› sakatlar aç›s›ndan kabul edilemez k›l›yor. Buna ek olarak, yuka-
r›da da ifade etti¤im gibi, hem queer kuram› hem de sakatl›k çal›flma-
lar› Türkiye için yeni çal›flma alanlar›. ‹kinci olarak, Türkiye örnekle-
rine odaklanan sakatl›k araflt›rmalar› henüz çok yeni ve t›bbi-teknik
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30. AKP milletvekili Lokman Ayva'n›n, ad›n› son zamanlarda Hayrünnisa Gül'
ün himayesinde gerçekleflen "E¤itim Her Engeli Aflar" kampanyas›yla duyuran
Beyaz Ay Derne¤i'nin ve Fiziksel Engelliler Vakf›'n›n baflkan› da olmas› tesadüf
de¤il (Ayva görmüyor). Kamu kurumlar›n›n çeflitlenmesine bakt›¤›m›zdaysa, öne
ç›kan örnekler, Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›, ‹stanbul Özürlüler Müdürlü¤ü ve
merkezleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü ve ilçe belediyelerinin engelli masalar›.



bir bak›fl›n ötesine geçmeyi deneyen, dolay›s›yla sosyal bilimlerdeki
yeni kuramsal yaklafl›mlardan ilham alan çal›flmalar say›ca az.31 Bun-
lar aras›nda sakatl›k, cinsiyet ve cinsellik meselelerini ele alanlar ise
daha da az.32 Dolay›s›yla kuramsal düzeyde de, sakatl›k ve queer ara-
s›nda bir iflbirli¤ini öngörmek flu an kolay de¤il.

Daha önce ifade etti¤im gibi, bu durumun tersine çevrilmesi gerek-
ti¤ini, çünkü (1) Türkiye'deki sakatl›k ve queer'lik deneyimleri aras›n-
da hemen hiç göz önünde bulundurulmayan ortakl›klar oldu¤unu; (2)
queer kuram›n›n kimliksizleflme vurgusunun yaln›z sakatlar ve LGBT'
ler aras›nda de¤il, –tan›nma ve pozitif ayr›mc›l›k talepleriyle öne ç›-
kan tüm kimlik politikalar›na (ve bunlar›n tekrar tekrar üretti¤i grup
s›n›rlar›na) karfl›– çeflitli bireyler /kesimler aras›nda çeflitli iflbirlikleri-
ni teflvik etme potansiyeli tafl›d›¤›n› düflünüyorum. Bir sonraki bölüm-
de bunlar› bir arada ele almaya çal›fl›yorum. 

Ortakl›klar: ‹spat, Tespit, Tasnif ve D›fllama

Cinsiyet ve cinsel pratikler yelpazelerinin hofl görülmeyen, bedensel /
zihinsel kabiliyetler yelpazelerinin ise yetersiz bulunan uçlar›nda ya-
flayan kiflileri ortaklaflt›ran birçok deneyim var. Ben bunlar aras›nda
özellikle damgalanma ve d›fllanma deneyimleri üzerinde durmak isti-
yorum. Damgalanma ile queer ve/ya sakat bedenin sürekli olarak tes-
pit, tasnif ve tedavi mekanizmalar›n›n hedefi olmas›na, dolay›s›yla bi-
yopolitik bir damgaya at›f yap›yorum.33 Bu damga bir yandan belirli
öznellikleri kurar, kimlikleri tan›r ve bireyleri haklarla donat›rken, bir
yandan da normal/anormal ayr›m›n› yeniden kurmakta, bedendeki ek-
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31. Örne¤in Ayflecan Terzio¤lu, "Küreselleflme, Kanser ve Hastal›k Anlat›lar›:
Bilinçli/Bilinçsiz Hastadan Biyolojik Vatandafll›¤a Geçifl", Neoliberalizm ve Mah-
remiyet, C. Özbay, A. Terzio¤lu, Y. Yasin (haz.), ‹stanbul: Metis, 2011. Volkan Y›l-
maz, "The Political Economy of Disability in Turkey's Welfare Regime", yay›m-
lanmam›fl yüksek lisans tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, 2010. Ayr›-
ca, Gökhan ‹rfano¤lu, Can Evren, Nurseli Yeflim Sünbülo¤lu, Salih Can Aç›ksöz,
Mehmet Ekinci ve Volkan Y›lmaz'›n halen çeflitli üniversitelerde sürdürdükleri
yüksek lisans ve doktora çal›flmalar› da bu kapsamda ele al›nabilir.

32. Örne¤in Maral Erol, "Tales of the Second Spring: Menopause in Turkey
Through the Narratives of Menopausal Women and Gynecologists", Medical Anth-
ropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness 28: 4, 2009, s. 368-96. 

33. Agamben'in "biyopolitik dövmesi"nden ilhamla. Bkz. Giorgio Agamben,
"Non au tatouage biopolitique", Le Monde diplomatique, 10 Ocak 2004.



sikli¤e iflaret etmekte, söz konusu kiflilere yönelik d›fllaman›n sürme-
sine neden olmaktad›r.

Bu noktada küçük bir parantez açarak ve Badiou'yü takip ederek,
sakatlar›n yaln›zca biyopolitik damgan›n nesnesi olmad›klar›n›, eflcin-
sel veya trans olarak nitelendirdikleri kiflilerden kendilerini ay›rma bi-
çimlerinin biyopolitik bir boyut içerdi¤ini söyleyebiliriz. Çünkü yuka-
r›daki al›nt›lar›n da örneklendirdi¤i gibi, bu ayr›flman›n temeli seçme
özgürlü¤üne dayanmaktad›r: Sakatlar seçmedikleri bir durumu yafla-
mak zorunda kalmakta, kendilerini bu durumun "kurban›" olarak ta-
n›mlamaktad›rlar. Oysa Badiou'ye göre, "kurban statüsü, ›st›rap çeken
hayvan, bir deri bir kemik, ölmekte olan beden statüsü insan› hayvani
altyap›s›yla eflitledi¤i için, onu düpedüz canl› bir organizma düzeyine
indirger".34 Böylece normdan sapmay› tespit ve tedavi etmeyi hedefle-
yen t›bbi bak›fl›n (Foucault'nun serimledi¤i anlam›yla) biyopolitik
stratejilerine, kurbanlafl(t›r)man›n (Agamben'in kulland›¤› anlam›yla)
"ç›plak hayat"a indirgeyen biyopolitik müdahalesi efllik eder.35 

Tespit ve tasnif meselesine dönecek olursak, yine öncelikle sakat-
l›k alan›ndaki örneklere bak›labilir. Yukar›da ifade edildi¤i gibi, yerel
yönetimlerin, sosyal hizmet kurumlar›n›n ve STK'lar›n alandaki çal›fl-
malar› çeflitlenmekte ve say›ca artmaktad›r. Bu çal›flmalarda dikkat çe-
ken nokta, temel yaklafl›m›n sakatlar›n tespiti, tasnifi ve takibi olmas›-
d›r. Çünkü "sakat" olarak tarif edilen bir gruba di¤er bireylerinkinden
farkl› birtak›m haklar tan›nmas› veya hizmetler sunulmas› ancak böyle
bir grubun tan›mlanmas› ile mümkündür. Türkiye'de bu alanda baflvu-
rulan temel belge "Özürlülük Ölçütü, S›n›fland›rmas› ve Özürlülere
Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda Yönetmelik"tir.36 Bu yö-
netmelik, "özür oranlar›n›n hesaplanmas›" sürecini düzenlemektedir.
Söz konusu oranlar, Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan haz›rlanan ‹fllev-
sellik Yetiyitimi ve Sa¤l›¤›n Uluslararas› S›n›fland›rmas› flemas›n›
esas almaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen yetkili sa¤l›k
kurumlar› ve hakem hastaneleri bu flemadan hareketle özür oran›n›,
daha aç›k bir ifadeyle bir bedenin "ortalama" bedenden (bu her ne ise)
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34. Alain Badiou, Etik: Kötülük Kavray›fl› Üzerine Bir Deneme, çev. Tuncay
Birkan, ‹stanbul: Metis, 2004, s. 26. 

35. Bkz. Giorgio Agamben, Kutsal ‹nsan: Egemen ‹ktidar ve Ç›plak Hayat,
çev. Daniel Heller, ‹smail Türkmen, ‹stanbul: Ayr›nt›, 2001.

36. Resmi Gazete, 16.12.2010, no. 27787 (Mükerrer). www.ozida.gov.tr/yeni-
mevzuat/4-25.htm (son eriflim 27 Mart 2011).



hangi oranda eksik oldu¤unu hesaplar. Birden fazla sakatl›¤› olan kifli-
lerin özür oranlar›, yönetmelikte belirtildi¤i üzere –kan›mca bedensel /
zihinsel kabiliyetleri nicellefltirme çabalar›n›n uç örneklerinden birini
temsil eden– Balthazard formülüne göre hesaplanmaktad›r. 11. madde-
ye göre, "Balthazard formülü afla¤›daki flekilde uygulan›r:

a) Özür oranlar› ayr› ayr› tespit edilir.
b) Bu oranlar en yükse¤inden bafllanarak s›raya konulur.
c) En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamam›n› gös-

teren %100'den ç›kar›l›r.
ç) Bu ç›karmada kalan miktar, s›rada ikinci gelen özür oran› ile çarp›l›r.

Çarp›m›n 100'e bölünmesinden ç›kan rakam en yüksek özür oran›na eklenir;
böylece, birinci ve ikinci rahats›zl›klar›n özür oran› bulunmufl olur.

d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci rahats›zl›klar›n özür oran› bi-
rinci s›raya ve üçüncü s›radaki özür oran› ise ikinci s›raya al›narak formül
tekrarlan›r.

e) 60 yafl›n üzerindekilerde hesaplanan özürlülük oran›na Balthazard
formülü ile %10 eklenerek kiflinin özür oran› bulunur."

Bir kiflinin sakatlara sunulan haklardan ve/ya hizmetlerden yarar-
lanabilmesi için gereken özür oran›na sahip oldu¤unu ispat etmesi,
yetkili kurumunsa bunu tespit etmesi gerekmektedir. Bu tespit ayn› za-
manda bir tasnif anlam›na gelir, çünkü sakatlar› özür oranlar›na göre
yüzdelik gruplara ay›r›r, özürlülük oran› %50'den yüksek ç›kan kiflile-
ri "a¤›r özürlü" olarak tan›mlar. Tüm bu süreçte, bireylerce deneyim-
lenmeleri farkl›l›k gösteren organ ve yeti kay›plar›n›n tespiti ve belirli
bafll›klar alt›nda grupland›r›lmas›, sabitlenmesi söz konusudur.

Tespit ve tasnife ise hemen her zaman haritalama faaliyetleri efllik
eder. 2003 y›l›nda Rize'de gelifltirilen bir sosyal hizmet projesi, buna
iyi bir örnek teflkil etmektedir. Rize ‹l Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü'
nün yay›nlad›¤› habere göre, proje kapsam›nda kentte yaflayan tüm sa-
katlara ulafl›lm›fl ve kendileriyle ilgili bilgiler bilgisayar ortam›na gi-
rildikten sonra, kent plan› üzerinde gerekli iflaretlemeler yap›lm›flt›r.
Böylece hem "özür türleri" hem de ev adresi, telefon ve sosyal sigorta
numaras› gibi bilgiler kaydedilmifl; bir grup "özürlü" olarak, sakatlar
kendi aralar›nda "özür türlerine" göre ayr›flt›r›lm›fl ve nicellefltirilmifl-
tir. Öyle ki, "haritaya bak›ld›¤› zaman hangi özür grubundan hangi
mahallede kaç kiflinin yaflad›¤› anlafl›labilmektedir."37 Burada bürok-
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37. Haberin tam metni flöyle: "Öncelikle merkez mahalle muhtarlar›yla iletifli-
me geçilerek, her mahallede yaflayan özürlü vatandafllar›m›z›n durumlar› tespit



rasiye yol gösteren biyopolitik bak›flt›r ve bizzat yard›m politikalar› bu
bak›fl›n gerekçelendirilmesinde, denetimin iflletilmesinde kilit rol oy-
nam›flt›r /oynamaktad›r. 

Bu anlamda, her pozitif ayr›mc›l›k örne¤inin ayn› zamanda bir tes-
pit ve takip sistemi de içerdi¤ini hat›rlamak gerekir. Sakatlar›n top-
lumla "entegrasyonu" ve "hareket kabiliyeti" söz konusu oldu¤unda
iflaret edilen iki temel alana –ulafl›m ve iletiflim– bakmak bu anlamda
aç›klay›c› olabilir. Sakatlara gerek ulafl›m (Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Demiryollar›'n›n ve Türk Hava Yollar›'n›n indirimli tarifelerinde ve-
ya ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin Beyaz Kart uygulamas›nda ol-
du¤u gibi), gerekse iletiflim (BizBize destek örne¤indeki gibi38) alan-
lar›nda tan›nan ayr›cal›klar›n hepsi ayn› zamanda sakatl›¤›n ispat›n› ve
tespitini gerektirmekte, ayr›mc›l›¤› ve d›fllamay› farkl› bir ba¤lamda
tekrar üretmekte, normal ve anormal ayr›m›n› yeniden kurmaktad›r.
Yeni yasal düzenlemelerle,39 büyükflehir ve di¤er belediyelerin toplu
tafl›mac›l›¤› sakatlar için ücretsiz veya indirimli hale getirmekle yü-
kümlü k›l›nmalar›, bu yönde bir pozitif ayr›mc›l›¤›n kamu politikalar›
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edildi. Yap›lan çal›flmalar sonucu 1186 vatandafl›m›za ulafl›larak bilgileri bilgisa-
yar ortam›na aktar›ld›. Daha sonra Rize fiehir Plân› üzerine özür durumuna göre,
yaflad›klar› mahalle ve sokak da dikkate al›narak iflaretleme ifllemi yap›ld›. Harita-
ya bak›ld›¤› zaman hangi özür grubundan hangi mahallede kaç kifli yaflad›¤› anlafl›-
labilmektedir" (www.rizeshcek.gov.tr/ozurlulerin_haklari.htm, son eriflim 15 fiu-
bat 2011).

38. BizBize Destek, Turkcell taraf›ndan gazilere ve sakatlara yönelik olarak
haz›rlanan indirimli telefon tarifesidir. Bu tarifeden zihinsel engelliler hariç, yüzde
40 ve üstünde iflgücü kayb› olan sakatlar, vazife malulleri, gaziler ve vefat eden ga-
zilerin gazilik unvan› tafl›yan eflleri yararlanabilmektedir. BizBize Destek tarifesi-
ne geçifl için, maluliyet bilgilerinin yer ald›¤› nüfus cüzdan›, malul kimli¤i ya da
yüzde 40 iflgücü kayb›n› belirten hastane raporu gerekmektedir.

39. 572 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Hük-
münde Kararname'nin üçüncü ve dördüncü maddeleriyle getirilen de¤iflikliklerle,
s›ras›yla büyükflehir belediyeleri, "ulafl›m araçlar›n›n özürlülerin kullan›m›na ve
ulaflabilirli¤ine uygun olmas›n› sa¤lamak ve özürlüler için, ulafl›m ile sosyal ve
kültürel amaçl› hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife uygulamak, bü-
yükflehir belediyelerine ait ve büyükflehir belediyeleri taraf›ndan iflletilen veya ki-
raya verilen büfeler, otoparklar gibi iflyerlerinin özürlüler taraf›ndan iflletilmesi ko-
nusunda kolayl›k sa¤lamak" ile; di¤er belediyeler ise, "özürlüler için, ulafl›m ile
sosyal ve kültürel amaçl› hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife uygula-
mak, belediyelere ait ve belediyeler taraf›ndan iflletilen veya kiraya verilen büfeler,
otoparklar gibi iflyerlerinin özürlüler taraf›ndan iflletilmesi konusunda kolayl›k
sa¤lamak" ile yükümlü k›l›nm›flt›r. 



içinde özellikle geliflmekte oldu¤unu göstermektedir. Ulafl›m ve ileti-
flim a¤lar› böylece fiziksel eriflilebilirlikle ilgili s›n›rlar› kald›rmaya
çal›fl›rken, yeni s›n›rlar› devreye sokmaktad›r. 

Paralel örneklere cinsiyet kimli¤i ile ilgili düzenlemelere bak›ld›-
¤›nda da rastlanabilir. Bu düzenlemeler Medeni Kanun'un 40. madde-
sine dayan›yor.40 Kanuna göre bir kiflinin resmi olarak cinsiyetini de-
¤ifltirebilmesi için 18 yafl›n› doldurmufl olmas› ve "transseksüel yap›-
da" bulundu¤unu, cinsiyet de¤ifltirmesinin ruhsal aç›dan zorunlu oldu-
¤unu ve üreme yetene¤inden sürekli biçimde mahrum kald›¤›n› ispat
etmesi gerekiyor (bu noktada, "üreme yetene¤inden sürekli biçimde
mahrum kalma"n›n, örne¤in rahmin al›nmas› gibi do¤rudan müdaha-
leler anlam›na geldi¤ini de hat›rlatal›m). Bu ispat (ve tespit) ifllemi yi-
ne e¤itim ve araflt›rma hastanelerinden al›nacak resmi bir sa¤l›k kuru-
lu raporu ile gerçeklefltiriliyor. Böylece biyolojik beden bir kez daha
cinsiyet kimli¤inden ayr›l›yor, ikisi aras›ndaki örtüflmezlik tan›mlan›-
yor, kiflinin bu örtüflmezlikten duydu¤u rahats›zl›k uzmanlar taraf›n-
dan belgeleniyor; cinsiyet kimli¤inin üreme ile iliflkisi bir kez daha
kuruluyor; bu arada "kad›nlar", "erkekler", "kad›nken erkek olmak is-
teyenler", "erkekken kad›n olmak isteyenler" ve "interseks" bireyler
ayr›flt›r›l›yor. Sakatl›kta oldu¤u gibi, bu sürecin temelinde de uluslara-
ras› bir de¤erlendirme sistemi var: transseksüel yap›n›n ne anlama gel-
di¤i veya kiflinin ne kadar zaman sonra ameliyat olma zorunlulu¤unu
ispat etmifl say›laca¤› gibi yasa taraf›ndan detayland›r›lmam›fl konu-
larda, Uluslararas› Harry Benjamin Cinsiyet Disforisi Derne¤i stan-
dartlar›na baflvurulabiliyor. Nüfus sicilindeki düzenlemeler ise ancak
ameliyat›n amaç ve t›bbi yöntemlere uygun bir flekilde gerçeklefltiril-
di¤inin (ikinci) bir sa¤l›k kurulu raporuyla do¤rulanmas›n›n ard›ndan
mümkün oluyor.
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40. 40. madde flöyledir: "Cinsiyetini de¤ifltirmek isteyen kimse, flahsen baflvu-
ruda bulunarak mahkemece cinsiyet de¤iflikli¤ine izin verilmesini isteyebilir. An-
cak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin on sekiz yafl›n› doldurmufl bulunmas›
ve evli olmamas›; ayr›ca transseksüel yap›da olup, cinsiyet de¤iflikli¤inin ruh sa¤-
l›¤› aç›s›ndan zorunlulu¤unu ve üreme yetene¤inden sürekli biçimde yoksun bu-
lundu¤unu bir e¤itim ve araflt›rma hastanesinden al›nacak resmî sa¤l›k kurulu ra-
poruyla belgelemesi flartt›r.

Verilen izne ba¤l› olarak amaç ve t›bbî yöntemlere uygun bir cinsiyet de¤ifltir-
me ameliyat› gerçeklefltirildi¤inin resmî sa¤l›k kurulu raporuyla do¤rulanmas› hâ-
linde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yap›lmas›na karar verilir"
(www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html, son eriflim 27 Mart 2011).



Tespit ve tasnif söz konusu oldu¤unda, sakatl›k ve cinsiyet /cinsel-
lik meselelerini bir araya getiren son bir örnek üzerinde durulabilir:
Bu, "pembe teskere" ve "çürük raporu" tart›flmas›d›r. Bilindi¤i üzere,
"çürük raporu", Türk Silahl› Kuvvetleri Sa¤l›k Yetene¤i Yönetmeli¤i'
ne göre askerlikten muaf tutulacak kiflilere verilen rapordur. TSK çal›-
flanlar›n›n ve askerlikle yükümlü kiflilerin "sa¤l›k yeteneklerini", "gö-
revlere uyarl›k bak›m›ndan" (1. madde) tan›mlamay› amaçlayan bu
yönetmelik, tek tek her görev alan› için gerekti¤i düflünülen bedensel
nitelikleri tespit etmifl ve bunlar› yine görev alanlar› ve hastal›k türleri-
ne göre s›n›fland›rm›flt›r. Bu anlamda özellikle yönetmeli¤in ekinde
sunulan Hastal›k ve Ar›zalar Listesi dikkat çekicidir. Göz hastal›klar›,
sinir hastal›klar›... fleklinde devam eden bu listenin, Ruh Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› bafll›¤› alt›na denk düflen on yedinci maddesi, s›ras›yla flu
durumlar› "ar›za" olarak s›ralar: A bendi: 1) Antisosyal kiflilik, 2) Mad-
de kötüye kullan›m› ya da geçirilmifl madde ba¤›ml›l›¤›, 3) S›n›r dü-
zeyde entelektüel ifllev bozuklu¤u; tan›mlamalar›ndan/aç›klamalar›n-
dan biraz daha "a¤›r" vakalara odakland›¤› belli olan B bendi: 1) Anti-
sosyal kiflilik bozuklu¤u, 2) Zekâ yetersizli¤i, 3) Psikoseksüel bozuk-
luklar; C bendi: A, B ve D bentlerinde tan›mlanan bozukluklar›n teda-
vi ve nekahet halleri; ve daha da "a¤›r" vakalar› ele alan D bendi: 1) ‹le-
ri derecede antisosyal kiflilik bozuklu¤u, 2) Alkol ya da madde ba¤›m-
l›l›¤›, 3) Mental retardasyon, 4) ‹leri derecede psikoseksüel bozukluk-
lar. ‹flte "pembe teskereyi" mümkün k›lan ve eflcinsel kiflilerin bu "psi-
koseksüel bozukluk" nedeniyle "çürü¤e ç›kmalar›n›" sa¤layan madde
budur. Gerek maddenin içeri¤i, gerekse "çürük" ve "pembe" s›fatlar›-
n›n kullan›m› sakatl›k ve eflcinsellikle ilgili önyarg›lar› aç›kça ortaya
koymaktad›r. Ayr›ca yönetmeli¤in yaln›zca bir maddesine bakmak bi-
le, s›n›fland›rma piramidi konusunda etrafl› bir fikir vermektedir. Son
olarak, "çürük raporunun" her biçimi gibi, "pembe teskere" de ancak
askerlikten muafiyetini talep eden kiflinin durumunu ispat edebilme-
siyle al›nabilecektir. D bendi 4. f›kran›n aç›klamas› bu konuda flüphe
b›rakmaz: "Bu f›kraya gireceklerin seksüel davran›fl bozukluklar›n›n
tüm yaflamlar›nda ileri derecede belirgin olmas›, askerlik ortam›nda
sak›ncal› bir durum yaratt›¤›n›n ya da yarataca¤›n›n gözlem veya bel-
gelerle saptanmas› gerekir." Bu saptama, nispeten yayg›n psikolojik
testlerden, pasif anal cinsel iliflki s›ras›nda çekilmifl foto¤raflar›n be-
yan›na kadar çeflitli koflullar›n yerine getirilmesini gerektirmifltir.41 
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Özetle, tespit, tasnif ve t›bbilefltirme sa¤laml›k normlar›ndan ve
heteronormatif çerçeveden taflan bedenleri benzer flekillerde hedef al›-
yor ve bu süreçte sakat-queer bedenleri eksiklik/uyuflmazl›k ilkesin-
den yola ç›karak damgal›yor. Bu noktadan hareket edildi¤inde, cerra-
hi müdahaleler veya pozitif ayr›mc›l›¤›n herhangi bir biçimi, asl›nda
eksikli¤i /anormalli¤i belgelenmifl bir bedenin/bireyin yeniden nor-
malin s›n›rlar› içerisine çekilmesini hedeflemifl oluyor. Normlar ve
normalli¤in kendisi sorgulanmad›kça, bedenlerin tekilli¤i vurgulan-
mad›kça kamusal alanlardan, kent mekân›ndan, gündelik pratiklerden
d›fllanma sürüyor. Trans bireyler için belirli mahallelerde yaflama zo-
runlulu¤u, LGBT'ler için özel mekânlar, ‹stanbul baflta olmak üzere
tüm kentlerin sakatlar aç›s›ndan büyük oranda eriflilmez olmas› bu sü-
recin çeflitli veçheleri. Benzer flekilde, gerek ulafl›m ve eriflim zorluk-
lar› (ki bunlara Braille alfabesiyle yaz›lm›fl metinlerin veya Türk iflaret
dilinin eksikli¤i de eklenebilir), gerek önyarg›lar iki grup için de e¤i-
tim olanaklar›n› k›s›tl›yor. Trans bireylerin ço¤u seks iflçili¤ine mah-
kûmken, körlerin masörlük e¤itimi almas›, ortopedik sakatlar›n evleri-
ne kurulan bir bilgisayar arac›l›¤›yla ça¤r› hizmeti vermesi adeta birer
lütuf gibi sunuluyor. Son olarak fliddetin en a¤›r biçimleri her iki gru-
bu da hedef almaya devam ediyor: Üniversite ö¤rencisi Ahmet Y›ld›z'›
eflcinsel oldu¤u gerekçesiyle öldüren kiflinin babas› oldu¤u iddia edi-
lirken,42 Gaziantep'te yaflayan Mehmet Gülkoncas› sakatl›¤› nedeniy-
le karfl›dan karfl›ya yavafl geçti¤i için b›çaklan›yor.43 

Kan›mca, Butler'›n "de¤iflmez ayak ba¤lar›"44 olarak tarif etti¤i kim-
lik kategorileri, onlar› öne süren gruplar›n s›n›rlar›n› tekrar tekrar çize-
rek, bir anlamda bu ayr›mc›l›k ve d›fllanma süreçlerini tersine çevir-
menin önünde bir engel teflkil ediyor. Buradan hareketle, sakat hareke-
tinin ve sakatl›k çal›flmalar›n›n queer aktivizmi ve kuram› ile etkilefli-
minin, normatif s›n›rlar içinde kal(a)mayan bedenlerin/bireylerin de-
neyim ortakl›¤›ndan öte bir temele oturtulabilece¤ini ileri sürmek
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41. Bkz. "Pembe teskere nas›l al›n›r?", Radikal, 22 A¤ustos 2009. www.radi-
kal.com.tr/Radikal.aspxaType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=951032&Da-
te=25.08.2009&CategoryID=41 (son eriflim 18 A¤ustos 2011).

42. Bawer Çak›r, "LGBT Dernekleri: Ö¤renci Y›ld›z Eflcinsel Oldu¤u ‹çin Öl-
dürüldü", Bianet, 18 Temmuz 2008, bianet.org/bianet/bianet/108414-lgbtt-der-
nekleri-ogrenci-yildiz-escinsel-oldugu-icin-olduruldu (son eriflim 27 Mart 2011).

43. "Engelli vatandafla yavafl yürüdün b›ça¤›!", Radikal, 22 Mart 2011.
44. Judith Butler, "Bir Lezbiyen Olarak Teorize Etmek", Taklit ve "Toplumsal

Cinsiyet"e Karfl› Durma, çev. Osman Ak›nhay, ‹stanbul: Agora, 2007, s. 5. 



mümkün. Dahas›, bu tür bir eksen kaymas›, bir deneyimi paylaflt›¤› söy-
lenen kiflilerin kendi aralar›nda yeni bir derecelendirmenin, yeni bir
ma¤duriyetler hiyerarflisinin ortaya ç›kmas›n›n önüne geçecektir. Çün-
kü bu tür hiyerarfliler her zaman "daha çok ac› çekmek" veya "daha
fazla ayr›mc›l›¤a u¤ramak" fleklinde ifade edilebilen, nicellefltirilmifl
bir kurbanl›k haline kap› açar, ma¤duriyet söylemini yeniden üretir.

Söz etti¤im etkileflim temeli, queer kuram›n›n iflaret etti¤i kimlik-
sizleflme olabilir. Kimliksizleflme, sa¤lama karfl› sakat, heteroseksüel
olana karfl› LGBT bireyi sabitleyip öne ç›karmaktan ziyade, cinsiyet-
lendirmenin veya sa¤laml›¤›n tüm hiyerarflilerine karfl›, tüm bedenle-
ri /bireyleri özgürlefltirmenin anahtar› gibi iflleyebilir. Daha aç›k bir
ifadeyle, bu iki alan aras›ndaki (olas›) dayan›flma, deneyim ortakl›¤›n-
dan öte, bedenlerin karfl›laflt›r›lamazl›¤›na, deneyimin tekilli¤ine du-
yulan inançta temellenebilir. Üstelik bu yaklafl›m, sakatl›¤a vurgu ya-
pan bir hareketin, kazanm›fl oldu¤u mevzilerden ödün vermesi anla-
m›na gelmez. Butler'›n ifade etti¤i gibi, önemli olan kiflinin kimli¤i ol-
du¤una inand›¤› fleyin büyüsüne kap›lmamas›d›r:

Kimlik kategorileri –ister bask›c› yap›lar›n normallefltirici kategorileri,
isterse bu bask›y› özgürlefltirici bir damarla tan›maman›n odaklaflma nokta-
lar› olarak olsun– düzenleyici rejimlerin enstrümanlar› olmaya e¤ilimlidir.
Bunu söylerken, lezbiyen etiketi alt›nda siyasal faaliyetlerde bulunmayaca-
¤›m› kastediyor de¤ilim, ancak bu etiketin tam olarak neye iflaret etti¤i ko-
nusunda sürekli bir belirsizlik kalmas›ndan yana oldu¤umu da vurgulamak
isterim.45

Sonuç Yerine: Kimlik Yerine Queer'lik

Özellikle son on y›ld›r Türkiye'de sakatl›k yeni bir dikkatin konusu ol-
mufl durumda: Pek çok sorunla malul olmakla birlikte, alanda olumlu
bir dönüflümün yafland›¤›n›, sakatlara tan›nan haklar›n geniflletildi¤i-
ni, sunulan hizmetlerin çeflitlendirildi¤ini söylemek mümkün. Bunun-
la birlikte, bu dönüflümler sakatlar› tespit ve tasnifin, biyopolitik stra-
tejilerin, t›bbilefltirmenin hedefi olmaktan, ("pozitif" de olsa) bir grup
olarak ayr›flt›r›lmaktan ç›karm›yor. Burada, queer aktivizmi ve kura-
m›n›n, kendisini LGBT bireylerin kimlik politikas›ndan ay›rma konu-
sundaki çabas› ile bir paralellik kurulabilir. Ayr›mc› bir bak›fla yasla-
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nan bu kimlikçi siyasette, do¤al (cinsiyet) ve kültürel (toplumsal cin-
siyet) aras›ndaki ayr›m gibi, toplumsal cinsiyetler aras›ndaki fark vur-
gulanmaktad›r. Oysa queer'de, bunlar aras›ndaki geçifllilik ve kimlik
politikalar› yerine kimli¤in sabitlenemezli¤i, bütünlüklü öznenin im-
kâns›zl›¤› ileri sürülür. 

Sakatl›k çal›flmalar›n›n da önemli bir k›sm› (biyolojik) yeti kay›p-
lar› ile (toplumsal) sakatl›k hali aras›ndaki ayr›m› yeniden üretmifl,
farkl› sakatl›k türleri aras›ndaki hiyerarflileri yerinden oynatmay› ise
baflaramam›flt›r. Üstelik, yukar›da McRuer'dan aktar›ld›¤› gibi, sa¤-
lam-bedenlilik de asl›nda tamamlanmas› imkâns›z bir projedir. Dola-
y›s›yla bu iki alan aras›ndaki kuramsal iflbirli¤i olanaklar› çeflitlidir. Bu
tür iflbirlikleri, iki alan›n da yeni flekillenmekte oldu¤u Türkiye ve ben-
zeri co¤rafyalarda zengin bir ilham kayna¤› olabilir. Son olarak, kim-
liksizleflme vurgusu, d›fllaman›n bu kadar a¤›r terimlerle ifade edildi¤i
sakatl›k-queer'lik gibi örneklerde grup kimlikleri etraf›nda de¤il de,
belirli tasalar etraf›nda iflbirli¤ine girmenin imkân›n› tan›yabilir. 

—
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