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Bugun burada bu yil besincisi duzenlenen ve Sabanci Universitesi Sanat ve Sosyal Bilimler
Fakultesi ve Toplumsal Cinsiyet Calismalari Forumu tarafindan Dicle Kogacioglu anisina
gerceklestirilen Dicle Kogacioglu Makale Yarismasi Konferans ve Odul Toreni icin biraraya
gelmis bulunuyoruz. Oncelikle ben de bu organizasyonda emege gecen herkese, sevgili
hocalarima, meslektaslarima, arkadaslarima, Dicle’nin sevgili ailesine ve bugun buraya gelen
tum dinleyicilere hos geldiniz demek istiyorum. Bugun benim icin heyecanli bir gun, bugunku
konferansin acilis konusmasini yapmak icin davet edildigimde Dicle Hoca’nin eski bir
ogrencisi ve onun akademik geleneginden cokca ilham almis genc bir sosyolog olarak neler
soyleyebilecegimi inanin cok dusundum. Zira gecen bes yil icinde kendimi cok defa Dicle’yle
zihinsel konusmalar yaparken buldugum zamanlar oldu, saha calismami bitirmek uzere
oldugum ve doktora tezimle hasir nesir oldugum su gunlerde ise bu konusmalarin epey
yogunlastigini soyleyebilirim. Dicle’ye sormak istedigim sorularim var, arastirmama ve neler
yapmak istedigime dair ona anlatmak istedigim bir suru sey var, ona yalnizca sordugu
sorulara yanitlar vermeye calismadigimi bilakis onumuze koydugu sorulara yenilerini
eklemeye calistigimi soylemek istiyorum. Dicle, iyi dusunulmus sorular sormanin onemli
oldugunu sikca vurgulardi. Konusabilseydik eger ona kendime sorabildigim her yeni sorunun
bana iyi geldigini, zihnimi actigini, onume yeni yollar koydugunu ve benim bundan tarifi zor
bir haz aldigimi anlatmak isterdim. Bu anlamda bu konusma benim icin Dicle’ye etmek
istedigim tesekkurun ve onun bana sordurduklarinin kucuk, kisa bir ozeti aslinda. Bana
Dicle’yi bir ogrencisi gozuyle anma ve bunu yaparken de ona dair dusunduklerimi, onun
sosyoloji yapma bicimimde bana kattiklarini sizlerle paylasma firsatini verdikleri icin Makale
Yarismasi duzenleyicilerine bir kez de buradan tesekkur etmek istiyorum.
Dicle Hoca’yi ilk kez 2006’nin bahar aylarinda, Bogazici Universitesi Sosyoloji Bolumu’ndeki
son senemde o donem sevgili hocam Ferhunde Ozbay’dan aldigim “Turkiye’de Guncel
Meseleler” dersinde gordum ve onu ilk kez o gun dinleme firsati buldum. O ders icin
Dicle’nin “Kalkinma, Birlik ve Demokrasi: Turkiye’de Siyasi Parti Kapatmalari” baslikli
makalesini okumustuk. O gunku tartismada makaleye referansla Anayasa Mahkemesi’nin
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parti kapatma gerekceleri uzerinden 1990’lar Turkiyesine ve Turkiye’nin 1980 sonrasi siyasi
iklimine ve yapilanmasina odaklanmistik. O gun konustugumuz ve bende en cok merak
uyandiran soru ise bir sosyolog olarak karsimiza hemen hemen her alanda ve hic usanmadan
cikan ne kultureldir, ne siyasidir, ve kulturel olan ne zaman ve hangi sartlarda siyaseten
tehlikeli olur sorusuydu. Bu soruya o gun Dicle’nin tek ve net bir cevap verdigini
hatirlamiyorum zira dersten cikarken kafamda bu sorunun donup durdugunu net olarak
animsiyorum. Bir de siniftan cikmak uzere hazirlanirken soyle demisti: “Hukukun ve hukuk
sosyolojisinin soguk bir yuzu vardir, bu sizi en bastan yildirmasin, bu alanda calisacak sosyal
bilimcilere cok ihtiyacimiz var arkadaslar.” Hayatimda belki de ilk kez o gun bir sosyolog
olarak hukuka ve hukuk-toplum iliskisine yakindan bakmanin bana universitenin ilk
yillarindan beri kendime dert edindiginim toplumsal cinsiyet esitsizligi ve kadina yonelik
siddet meselelerine dair yeni bir pencere acabilecegini dusunmustum. Bugun de tum
sorunlarina, celiskilerine, bizi icine dusuren cikmazlarina ragmen cesitli alanlarda hak
mucadelesi verirken hukukun vazgecmememiz gereken bir mecra oldugunu dusunuyorum.
Dicle’yle bu ilk karsilasmamizda bana onun en carpici gelen yani isine olan tutkusu ve sadeligi
olmustu. Misafir hoca olarak geldigi derste sadece yazdigi makaleye dair bir seyler soylemiyor
adeta o gun o sinifta o makaleyi bizimle yeniden yaziyor, bizi oldukca zorlayan sorular
soruyordu. Dicle’nin o gun bize sadece bir seyler ogretmeye gelmedigini aksine o gun o sinifa
bizimle birlikte dusunmeye geldigini, bizi de hali hazirda varolan bir diyalogun icine cekmeye
calistigini hissetmistim. Bunun bana cok iyi geldigini, benim icin tartismayi daha da ilginc
kildigini net bir sekilde animsiyorum. O gune dair simdilerde oldukca bulaniklasmis olan
hafizamda unutmadigim diger bir sey ise Dicle’nin saklamaya yeltenmedigi heyecani ve
yalinligiydi, bir de hizli konusuyordu. Heyecanini saklamayan, hizli konusan insanlari cok
severim, bilmiyorum belki biraz da bu yuzden o gun Dicle’den ve dersi anlatisindan cok
etkilenmistim. Bogazici’nden mezun olduktan sonra yolum Master icin Sabanci Kulturel
Calismalar programina dusmeseydi ve Dicle’nin ogrencisi olma imkanim olmasaydi Dicle’yle
ilgili ilk izlenimlerimin yerinde ancak eksik oldugunu bilme firsatim belki de hic olmayacakti.
Sabanci Universitesi’nde bulundugum iki yil icinde Dicle’yi cesitli derslerde dinleme firsatim
oldu, onun ogrencisi oldum, onun makalelerini okudum, konusmalarini dinledim, kisacasi
ondan cok sey ogrendim. Hele de “Gelenek Soylemleri ve Iktidarin Dogallasmasi: Namus
Cinayetleri Ornegi” makalesini ilk kez okuyup bitirdigimde makalenin hemen hemen her
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cumlesinin altini cizdigimi farkettigimi hatirliyorum, o zamana kadar namus adina islenen
cinayetlere dair uretilen soze yaptigi mudahale zihnimi oylesine acmisti ki makaleyi kisa bir
zaman icinde yeniden bircok kez daha okudum. Sonraki zamanlarda da bu makale hem
Amerika’da hem de Bogazici’nde verdigim derslerde okuma listelerimin vazgecilmezi oldu.
Dersin alt temasi ne olursa olsun sosyoloji alanindaki bircok konu uzerine yapilacak
tartismalara onemli katki sunan bir makaleydi bu zira. Dicle, o makalesinde olgular uzerine
soylediklerimizin bazen farkinda olmadan ne gibi iktidar iliskilerini kurabilecegini, var olanlari
da yeniden uretebilecegini soylerken bize aslinda sunu hatirlatiyordu: “(N)eyi, nasil, hangi
terimlerle ve kimlerle tartistigimiz, hangi sorulari sordugumuz onemli.”
Dicle’nin Turkiye’deki feminist akademik yazina yaptigi en buyuk katkilardan birinin “Bir
İstanbul Adliyesinde Davranış Kalıpları, Anlamlandırma Biçimleri ve Eşitsizlik” ile
“Baglaminda Vatandaslik: Turkiye’de Kadinlarin Hukukla Olan Iliskisini Yeniden
Dusunmek” baslikli yazilarinda cesitli orneklerle altini cizdigi hukukun isleyis bicimi ile bu
isleyis biciminin gundelik yasamda var olan toplumsal cinsiyete dayanan esitsizliklere cektigi
dikkat oldugunu soyleyebiliriz. Dicle, sozu gecen yazilarinda temel olarak hukuka erisimde
kadinlarin onune cikan toplumsal engellerden ve bu engellerin cesitli kurumsal mekanizmalar
araciligiyla gundelik olarak urettigi toplumsal cinsiyet temelli esitsizliklerinden bahsediyor.
Dicle, “kamusal aklin da ifadesi olma iddiasi” tasiyan ve mesruiyetini buradan alan hukuka
bakarken ve onun isleyisiyle ilgili yargilarda bulunurken ihtiyatli olmamiz konusunda da bizi
uyariyor. Bir Istanbul Adliyesinde yaptigi gozlem ve mulakatlara dayandirdigi yazisinda
sordugu “Cumhuriyet hukuku gundelik hayatta ne gibi soylemler uzerinden is goruyor?”
sorusunun kendi calismamin da dahil oldugu bircok yeni calismaya on ayak oldugunu
dusunuyorum.
Ben doktora calismamda Turkiye’deki cinsel siddet dava sureclerine odaklaniyorum. Bu
calismaya beni iten en onemli gelisme 2000lerde art arda degisen Turk Medeni Kanunu ve
Turk Ceza Kanunu oldu. Turkiye’nin Avrupa Birligi’ne adayliginin resmi olarak kabul
edilmesiyle baslayan bu surecte feministlerin ve kadin orgutlerinin ciddi gayretiyle yasalarda
onemli degisiklikler yapiliyordu. Bu degisiklikler ayni zamanda 1920lerden bu yana Turkiye
Cumhuriyeti’nde gerceklesen en kapsamli yasal ve yargisal degisimlerin de bir parcasiydi.
2000lerde hukukun iyiden iyiye aralarinda feminist ve LGBTI hareketinin de icinde
3

bulundugu cesitli siyasi aktorler ve gruplar icin onemli bir mucadele ve mudahale alani
oldugunu soylemek mumkun. Bu donemde bir yandan yasalarda onemli ve kadinlar acisindan
olumlu gorulebilecek degisiklikler yapilmasina ragmen kagit uzerindeki olumlu degisiklikler
pratikte beklenilen sonuclari vermiyordu. Bu nokta Dicle’nin calismalarinda sozunu ettigi
“yasalarin uygulanmamasi” sorununa isaret ederken baska baska sorulari da aciyordu
onumuzde. Kendi calismam ozelinde Turk Ceza Kanunu’nda tecavuz ve cinsel tacize dair
yapilan somut degisiklikleri kisaca soyle ozetleyebiliriz: Cinsel icerikli suclar, irza ve genel
ahlaka aykiri suclar olmaktan cikartilip bireye ve cinsel dokunulmazliga karsi suclar
kapsamina alindi, cinsel taciz tanimi yasaya girdi, cinsel suc tanimlari genisletilerek ilgili
cezalar artirildi ve evlilik ici tecavuz Turkiye’de ilk kez yasada suc olarak tanindi. Bu
degisikliklerin dava sureclerini nasil etkileyecegini merak ederken aklimda hep Dicle’yle de
konustugumuz “hukuksal degisim toplumsal degisimi saglamada ne derece etkilidir?” ve
“kadinlarin hukukla karsilasmalari neden hep en cok zorlandiklari anlar olur?” sorulari vardi.
Bu sorulari aklimin bir yerinde tutarak kendime su sorulari sordum: Cinsel siddet dava
surecleri nasil isliyor? Surec icinde hangi aktorler ve kurumlar hangi vasifla yer aliyorlar?
Surec icinde kadinliga, kadin bedenine, cinsellige, siddete, ahlaka, namusa ve aileye dair ne
gibi soylemler dolasima sokuluyor ve her biri nasil bir is goruyor? Bu davalarda kadindan ilk
adimdan itibaren adeta tecavuze ugramaya hazir olmasini ve siddete maruz kalmasinin hemen
akabinde istikrarli bicimde tum dogru adimlari atmasini bekleyen hukuk neden ve nasil ayni
zamanda ondan ruh ve beden sagliginin kalici olarak hasar gormesini, bu eylemden katiksiz
bir magduriyet yasamasini ve ancak bu magduriyeti devletin cesitli kurumlari araciligiyla
belgeyebildigi taktirde ve olcude tecavuzcusunun ceza alacagini ona soyler? Boyle bir
hukukun kadina yonelik siddetle mucadelede onumuze koydugu celiski ve acmazlar nelerdir?
Saha calismam sirasinda, mahkeme salonunda otururken, dava dosyalarini okurken,
hukukcularla mulakatlar yaparken aklimda hep Dicle’nin hukukun isleyisine dair altini cizdigi
ve hukuku meydana getiren durusmalardaki hitap tarzlari, yerlesmis iliskilenme kaliplari,
hukuki kavramlar ve olaylarin yaziya aktarilisina dair yerlesmis pratikler, resmi ve gayri resmi
usuller gibi cesitli sembolik ve maddi degiskenlere dikkat ettim. Hukuka kocaman kitaplarin
icinde yazan, oldugu gibi uygulamaya konulan ve kendiliginden adalet dagitan bir aygit
olmaktan ziyade bunyesinde biraz once sozunu ettigim degiskenleri de barindiran karmasik
bir toplumsal alan olarak baktigimizda Dicle’nin “hukuk oyle kendiliginden bize ihtiyacimiz
olani vermeyecek, bizim onu isletmemiz gerek arkadaslar” deyisi de anlam kazaniyor. Boyle
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bir hukuk tanimi bize ayni zamanda o degiskenlerin var olan toplumsal esitsizlikler ile nasil
bir iliskiye girdigine karsi da uyanik olmamizi salik veriyor.
Bugun burada sizlerle paylasmak istedigim sadece Dicle’nin yazip cizdiklerinin calismama on
ayak olmasi ya da Dicle’nin actigi yolun bana ilham vermis olmasi degil, zira Dicle’yle
akademik bagimin “onun yazdiklarini okudum, ondan sunlari sunlari ogrendim”in epey
otesinde oldugunu gozlemliyorum ozellikle doktoranin su son yillarinda. Hele de saha
calismasinda beklemedigim, beni sasirtan, dusunduren bir seyle karsilastigimda ve hemen
sonrasindaki tezi yazmaya baslama surecindeki sancili zamanlarda Dicle’nin sorduklarinin
kafamin icinde bir ses gibi hep benimle oldugunu farkediyorum. Elbette Dicle’yi cok
ozluyorum, eksikligini hissediyorum ve keske diyorum oturup da bir cay icsek, hem belki
sesimin eskiye nazaran daha bir guclu ciktigini gorur, sevinir, ne de olsa o degil miydi, “kendi
sesine daha cok guven diyen?”
Acilis konusmasini yapacagim belli olduktan sonra benimle hemen hemen ayni donemlerde
Dicle ile yolu kesismis, Dicle’nin ogrencisi olmus bir grup arkadasima yazdim ve onlara
sordum “benimle Dicle’yi nasil hatirladiginiza, onun sizin hayatinizda biraktigi ize dair bir-iki
cumle paylasir misiniz?” Sagolsunlar, emailime geri donus yapti arkadaslarim ve Dicle’ye dair
dusunduklerini paylastilar benimle. Dicle’ye dair cok guzel, cok anlamli seyler soylediler ama
en cok ortaklastiklari nokta Dicle’nin karin agrilarinin pesinden giden tutkulu bir
akademisyen olduguydu, belki de tam da bu yuzden yaptigi isler etkili isler oldu ve kisa surede
onemli izler birakti. Dicle, hukukun siddete maruz kalan kadinlarin onune koyduklari
duvarlari suphesiz cok iyi anlatti bize, esitsizlikleri gelenekte aramak yerine devlete, hukuka,
yani basimizdaki tum kurumsal mekanizmalara bakmamiz gerektigini bize salik verirken
onumuze de onemli kuramsal ve pratik sorular acti, bunlarin bircogu hala yanitlanmayi
bekliyor. O yanitlari buldukca hep birlikte yeni sorular soracagiz ve bu sorular canimizi yakan
tum ayrimcilik, esitsizlik ve adaletsizlikler karsisinda bize yeni yollar aralayacak, buna
inaniyorum.
Son olarak sizinle Dicle ile 2008 baharinda onun ofisinde aramizda gecen bir konusmayi
paylasmak istiyorum. O yilin sonbaharinda Amerika’daki cesitli okullarin doktora
programlarina basvurmustum, gitmeyi cok istedigim ve hali hazirda doktora calismalarimi
5

surdurdugum University of Pennsylvania’ya resmi kabul yazimi gonderdigim gun Dicle’nin
ofisine ugramistim, sanirim baska bir sey soracaktim, zira kabul aldigimi daha onceden
soylemistim. Soracagimi sormus tam kapidan cikiyordum ki, soyle dedim “bu arada hocam
ben Penn’in teklifini kabul ettim,” ve ekledim “Internetten kutuphanelerine baktim da, hele
bir kutuphanesi var ki, mimarisi cok guzel, orada calismak icin sabirsizlaniyorum.” Dicle,
gulumsedi, benim icin sevindigini biliyordum. Sonra sesi biraz kisik “hayirli olsun,” dedi,
muhtemelen o gun biraz asiriya kacan heyecanimdan tedirgin olmustu, tabi o gun bunu
dusunmemistim, sonraki senelerde o ana dondukce benim icin kaygilanmis bile olabilecegini
dusundum, “sagolun” deyip ofisinden ayriliyordum ki, bana hic unutamadigim su sozleri
soyledi: “O binalar buyuleyicidir Tugce, insani icine ceker ama hayatini da yasa olur mu? O
binalarin seni yok etmesine izin verme, asik ol, ye ic, gez toz, hayat sadece doktoradan ibaret
degil.” Koridorda asistan arkadaslarimla birlikte kullandigim ofise giderken bu sozleri
dusundum biraz, sonra aklimdan cikti ve herhalde uzun bir sure bir daha hic aklima gelmedi.
Ta ki bir gun okyanusun obur ucundaki penceresiz ofisimde zor ama bir o kadar da siradan
bir gunun sonunda cokca yorulmus, dogrusu is gucten biraz da usanmis, memlekette olan
bitene dair kafa yormaya calistigim bir gun ansizin aklima dusunceye dek. Hala da zaman
zaman animsarim Dicle’nin bu nasihatini, sonra dusunurum, bazen teselli ederim kendimi
biraz da nukteyle, “demek ki sende de bir isik gordu ya da pek bir heyecanli gordu seni Dicle,
ondan oyle dedi herhalde” diye. Sonra gidip kendime bir cay ismalarim, hem de yaninda bir
dilim kekle, dunyanin neresinde olursam olayim o binalarin iciyle disini aslinda duvarlarin
ayirmaya yetmedigini de bilirim. Ben Dicle’ye mutesekkirim, ogrettigi, sorgulattigi,
dusundurdugu ve tabi onume actigi bir suru yol icin. Dicle’nin eski ogrencisi olan bir
arkadasimin da soyledigi gibi, ben de Dicle’nin en cok aklini, sadeligini, tutkusunu, yakinligini
ozledim. Bir de cocuksu coskusunu. Dicle’yi hem kiymetli bir insan ve hem de parlak bir
sosyal bilimci ve akademisyen olarak anma firsati buldugumuz Makale Yarismasi Konferansi
ve Odul Torenine hepiniz tekrardan hos geldiniz, iyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz.
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