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SESSİZLİĞİN ÖTEKİ YÜZÜ 

(Ya Da Sessiz Çığlıkların Toplumsal Tezahürü) 

 

Birbirine çarpan iki elin sesini biliriz. 

Ya çarpan tek bir elin sesi nedir? 

-BİR ZEN KOANI [1] [2] 

GİRİŞ 

 

Sessizlik, çocukluğumuzdan beri hayatımızda yer etmiş, bazen zorla öğretilmiş, bazense kendi 

deneyimlerimiz sonucunda öğrendiğimiz, görünürde pasif, aslında kendi içinde 

değerlendirdiğimizde dinamik bir eylemsizlik halidir. Kimi zaman bize sessiz kalmanın, 

susmanın bir erdem olduğu anlatılmış ve bu eylem neticesinde takdirle karşılanmış, kimi 

zamansa bir korkaklık hali olarak nitelendirilmiş ve bu yüzden suçlamalara maruz 

kalmışızdır. Evdeyken ya da misafirlikteyken sessizliğimizi taktir eden ailemizin bu tutumu, 

okulda kendi potansiyelimizi göstermek yerine sustuğumuzda ya da aynı şekilde okulda ve 

sokakta akran şiddetine maruz kaldığımızda da sessizlik halini sürdürmemiz karşısında bu 

taktir eylemi yerini, suçlamalara bırakmıştır. Hayatımızda daha çok küçük yaşlarda yer bulan, 

büyüdükçe farklı anlamlara bürünen, çeşitler olaylar ve durumlar karşısında neden 

değiştiren,genişleyen ama eylemselliği itibariyle hep aynı kalan bir durumdur sessizlik. 

Dışarıdan bakıldığında aynı gibi görünse de, dudakların hep kapalı kalma hali olsa da , sessiz 

kalma eyleminin birbiriyle ilintili ya da ilintisiz bir çok nedeni vardır.Türk Dil Kurumu'nun 

yaptığı sessizlik tanımına bakarsak eğer: ''Ortalıkta gürültü olmama durumu, sükût''[3] 

şeklinde ifade edildiğini görürüz. Eğer yine TDK çerçevesinde susmak eyleminin anlamına 

bakarsak ''1.Konuşmasını kesmek, 2. Konuşmaktan kaçınmak, 3. Ses veya gürültüyü kesmek, 

ses ve gürültü yapmamak,4.Etkisini göstermemek, tepki göstermemek''[4] olarak 

tanımlanmaktadır. Belki de burada sorulması gereken ilk soru 'hangi durumlar karşısında 

neden sessiz kalırız?' sorusudur.  

 

Bir söylem karşısında sessiz kalmamız onu onayladığımız gibi onaylamadığımız anlamına da 

gelebilir. Bu durum sessizliğin pozitif ve negatif yanıyla ilgilidir.[5] Hangi durumlar karşısında 

neden sessiz kalırız, sorusunun cevabını başka yönleriyle ele alırsak eğer: 

anlaşılmayacağımızı düşündüğümüz için susup, sessiz kalırız, korktuğumuz için sessiz kalırız, 

söz söylenmeyecek noktaya geldiğimizde sessiz kalırız, tepki görmemek için sessiz kalırız, 

ötekileştirilmemek için sessiz kalırız, bir saygı ifadesi olarak sessiz kalırız, bir ciddiye 

almama durumu olarak sessiz kalırız,bir ciddiye alınmama durumu olarak sessiz kalırız... 

şeklinde örnekler çoğaltılabilir.  

 

                                                           
1 J.D. Salinger, Dokuz Öykü, YKY, Çeviren: Coşkun Yerli, 19.baskı, İstanbul,Nisan 2015,syf 7 
2 Koan: Zen (Chan) Budizmi'nde mantıklı düşünceyle cevaplanması mümkün olmayan, yalnız sezgilerle 

anlaşılabilen hikâye, diyalog ya da sorulara verilen addır. https://tr.wikipedia.org/wiki/Koan 
3 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.563a41c86a5492.69651221 
4 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.562422376626c9.02759735 
5 Hakkı AKTAŞ, Eylem ŞİMŞEK-Örgütsel Sessizlik İle Algılanan Bireysel Performans, Örgüt Kültürü ve 

Demografik Değişkenler Arasındaki Etkileşim,Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi(28), 2014, 24-52 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Koan
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.563a41c86a5492.69651221
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.562422376626c9.02759735
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Sessizliğin pozitif anlamını, yani onaylama manasını milletlerarası hukukta da görmek 

mümkün. ''Kabul mahiyetini haiz bu onamanın herhangi bir şekil şartına bağlı kılınması da 

gerekmeyebilir; yazılı ya da sözlü olabileceği gibi, eylemsel veya pasif tutum (tepkisiz kalma, 

susma) gibi zımnî (örtülü) olması da icabı hal ile öngörülmüş ya da taraflar arasında 

önceden kararlaştırılmış olabilir (Çok-taraflı andlaşmaların müzakere sürecinde bazen bu 

yönteme başvurulur)[6].’’ Borçlar hukukunda ise sessizlik ya da susmak eylemi kendine şu 

şekilde yer bulmaktadır: ‘’Susma kural olarak kabul değil, red anlamındadır. Bu nedenle, 

yanıt verme özel yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, kişinin susmuş olması kabul 

olarak yorumlanamaz. Örneğin: Bir kimsenin isteği ve siparişi olmadığı halde kendisine 

gönderilmiş olan bir malı, bir tarafı olduğu gibi bırakması, gönderene yanıt vermemesi, yani 

susması hukuksal işlem(örneğimizde satış sözleşmesi) kurma iradesine sahip olduğu şeklinde 

yorumlanamaz. Kural bu olmakla birlikte, yasalarımızda susmanın kabul olarak öngörüldüğü 

istisnai durumlar mevcuttur.Örneğin:BK md.503 (Eski BK md.387) hükmü vekalet sözleşmesi 

adını verdiğimiz borç ilişkisinde belirli koşullar altında susmanın bu borç ilişkisinin 

kurulmasına ilişkin bir irade olduğunu kabul etmiştir. Bu hükme göre, vekilin ‘bu işleri kabul 

edeceğini ilan etmiş’ olduğu hallerde, vekalet vekil tarafından derhal reddedilmedikçe kabul 

edilmiş sayılmaktadır.Burada, bir öneri münasip bir süre içinde reddedilmediği taktirde, işin 

niteliği gereği açık bir kabul aranmadığından susma kabul olarak yorumlanmakta ve 

sözleşmenin kurulmasına yol açmaktadır(BK. Md.6)[7].’’  

 

SESSİZLİĞİ ANLAMAK 

 

Sessizliğin,ortaya konması,bir mesele olarak ele alınması, nedenleriyle,sonuçlarıyla, bir 

toplumsal veya bireysel durumu irdelemesi,hatta sese evrilmesinde belki de en önemli 

araçlardan biri edebiyattır. Edebiyat, meseleyi ya da özneyi kendi dinamikleri çevresinde 

kurgusal olma özelliğinden güç alarak yalanları hakikate, sessizliği sese, haksızlığı adalete 

belki dönüştürerek, belki adaletsizliği, sessizliği, gerçeksizliği göstererek ya da hatırlatarak, 

kendi içindeki dolambaçlı yolda mesafe kat ederek kendini var eder.''Sanatın kendi yalan 

olabilir ama derdi hakikat.''diyen Murathan Mungan'ın bu sözü, günlük hayatta 

karşılaştığımız fark ettiğimiz ya da etmediğimiz,sustuğumuz ya da karşı çıktığımız  bir çok 

gerçek durumun edebiyatta kendini hakikat olarak var edebileceğine örnektir.Edebiyat 

ekseninde sessizlik tanımını irdeleyecek olursak eğer ilk olarak Mehmet Uzun'un şu tanımına 

bakabiliriz: ''Sessizlik yorgunluktur,yorgunluk değilse kederdir,keder değilse hasrettir,hasret 

değilse acıdır,acı değilse derin bir düşünce, bir anıdır,veya bütün bunlardır.Veya bunlardan 

bazıları[8].'' Alıntıda da belirtildiği gibi sessizlik kendi içinde tek bir nedeni barındırmak 

zorunda değildir. İçersinde bir çok nedeni farklı açılardan ayrı ayrı saklı tutabilir. Luce 

                                                           
6 Yrd.Doç.Dr. Naci DOĞAN-Ulusal ve Uluslararası Hukuk Alanlarına Göre Sözleşme Kavramı, Sözleşme Akdi 

ve Koşulları http://www.mevzuatdergisi.com/2006/09a/04.htm  

7 Ahmet KILIÇOĞLU,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 17.Bası,Ankara 2013, syf 42 

8 Dicle'nin Yakarışı-Dicle'nin Sesi 1,Mehmed Uzun, İthaki Yayınları, 9.Basım, İstanbul, 2008, syf120 

http://www.mevzuatdergisi.com/2006/09a/04.htm
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Irigaray sessizliği : ''Dudakları birleştirmek, tıpkı elleri ve göz kapakları birleştirmek gibi içe 

dalış yapmaktır. kendine dönebilmek için, insanın iki yanını birleştirmesidir.''...'' Dudakların 

kapalı kalmasının, birbirine değmesinin önemini evrensel olan "om[9]" hecesi hatırlatmakta. 

Bu hecenin son harfini telaffuz edebilmek için dudaklarımızı kapamamız gerekiyor. O harf 

henüz açığa vurmamış olanı korumak için var[10].'' biçiminde tanımlayarak aslında sessizliğin 

bir veya bir çok anlamı olduğunu 'o harf henüz açığa vurmamış olanı korumak için var' 

cümlesiyle ifade etmiştir. Aynı noktayı Cemal Süreya şu dizelerle dile getirir: 

''Sesinde ne var biliyor musun 

 Söyleyemediğin sözcükler var  

        Küçücük şeyler belki 

        Ama günün bu saatinde  

        Anıt gibi dururlar. 

Sesinde ne var biliyor musun 

Söyleyemediğin sözcükler var[11]."  

Sessizliğe ya da susmak eylemine bir çok anlam yüklenebildiği, bu eylem kendini çok farklı 

şekil ve nedenlerle var edebildiği gibi içinde kendi nedenini barındırsa dahi bazen 

algılayamadığımız durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. "Sonra o gelmişti biraz mahçup ve 

çok güzel. yanıma oturup susmuştu. Öfke olarak sessizlikler görmüştüm. Anlayış ifadesi 

olarak sessizlikler, kabulleniş olarak sessizlikler, pişmanlık olarak sessizlikler. Ama onun 

sessizliğini çözememiştim[12]." 

Peki eğer anlamını çözemediğimiz,algılayamadığımız dolayısıyla kendimizce belirli bir 

nedene dayandıramadığımız bir sessizlikle karşılaşırsak ne yaparız? Onu anlamlandırabilmek 

için çaba mı  gösteririz,yoksa kendimizce belki de gerçek nedenle hiç alakası olmayan bir 

sebep yaratır, bunu mu hakikat sayarız?   

''Hiç bir şey demedi.Duruşma boyunca bir tek söz çıkmadı ağzından. Olacak iş 

midir.Görülmüş müdür sanığın böylesi.Hep bir şeyler söylemek için çırpınırlar.Sorduğunuzun 

on katını anlatabilmek için yırtınır dururlar.Zorla susturursun.Buysa hiç konuşmadı.Bütün 

sualleri cevapsız bıraktı.Böylece geçsin zapta.Son sözü soruldukta sükût etmiştir.Duruşma 

boyunca hiçbir soruya karşılık vermemiştir[13].''  

 

 

                                                           
9 Om, Hinduizm ve çoğu Hindistan'a özgü inanç sistemlerinde dinsel ya da mistik etkisi olduğuna inanılan 

sözcüklerin (mantra) en kutsalı sayılan hece. https://tr.wikipedia.org/wiki/Om 
10 http://www.sabah.com.tr/kitap/2013/01/19/meryemin-kudretinden-nasiplenmek 
11 Cemal Süreya,8.10 Vapuru, Sevda Sözleri,YKY,50.baskı,İstanbul, Mayıs 2013, syf 202 
12 Emrah Serbes,Mütevazı Hakikatler http://www.afilifilintalar.com/afili-parcalar-madde-82-mutevazi-hakikatler 
13 Pınar Kür-Asılacak Kadın,Bilgi,Birinci basım ,Nisan 1979, syf 11 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Om
http://www.afilifilintalar.com/afili-parcalar-madde-82-mutevazi-hakikatler
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Romandaki hakim Faik İfran Elverir, Melek'in sessizliğini bu cümlelerle anlatıyor. Hayatında 

ilk defa karşılaştığı bu 'sanık' sessizliğini anlamlandıramıyor hakim Elverir.Mesleğinin bir 

gereği olan tarafsızlık ilkesiyle bu sessizliği anlamak ya da gerçek nedenini öğrenmek yerine 

ise kendi geçmişini, yaşamının olumsuz deneyimlerini, önyargılarını ortaya koyarak bu 

sessizliğe kendince bir neden yaratıyor ve aklından şu düşünceleri geçiriyor: ''Bu gibilerin 

müdafaası susmak. Kötü kötü bakmak. Aklı sıra adam yerine koymuyor beni.Geçti o 

günler.Adam yerine konmadığımız günler çok gerilerde kaldı.Artık adıyla sanıyla.Aklı sıra 

benim kendisi kadar kötü olduğumu biliyor da gözüme gözüme baka baka bildiğini 

açıklıyor.Açıklasın bakalım ne biliyormuş.Ne bilebilirmiş.Bir şey bilseydi.Canını kurtaracak 

bir tek bahanesi olsaydı söylemez miydi.Elbet söylerdi[14].''  

 

Anlamdırılmamış bir sessizlik,anlamak için çaba sarf edilmemiş bir sessizlik,önyargıların kör 

kuyusuna hapsedilmiş bir sessizlik, 'adalet'i sağlamak ve yargılamakla mükellef bir kamu 

görevlisinin zihninde böyle yankılanıyor. 

 

Hakim İfran karakterinin, mesleğini icra ederken geçmişinden kopamadığını, önyargılarından 

sıyrılamadığını kitabın ilerleyen bölümlerindeki şu alıntılarla görebiliriz:’'Belki o zamanlar iyi 

yürekliydim.Hayır değildim.İyi yürekli olmak allah vergisi değil ki. Sonradan öğrenilen bir 

şey.O yaşadığım iğrenç evde nasıl öğrenecektim iyi yürekli olmayı[15].''  

''Gelme dediklerinde de giderdim. Hadi oğlum git artık senin evin yok mu dediklerinde ağlaya 

ağlaya dönmek pasaklı anamın tozlu topraklı babamın sümüklü kızkardeşlerimin titreştikleri 

tek odalı konduya. Tencerede kaynayan içinde ne olduğu bilinmeyen suya ekmek 

banmak.Ercanların evini gördükten sonra dayanılır mı.Anladıktan sonra pis olduğumuzu.Bir 

keresinde nasılsa yemeğe alakomuşlardı.Köfte ile patates kızartması.Masada yemek yendiğini 

ilk kez görmüştüm.Pislikten ille de kurtulmağa o zaman mı karar vermiştim. O kızı duruşma 

salonunda görür görmez tanıdım. O işte o.Pislik o.Üstü başı temiz sözde.Elleri de kirli 

değil.Sofraya oturmadan el yıkanır kimse öğretmedi mi sana.El yıkamakla temizlenebilecek 

olsa tüm pislikler.Pisliğin ta kendisi o kız. Masum olmadığını ilk bakışta anladım.Masum 

olamaz onun gibiler.Bilmez miyim.Aralarında büyüdüm.Ayrıca suçu da işlemiş besbelli.Ne 

kadar tanık getirseler değişmeyecekti kararım nasıl olsa ya getirdikleri şahitler daha bir açık 

etti kötülüğünü[16].''  

İfran'ın bu tutumunun kökenleri sosyal sınıf ve beden sosyolojisi odağında ele alındığında şu 

açıklamayla ifade edilebilir:''Cinsiyet ırk,millet,din ve etnisite yanında birey, ailesinin sosyal 

sınıfı neyse o sosyal sınıfın mensubu olur.İlerde eğitim ve meslek ile sosyal sınıf atlasa da 

,geçmişindeki mensup olduğu ailenin sosyal sınıfından kendini soyutlayamaz.İçinde doğduğu 

ailesinin sosyal ve kültürel dokusu kendisini kuşatır.Aile toplumun sürekliliği için hem 

ontolojik hem epistemik, hem de etik açısından birey veya vatandaş üretme 

kurumudur''...''Birey ve toplumun birbirini üretmesinde aile temel organizasyondur.Bunun 

için bireyin bedeni;devletler,dinler ve bütün otoriteler için müdahele edilen ve denetlenen bir 

varlıktır.'' ... ''Bu bağlamda, beden sosyolojisi, bedenin çeşitliliğini (genç, yaşlı, sağlıklı, 

hasta, ölü, engelli, erkek veya dişi, vd) ,aidiyetini (tarihsel, kültürel, ulusal, sınıfsal vd), ve 

mahkumiyetini (hazza, acıya, ölüme vd) ele alan, bu anlamda felsefe ve çeşitli bilimsel 

                                                           
14 Kür,syf 12 

15 Kür,syf 16 
16 Kür,syf 18 
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disiplinlerin bilgilerinden beslenen bir alandır[17].'' 

Hakim Faik İfran Elverir karakterinin tutumundan yola çıkarak,hakimlik mesleğinin romanda 

nasıl olduğundan ziyade, gerçekte nasıl olması gerektiğine bakalım: ''Öyle ise, hakimlerin işi 

etik karar vermeyle ilgili olduğundan ve insan olmaları dolayısıyla etiğin gerektirdiklerine 

bağlı olduklarından,etiğin gerektirdiklerinden, yani değer  ve değerler bilgisinden hareket 

etmelidirler.Bu bağlamda hakimler, bütün her şeyi değerlendirerek, her şartta,doğru olanı 

yapmak yükümlülüğündedirler. Hakimlerin bu yükümlülüğünü, önlerine uyuşmazlığın 

taraflarıyla  girdikleri etik ilişkide yansıtmaları gerekmektedir[18].''  

Hakimin,Melek'in sessizliğine yüklediği anlamlar kısmına geri dönersek, İfran'ın Melek'e 

baktığında kendince gördüğü bunlar.Peki gerçeğin Melek'teki tezahürü nedir? ''Hiçbişey 

demedim ağzımı açmadım ne diyecem ki karşıma dikilmiş bir sürü büyük adam karalar 

giyinmişler biri de kadın kadın olanı daha iyi bi yumuşak bakıyo ama erkeklerin tümü de kötü 

kötü dikmişler gözlerini hele o en ortada oturan kocca bi adam gözleri ağu saçıyo bıraksalar 

sanki o dakka üstüme çöküp boğuverecek aynı Hüsrev bey gibi aynı üvey ağam gibi tüm 

ötekiler gibi amma hepsinden büyük bi adam bu herbirinden üstün o konuştu mu herkes 

susuyo kime sen konuş dese o konuşuyo ben ne diyem ne konuşam böyle bi adama karşı bişey 

demedim elbet hiçbişey demedim diyeceğim ne var ki zati kendileri anlattılar herbişeyi[19].'' 

Melek adaletin 'şefkat dolu gözleri' karşısında korktuğu için susuyor. Hiyerarşinin karşısında 

kendisine biçilen 'değersiz' rolünün hakkını vermek için susuyor. Eğer kocası Hüsrev bey, 

Melek'ten büyükse ve onun üzerinde bireysel iktidarını kurabiliyor ve bunun karşısında Melek 

susuyorsa, hiyerarşik olarak karşısındaki gözleri ağu saçan hakimlerin Hüsrev beyden daha da 

büyük olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda Melek'in susmaktan başka çaresi kalmıyordu 

belki de. Edebiyat ekseninde olayı incelemeye Elif Şafak'ın 'Şehrin Aynaları' romanındaki şu 

alıntıyla devam edersek:"Kimdim ben?" Katil ve kurban. Ellerimde başkalarının kanı var, 

başkalarının ellerinde de benim kanım. Bir cinayet işledim; belki de pek çok cinayet işledim. 

Nasıl olsa bütün ipuçlarını temizledi hafızam. Bir cinayete kurban gidiyorum. Belki de pek 

çok cinayete kurban gidiyorum. Nasıl olsa inanmıyorum ardımdan tutulacak mateme. 

Katillerimin yüzlerini seçemiyorum; isimlerindense geride harfler kalacak sadece. Binlerce 

kelime, onlarca hikâye var boğazımda düğümlenmiş. Susuyorum konuşmam gereken yerlerde; 

dilimi tutamıyorum ne zaman susmam gerekse. Anlatacak çok şeyim olsa da, emin değilim 

anlaşılmak istediğimden[20].’’ Bu alıntıyı ''Asılacak Kadın'' kitabındaki Melek karakterine 

uyarlayacak olursak, yazarın kitaptaki karakterine sordurduğu ''Kimdim ben?'' sorusunu 

Melek'e sorarak başlayalım: Peki, kimdi Melek? Bir evlat? Bir kadın? Eğitimsiz bir köylü? 

Bir hizmetçi? Bir eş?  Bir arzu nesnesi? Bir katil? Bir kurban? Bir öteki?... Melek, kitaptaki 

hakimlerin gözüyle bir katil, göremedikleri belki de görmek istemedikleri gözüyle ise bir 

kurban, her şeyden öte bir insan aslında. Ellerinde, işlemediği lakin katili olmakla suçlandığı 

bir cinayetin sahte kanları var. Başkalarının ellerinde ise Melek'in damarlarından daha 

çıkmadan kendi katillerinin yüreklerine bulaşan gerçek kanı.. Melek bir cinayet işlemedi belki 

ama Melek'in üzerinde binlerce cinayet işlendi. Bir cinayete kurban gidiyordu Melek. Hatta 

bir cinayete değil, pek çok cinayete kurban gidiyordu. Peki, Melek ardından tutulacak mateme 

                                                           
17 Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet,Vehbi Bayhan, Doğu Batı Yayınları, Toplumsal Cinsiyet Sayısı (sayı 

63) 1.baskı, Şubat 2013, syf. 148 
18 Gülriz Uygur,Hukukta Adaletsizliği Görmek,Türkiye Felsefe Kurumu Yayını,Ankara 2013,syf 144 
19 Kür,syf 59-60 
20 Elif Şafak,Şehrin Aynaları ,Metis yayınları,9. Basım, Ocak 2008,Arka kapak 
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inanıyor muydu? O, kendisini idama götüren katillerinin yüzlerini seçebiliyor muydu? Kimdi 

bu katiller? Öz anası, üvey babası mı? Sözde kocası  Hüsrev Bey mi? Onu sevdiğini söyleyip 

kurtarmak isteyen, ama diğerlerinden bir farkı olmayıp bacak arasında bitiveren Yalçın mı? 

Başına gelenleri bildikleri halde hiç ses etmeden pasif adaletsizliğe göz yuman,ortak olan 

Emsal kalfa ve kocası mı? Baktığında gördüğü şey sadece  yüzlerden mi ibaretti?Yoksa 

görünmeyenin ardını mı görebiliyordu? Onların isimleri yoktu ki zaten Melek için olmayan 

isimlerinden geride harfler kalsın.Onu kurtarmak için yola çıkıp, 'görünürde' onun sonunu 

hazırlayan Yalçın bile 'bi tüysüz oğlan'dı Melek için.  Binlerce kelime, onlarca hikaye vardı 

boğazında düğümlenmiş.. Susuyordu konuşması gereken yerlerde. Değişen bir şey yoktu 

Melek için, susması gereken yerde de susuyordu.. Melek'in anlatacak çok şeyi vardı mutlaka 

ama o da emin değildi anlaşılmak istediğinden. Daha da ötesi susuyordu belki de 

anlaşılamayacağını bildiğinden. 

  

"Biz, tekil kişiler olarak, ruh olarak birer birer yaşarız. Kişi, tek bir kişi olarak. Ortaklık, 

umut edebileceğimiz en iyi şeydir ve ortaklık çoğu kişi için dokunmak demektir: Elinizin bir 

başkasının eline dokunuşu, birlikte yapılan iş, birlikte çekilen kızak, birlikte edilen dans, 

beraber dünyaya getirilen çocuk. Biz sadece tek bir vücuda ve iki ele sahibiz. Bir çember 

oluşturabiliriz, ama bir çember olamayız[21]."  

Bireysel anlamda ele aldığımızda herkes herkesin ötekisidir. Bireyin dışında kalan her canlı, 

her nesne bir konuma oturtulacak olursa öteki olmaya mecburdur. Oysa burda kastedilen şey, 

bireysellik değil meselenin toplumsal yapı olduğunda karşımıza çıkan tezahürü. İçinde 

yaşadığımız toplumda öteki olmak kadar kolay bir şey yok belki de.Eğer cinsiyetiniz erkek 

değilse,etnik kökeniniz Türk değilse, dini inancınız müslüman-sünni değilse,cinsel 

yöneliminiz heteroseksüel değilse, belli bir maddi güce sahip değilseniz, vasıflı iş gücüne 

dahil değilseniz, sosyal yapılanma olarak kentli değilseniz, bedensel ya da zihinsel bir 

dezavantajınız varsa, zaten halihazırda ötekisiniz. Bu kadar ayrıştırılmış kalıplar çerçevesinde 

eğer 'öteki'yseniz, toplum tarafından susmaya, sessizliğe mahkum edilirsiniz.Oysa meseleye 

diğer tarafıyla baktığımızda  gruplar olarak kalıplaştırılmış ve öteki etiketiyle toplumun bir 

köşesine,sessizliğe itilmiş insanların, basit matematiksel değerlendirmeler çerçevesinde 

ötekileştiren kesime göre sayıca ezici üstünlüğünü görmemek mümkün değil. Peki durum bu 

kadar aşikarken, sayıca üstünlüğü sağlıyorken, nasıl oluyor da hala bu itilmişlik, 

sıkıştırılmışlık, sessizlik çıkmazından kurtulamıyoruz? Kür'ün, romanındaki Melek karakteri 

toplumsal bazda ele alındığında sistem tarafından, kadın kimliğiyle, kırsal kimliğiyle, 

eğitimsiz kimliğiyle ötekileştirilip, farklı farklı öteki olma hallerine tek bir bedende hayat 

veriyor. 

 

 

                                                           
21 Ursula K. Le Guin, Kadınlar Rüyalar Ejderhalar, Metis Yayıncılık,3. Basım, İstanbul,Ekim,2006,syf148 

https://idefix.com/kitap/metis-yayincilik/firma_urun.asp?fid=442
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SESSİZLİĞİ DUYMAK 

 

Sessizliğin, sese evrilmesi; edilgenliğin, aktivizme dönüşmesi bir süreç,bir gerekliliktir.Peki 

sessizlik kendi içinde barındırdığı susma fiilinden ya daha fazlasıysa? 

"Sessizlik de bir perdedir. Sessizliği işitebilirsin. 'es' bile, bu perdeye kıyasla, 'ses'tir[22]."Her 

şeyin içinde kendi zıttını barındırması gibi sessizlikte kendi karşıtı olan çığlığı barındırmaz mı 

içinde? İyiliğin içinde kötülüğü, kötülüğün içinde iyiliği barındırması gibi.Belki de sessizlik 

aslında öyle güçlü bir sestir ki, kulaklarımızın duyabileceği desibel aralığını aştığı için 

duyamıyor ve sessizlik diye adlandırıyoruzdur! 

"İnsanı delik deşik eden sessizlikler var, geceyi bölen çığlıklardan daha beter.Ve sen o 

sessizlikte ne demek istediğimi anladın.Çünkü sen de çocukken bir kuş olmak istemiştin. 

Yakınmadan, ortalığı ayağa kaldırmadan acı çekmeyi öğrenmek hayli zamanını almıştı.Beni 

anladığında o kadar şefkatle baktın ki, sanki gözlerinle saçlarımı okşadın, gözlerinle ellerimi 

tuttun ve aynı gözlerle kahvaltına devam edebilirsin dedin[23].'' 

Her çözüm, sorunun ya da problemin tespitiyle başlar. Önce sorunu ya da problemi 

görür,anlar,kabulleniriz. Sonra çözüme ulaşmak için irdeler ve bir metodoloji geliştiririz. 

Meseleyi görmek ve kabullenmekle ilgili Oscar Wilde: "Önümde uzayıp giden geçmişimdir. 

Kendimi ona farklı gözlerle bakar kılmalıyım, dünyayı ona farklı gözlerle bakar kılmalıyım, 

tanrıyı ona farklı gözlerle bakar kılmalıyım. Onu görmezlikten gelerek yapamam bunu ya da 

küçümseyerek ya da yücelterek ya da yadsıyarak. Onu yaşamımın, kişiliğimin geçirdiği 

evrimin kaçınılmaz bir parçası olarak kabullenmekle tam yapılabilir bu ancak: Acısını 

çektiğim her şeyi onaylamamla[24]."der.Toplumun ya da sistemin bize biçtiği 'öteki' etiketini 

görsek,kabullensek ve kendimiz için ses çıkarsak dahi, diğer 'öteki'nin sesine ses katmıyor, 

bazen pasif adaletsizliğe göz yumuyor, çoğu zamansa kendi ötekiliğimizi bir kenara bırakarak 

diğer ötekini daha da ötekileştirmekten geri durmuyor; sesini, sessizliğe gömmesi için kendi 

baskı mekanizmalarımızı devreye koyuyoruz.  

''Çatılmış darağaçları 

Gelip durmuş kapımıza ölüm 

Ses ver sesimize bir ufacık ses 

Susarsan 

Ya ölürsün ya ölümle birsin[25].'' 

                                                           
22 http://www.neokur.com/alintilar/&t=8203&m=ihsan-oktay-anar 
23 Emrah Serbes,Kahvaltına Devam Edebilirsin http://www.afilifilintalar.com/afili-parcalar-madde-76-

kahvaltina-devam-edebilirsin 
24 https://kuzeyyildizi.com/book/export/html/55 
25 https://tr.wikiquote.org/wiki/G%C3%BClten_Ak%C4%B1n 

 

http://www.afilifilintalar.com/afili-parcalar-madde-76-kahvaltina-devam-edebilirsin
http://www.afilifilintalar.com/afili-parcalar-madde-76-kahvaltina-devam-edebilirsin
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Akın'ın şiirindeki alıntılanan kısmı destekler nitelikteki Can Bahadır Yüce'nin şu cümlelerine 

bakarsak eğer:"Sessizlik de bir şey, bir cümle,insan kimine susarak kıyar..." sözleriyle iki 

edebiyatçının da aynı noktaya temas ettiğini söyleyebiliriz.Ayrıca Alija Izetbegović'in 

söylediği: "Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, 

dostlarımızın sessizliği olacaktır." cümlesi de yine aynı söylemin kapısını aşındırmaktadır.Bir 

insan susarsa nasıl ölümle bir olabilir? Ya da insan kimine nasıl susarak kıyabilir? Burada 

irdelenmesi gereken konu adaletsizliğin pasif tarafıyla, yani pasif adaletsizlikle ilintilidir. 

Kür'ün romanındaki yan karakterler olan Emsal Kalfa ve eşi, olan biten her şeye şahit 

olmalarına, her şey gözlerinin önünde gerçekleşmesine rağmen sessiz kalmışlar, Melek'in 

kurtuluşu için herhangi bir çabada bulunmayarak tepkisiz kalmışlar.Pasif adaletsizliğe hayat 

veren bu karakterler, kurmaca kitabın dışında, aslında günlük hayatta her gün karşılaştığımız 

insanlara, durumlara, olaylara,hayatlara tepkisiz kalmamızın vücut bulmuş halidir.   

"herkes kendi türküsünü söylüyor 

kendi türküsünü hafif dokunaklı" 

der şair Gülten Akın. Peki bir insan, sadece kendi türküsünü değil de, pasif adaletsizliğe ortak 

olmayarak öteki'nin türküsünü de söylerse? Hem de bunu hafif dokunaklı değil de, 

başkalarının yüzlerine çarpa çarpa söylerse bizi ne bekler? Yalnızlık mı? 

Berkun Oya'nın tiyatro oyunundaki metinden bir örnek vermek gerekirse: 

''-Bir ağaçtan binlerce kibrit çıkıyor. Ama bir tek kibrit, bir ormanı yok edebiliyor. Haksızlık 

bu. Ben bu davada ormanın yanındayım.  

-Ben taraf tutmam, taraf tutmak yalnızlığı getirir.  

- Ben yalnızlıktan yanayım[26]!''  

Sessizlik kavramına geri dönersek eğer, metinden hareketle taraf tutmak eğer yalnızlığı 

getirirse, yalnızlıktan korktuğumuz için mi adaletsizliğe göz yumar, adaletin tarafını 

tutmaktan kaçar, sessiz kalırız? Bazı yönleriyle bizi susmaya iten şey korkularımızdır. Bazen 

ya da çeşitli durumlar karşısında sadece kendimiz susmaz, susturuluruz. Çünkü eğer 

susmazsak, karşılaşacağımız sonuçlar,müeyyideler bizi korkutur. Bunun sonucunda da 

sağlıklı bir toplumda değil korku toplumunda bir birey olarak yaşamaya çalışır ya da buna 

mecbur bırakılırız. Peki bütün bu durumların arasında 'adalet' nerededir? 

 

SESSİZLİKTEN ADALETE 

 

''Adalet ve hukuk arasındaki ilişkiye dair geleneksel tartışma, hukukun tanımlanmasıyla 

ilgilidir.Hukukun adaleti gerektirdiği, adaletten ayrı olarak hukukun tanımlanamayacağına 

                                                           
26 Yangın Duası:Berkun Oya,İstanbul Devlet Tiyatrosu\İstanbul Kültür Sanat Vakfı ,2004 

https://tr.instela.com/yangin-duasi--175937--3 
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ilişkin düşünceler söz konusu olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.Bunun karşısında da 

hukuk  tanımında adalete yer vermeyenler yer almış ve hukukun ne olduğu ile ne olması 

gerektiği sorunlarını birbirinden ayırmışlardır. Günümüzde farklı versiyonlarda devam eden 

bu tartışmalarla, hukuk tanımında adalete yer verilmeyeceğini savunanlar da söz konusudur. 

Bu noktada ise adalet ve hukuk arasındaki uzaklık söz konusudur[27].'' Adaletin sağlanması 

duygusu belki de en insani ihtiyaçlardan biridir.Peki, hukuk adaleti sağlamazsa,adaleti nerde 

ararız? Tanrı'da mı,vicdanımızda mı, ya da henüz adı konulmamış bir nesnede mi? İncil'de 

adaletle ilgili şu metin yer almaktadır:''Egemenliğinin asası,adalet asasıdır. Doğruluğu 

sevdin, kötülükten nefret ettin[28].'''' Kur'an'da ise:“ Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız 

ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan 

kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). 

Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine 

getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) 

çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
 [29].” 

Kutsal kitaplarda sıkça zikredilen adalet kavramının günlük yaşamımızdaki tezahürünü nasıl 

sağlayabiliriz? Vicdanımız bizi adaletli olmaya evriltebilir fakat daha somut, daha gözle 

görülür,dişe tırnağa dokunur halini nasıl bulabiliriz? Biraz önce de değindiğim gibi adalet, her 

şeyden önce insan vicdanı için, kamu vicdanı için temel bir ihtiyaçtır. İnsanlar adaletin 

gerçekleştiğini, yerini bulduğunu görmek ister. 

''Ömrü gurbette geçenler gibiydim senin yanında 

Duymadın mı, çok söyledim? 

O uzun gurbette, 

Ben senin “adalet” diye diye nasıl unufak olduğunu 

gördüm. 

Göre göre, duya duya 

yine de bigâne olarak her şeye. 

Bilmedin ki; ben senin gurbetinde delirmemek için  

kalbimin aklıyla ördüğüm bir yıldızlı kubbede  

yaşadım. 

 

Tecellinin içinde ecel durur sevgilim, görmedin mi? 

Adaletin içinde bir zalim oturur[30].'' 

                                                           
27 Uygur,syf 86 
28 İbranilere Mektup, 1:8-9, Yeni Yaşam Yayınları,4.basım,Nisan 2001,syf 479 
29 Nisa Suresi 135. Ayet, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Meali, 12.Baskı, syf109 
30 Birhan Keskin-Taş Parçaları, Y'ol kitabı,Metis yayınları 8.baskı,Haziran 2015,syf 45 
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Toplumu oluşturan bireylerin adelete ulaşmadaki temenni ve arzusu şiirdeki 'Ben senin 

'adalet' diye diye nasıl unufak olduğunu gördüm' cümlesinde edebi yönüyle karşımıza çıkar. 

Demek ki adaleti yerinde görme arzusu, insanı unufak edecek kadar yoğun bir arzudur.Adalet 

de insanlar için bu kadar önemli bir konudur.Berkun Oya,'Yangın Duası' adlı tiyatro 

oyununda karakterine: ''Herhangi bir tanrıya sorgusuz sualsiz inanmayı ve kollarımı 

gökyüzüne kaldırıp, histerik tezahürlerle şükretmeyi hiç bu kadar arzulamamıştım. İnananlar 

bu şükür anını görkemli yaşamak uğruna sabır diye adlandırdıkları sevimsiz bir erdem 

edinirler. Ama tanrılar ticarette zayıftır, onlarla alışverişte teslimat günleri her zaman 

aksar.” dedirtir. Burada 'tanrı' sözcüğünün yerine 'adalet' sözcüğünü kullanırsak eğer Birhan 

Keskin'in şiirindeki adalete ulaşma arzusunun burada da 'Herhangi bir adalete sorgusuz 

sualsiz inanmayı ve kollarımı gökyüzüne kaldırıp, histerik tezahürlerle şükretmeyi hiç bu 

kadar arzulamamıştım.' cümlesinde görebiliriz. Pasajın son kısmında ise 'tanrı' yerine yine 

'adalet' kelimesini kullandığımızda, adaletin gerçekleşmesinin ya da hakkının teslim 

edilmesinin  gecikmesi durumunu: 'Ama adalet ticarette zayıftır, adaletle alışverişte teslimat 

günleri her zaman aksar' deyişiyle nitelendirebilir. Adalet-birey ilişkisini bir ticarete 

benzetirsek eğer, birey; inancını,umudunu,sabrını,istencini ortaya koyarak bu ilişki de bir 

alacaklı tarafı oluşturur. Karşılığında almak istediği ise yerine getirilmiş adalet 

duygusudur.Aynı zamanda metnin yazarı sabrı, sevimsiz bir erdem olarak nitelemiştir. 

Sabreden dervişin muradına ermediğini, gördüğümüz her adaletsiz tutum,davranış ve kararın 

günlük hayatta sıkça karşımıza çıktığı aşikardır. 

Birhan Keskin, alıntılanan şiirin son dizesinde 'Adaletin içinde bir zalim oturur' sözüyle 

adaletsizliğe vurgu yapmıştır. Peki burada sorulması gereken soru: adaletin içinde oturan 

zalim, zalim olduğu için mi adaletin içinde kendine yer bulmuştur, yoksa onu zalim yapan 

'adalet' dediğimiz kavramın kendisi midir? Dostoyevski, 'Suç ve Ceza' romanında: ''Hayır, 

böyle değil! Yine anlatamadım!... Biliyor musun, o sıralar durmadan kendime şunu sorardım: 

Neden böyle aptalım ben? Madem başkaları aptal ve ben onların aptal olduklarını kesin 

olarak biliyorum, öyleyse neden onlardan daha akıllı olmak istemiyorum? Sonra, herkesin 

akıllı olmasını beklemenin, çok uzun süreceğini anladım, Sonya. Bir de, bunun hiçbir zaman 

gerçekleşmeyeceğini İnsanların değişmeyeceğini, onları değiştirebilecek kimsenin 

bulunmadığını ve bunun için çaba göstermeye değmeyeceğini! 

Ya, böyle işte! Bu bir yasa, Sonya, yasa. Akılca ve ruhça kim sağlam ve güçlüyse, insanlara 

onun buyuracağını biliyorum artık! Kim daha yürekliyse, haklı olan da odur. Her şeyin içine 

tükürmekte, aldırmazlıkta en ileri gidenler, yasa koyucu olurlar. Herkesten daha gözü pek 

olan, herkesten daha haklıdır! Bugüne kadar böyle gelmiş bu, bundan sonra da böyle 

gidecek! Bu gerçeği ayırt edemeyenler, kördür[31]!''der.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
31 http://aovgun.tumblr.com/post/15293099646/en-sevdi%C4%9Fim-%C5%9Fey-uzan%C4%B1p-yatmak-ve-

d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnmekti 
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Adaletsizliğe, haksızlığa, yok sayılmaya, ezilmeye, şiddete (fiziksel-duygusal-ekonomik-

cinsel),ötekileştirilmeye en başta aile içinde tanık olup yaşıyor, daha sonra toplumda da bu 

tanıklığımıza yeni tanıklıklar ekliyoruz. 

''Ey Adalet’ten söz eden zalim 

Şimdi bi dur, düşün: 

Ev ki, en büyük mahremiyetti 

Kimdi vuran, kimi, en mahreminden?[32]'' 

Şiir de geçen 'ev ki, en büyük mahremiyetti' cümlesinden çıkarılması gereken yargı 'özel alan' 

kavramına bir gönderme olduğudur.Özel alan,kamusal alan kavramlarına değinecek 

olursak:''Kamusal alan yasaların yapıldığı, politik ilkelerin tartışılarak kararlaştırıldığı, 

vatandaşların bu sürece katılarak siyasete dahil olduğu bir alan olarak tanımlanmaktadır.Öte 

yandan özel alan, yani aile ve hane içi alanı hayatın günlük ihtiyaçlarınn karşılandığı bir 

alandır[33].'' Kür'ün romanındaki Melek karakteri özel alan kapsamında ev içi şiddete maruz 

kalan, kocası tarafından başka adamlarla yatmaya zorlanan,neticesi itibariyle tecavüze 

uğrayan bir karakterdir.Ev içi şiddet tanımına bakarsak eğer:''Aile içi şiddet, ülkemizde ve 

dünyada beden ve ruh sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bir sorundur. Kendisini aile olarak 

tanımlayan bir grup içerisinde zorlamak,aşağılamak,güç göstermek, cezalandırmak, öfke ve 

gerginlik boşaltmak amacıyla bir bireyden diğerine yöneltilen her türlü şiddet davranışı 

olarak tanımlanmaktadır. Müdahele edilmediğinde, büyük oranda yineleyen bir davranıştır ve 

ilişki sürdükçe tırmanış gösterir. Kuşaktan kuşağa geçer ve yalnızca şiddet gören kişiye değil, 

aynı zamanda şiddete tanık olan kişilerin psikolojik durumlarını, özellikle çocukların 

psikososyal gelişimini etkiler. Eşler, çocuklar, kardeşler, yaşlılar, bakıma gereksinimi olan 

özürlüler aile içi şiddetin hedefi olabilmektedir[34].'' Ev içi şiddete maruz kalan Melek'in 

yaşadıklarına zihninden geçer şu cümlelerle tanıklık ederiz.''..Hüsrev bey beni nikahlayalı 

epey olmuştu öyle ya ağaçtan küt diye düşmesi ise kocakarının öldüğü yaz mıydı neydi yani 

nikahtan önce nikah kıysın deyi hükümetten adam getirdiğinde bi şaştım bi şaştım bu herif 

hepten mi delirdi deriken bi sevindim bi sevindim artık o işleri nikahlı karısına yaptırmaz deyi 

meğersem tam tersi olacağimiş evvelden onbeşte yirmide bir getirirken herifleri nikahı kıyıp 

da üvey ağamı savdıktan sonra bi azsın bi azsın haftada en az iki kez kimi kez üç takar bi 

herifi peşine gelir aybaşı olduğumda bile aldırmaz yalnız kışların bi iyi yanı ayazda sık sık 

sokağa çıkıp da adam aramağa üşenir ne de olsa ihtiyar değil mi gerçi sokağa çıkmadığında 

da rahat durmaz o[35]'' Özel alanda yaşananlar, mahrem adı altında değerlendirilip 'kol kırılır 

yen içinde kalır.' atasözünün gölgesine sığınılıp, yaşanan olumsuzluklara müdahele 

edilmemektedir.Gerçekten de aile kavramı her zaman dışarıdan bakıldığında iyi olarak 

gördüğümüz,sıcaklığın,samimiyetin,sevginin yaşandığı bir özel alan mıdır?  

                                                           
32 Keskin, syf 29 
33 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi,T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2307,1.Baskı,Ağustos 

2011,3.Bölüm,Kamusal Alan-Özel Alan Ayrımı,Prof.Dr. Ayşe Ayata,Arş.Gör.Özlem Gölgelioğlu,syf 65 
34 Psikanalitik Bakış Açısıyla Aile İçi Şiddet,Işıl Vahip,Cinsiyetli Olmak kitabı,derleyen:Zeynep Direk,YKY 

Cogito,5.baskı,Nisan 2015,syf 85 
35 Kür,syf 91-92 
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Aile içinde yaşanan negatif yanları Nilgün Marmara: 

''Baba eve gelir ekmeğiyle,bıçağıyla 

Evdedir anne kaşığıyla,sapıyla, 

Gözevinden vururlar onu, 

Karartırlar etözünü[36].'' 

dizeyleriyle anlatmaktadır.Hane içinde şiddetin,tecavüzün,darp edilmenin, öldürülmenin, 

özgürlüğün elinden alınmanın yaşanmayacağı elbette evimizde, komşumuzda, adliyelerde, 

hastanelerde,okullarda vs gördüğümüz örnekleriyle gerçeklikle bağdaşmayacak niteliklerdir. 

Peki özel alanda gerçekleşen tecavüz eylemi hukukta kendine nasıl bir yer bulmuştur? ''Diğer 

yandan tecavüz suçu hem kamusal alanda hem de özel alanda gerçekleşebilir.Yukarıda 

belirtilen düzenlemeler kamusal alanda gerçekleşen tecavüz suçuyla ilgilidir. Özel alanda 

gerçekleşen tecavüz suçunu ise hukuk uzun süre suç saymamıştır. Diğer bir değişle hukuk 

neredeyse iki bin yıldır kamusal alandaki tecavüzü suç sayarken, özel alandaki tecavüzü suç 

sayması son otuz yılda, örneğin bizim ülkemizde 21. yüzyılda, söz konusu olmuştur[37].'' 

 Yüzleşme korkusuyla yaşayan bir toplum,daha evin içinden başlayarak sürekli bir örtüleme 

hali içinde gerçekleri örtüleme,hakikatleri örtüleme, bir saklama toplumunda sessizliğin 

büyümemesi,kendini var edememesi neredeyse olanaksızdır. 

''sesler ve öteki sesler, nerde dünyanın sesleri 

leke dokuya işledi 

susarak susarak[38]''  

Söylenen her kelimenin(Adalet, hak, hukuk, etik, ahlak, değer, aile, insan, insanlık vs) içinin 

boşaltıldığı bir toplumda dilsizleştiriliyoruz. Sessizliğimizin belki bir nedeni de 

dilsizleştirilmemizdir. Hukuk, ortaya her ne kadar en üstün değer olarak insan yaşamını 

koyduğunu iddia etse de,dilsizleştirildiğimiz bir toplumda, lekenin dokuya işlediği bir 

toplumda, adaleti arayan bir toplumda,yaşamak isterken nefes alınamayan bir toplumda, 

''Hayat denilen şey bir ipin ucunda![39][40]''  

                                                           
36 Nilgün Marmara, Masal, Daktiloya Çekilmiş Şiirler, Everest Yayınları, 6.basım ,2011, syf 157 
37Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları,T.C.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2312, 2.Baskı, Ocak 2013, 

6.bölüm, Şiddet, Prof. Dr. Gülriz Uygur, Yrd.Doç.Dr.F.İrem Çağlar, syf 132 

38 Gülten Akın,Leke,Kuş Uçsa Gölge Kalır,YKY,3.Baskı,İstanbul,Eylül 2009,syf 9 

39 Şebnem Ferah,Oyunun Sonu, Artık Kısa Cümleler Kuruyorum,Universal Müzik, 30 Haziran 1999, track 6 

40 İlgili şarkı sözü  aynı zamanda ''Asılacak Kadın'' kitabının ismine ithafen de alıntılanmıştır. Bir kelime 

oyunuyla 'hayat' sözcüğü yerine 'adalet' kelimesi de kullanılabilir. 
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