


  
 Peki bu memnuniyetsizlik senden mi kaynaklanır 
yoksa hayatın sana sunduklarından mı ?
  

Aynı elektronik cihazlarda olduğu 
gibi, insanlarda da bir açma kapama
tuşu olduğunu düşünün, en kederli
anlarımızda o tuşa basmaktan 
çekinirmiydik.  

Hiçbir acı çekmeden, saniyede
yok olmak. Çok cazip bir teklif
gibi duruyor.

Aslında her ikisinden de pay bulursun bu soruya. Daha yarım
saat önce yine uykusuz geçen bir gecenin ardından küfrederek 
yataktan kalkmadınmı. Yetişmen gereken bir iş vardır çünkü. 
Yine istemeyerek çalıştığın bir iş. 

Sanki vücüdum ve iradem ile kavga ediyorum. 
Kendime isyan ediyorum. 

Çoğu zaman ölümün bir kurtuluş olduğunu düşünürüm. 
Yaşama içgüdüsünü yenebilmek işte en büyük sınav.

Tam bir kötümser gibi duruyorum değil mi. Aslında 
tamamen değilim, bu gibi durumlarda, yani çöküp 
kaldığım zamanlarda az da olsa elimde kalan neşeli 
anılarla kendimi yatıştırıyorum. Her zaman olmasada 
beynim bir nevi antidepresan görevi görebiliyor.   



Ama kafanızı dağıtamıyorsanız,
huzursuzluk bir müddet sonra 
dayanamayacağınız bir seviyeye
gelir. Alkol veya uykunun bile sizi 
rahatlatamayacağı bir seviye. 

Uyku demişken. Fazla düşünmek bilinçaltımı etkiliyor ve ilk
defa rüyamda öldüğümü görüyorum. Rüyalar zor görülür ve 
görüldüğünde size yaşattığı his gerçeğiyle aynıdır. İşte o düşme 
anında yaşadığım his, kendimi bırakırken güçlü ve hırslı iken ,
düşme esnasında bir anlığına korkunç bir pişmanlık yaşıyorum.

O kısacık saniyelerde, benden sonra olacakları
ailemin kahroluşu, cesedime bakıp kafasını 
korkuyla çevirecek insanlar aklıma geliyor.
birazdan yaşayacağım korkunç acıyı 
düşündükçe ürperiyorum. 

Evet bunlar o düşüş esnasındaki üç dört saniyede aklımdan geçenler ve ardından
gelen korkunç bir acıyla gözlerim kararıyor, kanımın tadını alıyor sanki çevremde
beni birileri görmüş gibi çığlık atan insanları duyuyorum ve acı sona erip
yavaş yavaş karanlığa gömülüyorum.



Kendimi, yatağımda gözlerimi açarken buluyorum. Sanki bir rüya değil,
gerçekten yaşanmış gibi. En hüzünlü ve umutsuz zamanlarda bile böyle bir
şeyi gerçekten yapabilecek cesareti bulabilirmiydim! 

Ardından başka şeyler 
düşünmeye  çalışıyorum,
ama artık hayal kurmak 
veya uyumaya çalışmak 
bir sonuç vermiyor.

Gece yaşanan uykusuzluk, acısını sabah sizden
çıkarır. Sanki esas uykuya o an ihtiyacınız vardır,
ama zihniniz sizden onu çalar ve tekrar geri ister.
Tek yapmanız gereken o günü bitirmek ve yatma
saatini beklemek.

O gün yol boyunca bir kaç defa rüyamda yaşadığım ölümün gerçek 
olmasını diledim. Rahatlamam için yine bir alkol gecesi düzenlemem 
gerekecek ya da moralim biraz yerine gelirse hobilerime daha fazla 
zaman ayırmak. Özellikle, yalnız biri isen  hobilerin seni hayata 
bağlayan şeylerin başında geliyor. Tabi önce iş koşuşturmasını atlatıp 
eve gitmem lazım. Evet bunlar her insanın başına gelen şeyler.

Ve eve gittiğinde o günü düşünmeden,kafan rahat 
olabiliyorsan, bu günümüz hayatında elde 
edebileceğin lükslerden biri.

Sıradanlığa dönme vakti.



ıradan bir gün. Yalnız yürünen 

 

S

 
en ufak bir detayın hafızanı iyisi
ile kötüsüyle eski bir hatırayla 
doldurduğu zamanlar,

Bir ömür öncesine ait bir film karesi gibi akılda 
canlanan o anlardan bahsediyorum, bir yandan 
sana ne kadar yaşlandığını hatırlatırken, bir 
yandan insanın ömrüne ne kadar çok şey 
sıkıştırabileceğini ve o anların değerini anlamanı
 sağlıyor. 
 

belkide en 

yollarda geçmişle yüzleşen zamanlar.

değerli zamanlarıdır insanın.  

Buna yakın zamanda hatırlanan anılarda eklenince,
ister istemez geleceği de sorgulamaya başlıyorsun. 

 Bu anı yaşamak, geçmişe bağlanmamak gerekir 
aslında; ama yaşadığın, tekdüzeliği gerektiren
düzenin buna izin vermeyeceğini bilirsin. 
Değişmek kolay değildir. Kimse, kendi dışında, 
olmak istediği bir karaktere bürünemez. 
Hayatından memnun olamamak, işte kime sorsan 
çoğunluğun vereceği cevap bu olacaktır.

ihnini boşaltmaya çalışmak,
geçmiş anıları daha fazla 
hatırlamana sebep olur.

z

 Geneline  bakınca keder ve sıkıntı bulursun bu 

anlarda. Bir anı diğerini tetikler. Çevrende rastla-
dığın bir enstantane seni geçmişe sürükleyiverir
birden.

^



En azından sakin geçen bir gün oldu. Biraz toparlanmak 
için sessizlik gibisi yok. Bu sakinliğe ulaşmak için emekli
olana kadar beklemek zorunda kalmak istemiyorum. Bir 
mucize beklemekten başka da şu an başka seçeneğim yok.
Sanki sürpriz bir haberle bütün hayatım değişebilirmiş gibi.
Ne kadar umut etmek istemesemde, bir süre sonra yine 
hayalperest olabiliyorum. Ama iş dönüşü karşılaştığım şey 
hayal değildi.

İyi Günler,
ben yan binadan komşunuzum,
apartmanınızın arka kısmında

araziyle ilgili bir sorun var
ve tüm oturanlardan

 toplu bir imza gerekiyor
Ne gibi bir sorun ?

tam anlamadım ama
tamam gidip bir bakarım,

Teşekkürler,
gerekli bilgiyi 
orada verirler.



Gördüğüm şey acaba kendi kanım mı, tam da rüyamda hatırladığım gibi,
acısını şu anda bile hissedebiliyorum. O an ki düşme anım

gözümde canlanıyor. 

Başka birinin kanı olamazmı, mesela bir kedi veya bir köpeğin
yada kırmızı bir boya, hayır kendimi bu şekilde rahatlatamam
gidip görevliye sormak istiyorum belki ne olduğunu biliyordur.

Tahmin ettiğim gibi. Aynı şeyleri tekrar soruyorum
ama görevlinin de konu hakkında en ufak bir bilgisi yok.

Onun dışında başka kimden bilgi alabileceğim
konusunda da hiç bir fikrim yok. 

Zamanla unutulucak bir şey mi bu da.
 

Bir diğer ürpertici taraf, bana kendisini komşu diye 
tanıtan o kişiyi tarif ettiğimde, onu tanımaması 

ve araziyle ilgili herhangi bir sorunun olmamasıydı. 

İşte apartmanın arkasında beni bekleyen asıl şey 



Zaman herşeyin ilacıydı değil mi, bu yaşadığımda iyileştireceği şeylerdenmi olacak!
Zaman bir ilaçtan çok uyuşturucu gibidir, aslında unutulan birşey yoktur ortada.

Sadece zaman, yaşadığın acıyı kabullenmeni sağlar.
Mantığın galip geldiği, olayları olgunlukla karşıladğım zamanlar, kendime saygı 

duyuyorum. Aslında olmak istediğim kişiye anlık ta olsa, döndüren kısa zamanlar
bunlar. Neden hep bu şekilde kalamıyorum ki !. 

Duyguların esiri olmadan,
olaylar karşısında soğukkanlı 

kalabilen biri.

Yaşamın zorlukarıyla elde 
edinen ,yılların oluşturduğu bir olgunluk. Ama
bu olgunluk bile, ölümün bir kurtuluş olduğunu 
savunuyor. Mücadele etmekten çok kurtuluşu 
vaat ediyor.

Ve yine rüyamda gördüğüm
şeyin gerçekliğini sorguluyorum ve
 bunu gerçekleştirebilme ihtimalimi



Haftalar geçti, uzun bir süre sonra eve gitmek yerine
dışarıda biraz gezmek istiyorum. Gün batımı, günün
en güzel zamanı. Nerede olursanız olun o güneşin
batışı esnasında oluşan o mükemmel renkler, günün 
en sevdiğim zamanını yaratıyor. 

Günlük koşuşturmanın kafamda oluşturduğu düşüncelerin
dışında yine arada başka hayallere ve düşüncelerede yer 
veriyorum.Tam artık eve gitme kararı ile daldığım manzaradan
vazgeçerken, birinin bana seslenmesi ile dikkatim dağılıyor.

Selam komşum,
beni hatırladınızmı?

Ve Sesi ve tavırları sanki..
çok farklı

Korkutmadım umarım,
Çok şaşırmış görünüyorsun.

Bu ses ve yüz tanıdık geliyor. Yoksa,
bu daha önce karşılaştığım..

Tanrım bu o ! Sakalını kesmiş
ve gözleri bu kadar yeşilmiydi ! 



Binada oturan yaşlı bir bayan dan 
duydum. Meğer böyle birşey yokmuş,
bende sonradan öğrendim. Sizide 
     yormuş oldum boş yere !

Çok düşünceli gördüm sizi, aslında 
normalde bu kadar resmi konuşmam. 

Beni tanımıyorsunuz ama benden size bir 
tavsiye zihninizi çok meşgul etmeyin, hayatta
dert ten kurtuluş yok, hangi kararı verirseniz 

verin mutlaka sıkıntı verecek bir 
sonucu olacaktır.

Evet, biraz şaşırdım. Sizi
görmeyi beklemiyordum. Ayrıca 
dediğiniz gibi araziyle ilgili
bir sorunda yokmuş.. 

Doğru, kusura bakmayın lütfen,
bana da bina önünden geçerken
iletmemi rica ettikleri bir bilgi.

O kadar zaman boşuna telaşlandım demek ki, işte
mantıklı bir açıklaması varmış. Yinede bu adamda
beni ürperten birşey var ama bir yandan da bir o 
kadar etkileyici, konuşmalarını merak ediyorum



Yalnızsan bile tadını çıkar. 
Belkide böylesi daha güzel, karşına seni 

bugünlerini bile aratacak baş belası bir insanla 
uğraşmaktansa, ki inan bana bu dünyada 

onlardan çok var, az da olsa kalan huzurunun
değerini bil bence, hatta en güzeli bir an 

önce son ver.. ne dersin ?

Teşekkürler, sanki beni tanıyor
gibisiniz, dediklerinizi bende düşündüm,

söylediğiniz kadar huzursuz değilim. 
Düşünme konusunda haklısın ama , ona

yapabileceğim birşey yok yalnızlığın doğal
sonucu olsa gerek. Bu arada, apartman görevlisi

sizi tanımıyor haberiniz olsun.

Doğru, olabilir..
Aslında bunu daha önce hatırlatmanı 

beklerdim, az önce sana anlatmaya çalıştığım
buydu, zaten hayatında güzel giden bir şey yokken

birde üstüne fazladan sıkıntı çıkartıyorsun

Ne anlatmaya çalışıyorsun.. 
anlamıyorum sizi !



O gün hiç beklemediğin birşey
gördün değilmi !.. seni şok eden

birşey. hakkında birçok şeyi biliyorum. 

Benin birisiyle karıştıyorsun heralde,
bu konuşma tarzını sevmedim, daha biraz önce oldukça

arkadaşça konuşurken ne olduda birden böyle bir tavıra girdin 
anlamadım ama artık konuşacak başka bir şeyimiz kalmadı.

Daha öncede denedin o zamanlar, çok gençtin,
o zaman atlamak yerine, ilaç içerek denedin.Daha sonrada 

yatağında,  ölüm korkusu ile  kendini kalp masajı ile kurtarmaya 
çalıştın,  evet yüzündeki bu  şaşkınlık..herşeyi hatırladığını 
gösteriyor. Daha sonraları yine kendini öldürmeye çalıştın

ama gerçekleştiremedin.  

Benim hakkımda bunları nasıl bilebilir ! Şaşkınlığımı fazla belli etmeden
soğukkanlılığımı korumalıyım,  daha fazla ne biliyor olabilir..konuşma-

sının gerisini merak ediyorum ve hızlıca merakımın giderilmesini 
umut ediyorum ama o konuştukça şaşkınlığım daha artıyor ve sorular

soruları doğuruyor.

Yakın zamanda kendini balkonundan 
aşşağı  atana kadar. Tebrik ederim, büyük cesaret 

gösterdin. Şu an bunları nasıl bilebildiğimi 
düşünüyorsun biliyorum ama ben sana

şu anda daha cazip bir teklif sunabilirim. 

Sakin olmalıyım. bunları nasıl bilebilir ! 
herkesin içerisinde  kavga etmek istemiyorum.

Teklif meklif istemiyorum,
Beni rahat bırak ve bir daha karşılaşırsak da

sakın benimle konuşma, anladınmı beni..



Hadi ama sana yine kurtuluşu
sunuyorum daha ne istiyorsun, bu sefer

kesin sonuca ulaşan bir çözüm !

Kahretsin neler oluyor. Bunlar gerçekmi ? nasıl olurda
birden böyle şeyler yaşamaya başlıyorum

Ne kaçabiliyorum ne de bağırabiliyorum
sadece olduğum yerde donakalıp ona bakıyorum

Artık soğukkanlı davranamıyorum, kalbim göğsümden
çıkacakmış gibi atmaya başlıyor. Saniyeler sonra

ölümün beni bulacağını hissediyorum.

Bunlar gerçek olamaz diye düşünürken,
silahın ateşlenmesi ve çıkan o sağır edici sesle  

korkudan gözlerim kapanıyor.



Ve birden otobüste yine bir rüyadan uyanıyormuş gibi
kendime geliyorum.

Daha önce hiç başıma gelmeyen bir durum,  bunun gerçekten 
olduğuna yemin edebilirim. Otobüse ne zaman bindiğimi bile 

hatırlamıyorum, bana neler oluyor böyle. 

Sanki uyuşturucu almışım gibi, oysa bir aydır içki bile içmiyorum.
Daha önce yaşadığımı travmayı yeni atlatmışken bir de bu çıktı

şizofren mi oldum ya da başka bir sorunum mu var çözmem gerek.

Başka türlü rahatlamam mümkün değil. Genelde hep intihara
meyilli biri oldum bu durum mu beni bu hale getirdi yoksa.

Hayır daha önce hiç bu kadar çaresiz ve zihnen yıpranmamıştım

O adam gerçek değildi, daha önceki gibi bir rüyaydı ama gerçekten
hiçbir farkı yoktu aynı şu an otobüste oturduğum ve dışarı baktığım

gibi, herşey çok canlıydı. Acilen bir Psikiyatriste mi gitmeliyim,
 belkide aylar sürecek bir tedavi gerekecek ve duyan herkes deli 

olduğumu düşünecek. Kendi kendimi tedavi edebilirmiyim, kahretsin
bana ne olduğunu nasıl çözebilirim.  



İnternetten yaptığım araştırmalar genelde hep aynı sonuca
varıyor ve oldukça kötü psikoz sonuçlarına ulaşıyorum,

 hipoaktivite depresyon ve şizofreni.. 

Delirdim ve takıntılı hale geldim bu kesin. Ama artık
umrumda değil. Zaten bunca zaman yaşadığım sıkıntılar
beni bu duruma getirmedi mi. Ayrıca bu son yaşananları
zaman geçse bile atlatabileceğimi hiç sanmıyorum.

Bunların hiçbiri değilim! bunu kabul etmiyorum. Aklımdan çıkaramıyorum
O adam, karşımdaki ekran kadar gerçekti.  Yorumlarda  hastanın, hastalığını 

inkar ettiğiyle  ilgili bilgilerde  var.Yoksa bende mi bunu inkar ediyorum. 

Hayır, hastanelerde sürünmek istemiyorum, yada psikiyaristler
tarafından deli muamelesi görmek. Tanrım neler oluyor böyle,
genelde tanrıya inancı olan biri değilim ama, yardım isteyebi-
leceğim kimsem yok. Son zamanlarda yaşadığım o iki olay...

Soğukkanlılığımı korumam lazım. Belki de son bir kez
daha.. evet son bir araştırma. 

pa�nless death methods

Kafaya sıkılacak tek bir kurşun kesim çözüm 
olacak. Tabi silahı bulmak ta bir o kadar zor

ve onu kendime doğrultacak cesareti..
Sorun şimdi silahı bulmak. Ama paranın

çözemeyeceği çok az şey var, 



Şaka gibi, bir de mektup yazdım, öncekiler gibi sanki ölümden 
sonra gözlerimi başka bir yerde açarsam bu yaşananın bu sefer
gerçekten olduğunu ispatlarcasına.. dediğim gibi bu yaşadığım
şaka gibi. Artık sadece bu değil, hiçbir şeyi kafama takmak 
zorunda kalmayacağım.

Bir şişe votkanın sonuna geldim. Aynı zamanda yolun sonuna 
Uzun zaman önce yapmalıydım bunu, gerçi denedim ve başara-
madım. Ne bekliyordum ki, heyecan dolu ve mutlu geçecek bir 
hayat mı!. Hadi son bir gayret, gerisini düşünme, sadece yap.. 

Anlatılanı uygula, şarjör dolu, tek yapman gereken
tetiği çekmen. Gerisini düşünme.

Yaşadığım adrenalinden mi yoksa korkudan mı 
bilmiyorum ama bir anlık yüzümde saçma bir 
gülümseme oluşuyor. 

İşte bu harika! aynı şoku üçüncü defa yaşıyorum. Tüm acı ve yıpranmaya 
rağmen ölemiyorum. Bu sefer gerçek olduğundan eminim.
 Önce yaşadıklarımın sorgusu, şüphesi olmadan hem de. 



Son girişimimden önceki mektubu okuyorum, sanki kendime
 yazmışım gibi, gözlerim doluyor ve kendime acıyorum. 
Bu yaşadığım saçmalıktan biran önce kurtulmalıyım. 

Toparlanamıyorum, gecenin ortası ve yaşadığım bu travma 
karşısında çok çaresizim. Pek kuvvetli bir iradeye sahip 
olduğum söylenemez ama kaç kişi bu yaşananları kaldırabilir ki!
Çok yalnız hissediyorum ve destek alabileceğim kimse yok
etrafımda, hayatta bu kadar mı başarısızım ve şanssız...

Bir an önce sabah olmalı, gidip tedavi olmalıyım,
kendi kendime bunu atlatamam.

Belki bu yaşananların tıbbi bir açıklaması vardır,
    hasta olduğumu biliyorum en azından tanısı ve 
      çaresini bulmaları için tek şansım tedavi olmak.

Yatağıma girip uyuyamıyorum,  herhangi birşeyi düşünmek
bile acı veriyor ve uzun bir süre sonra çaresizliğimle,

 tanrıya dua ediyorum,
daha öncekiler gibi karşılığını alamayacağım bir dua 

Bir ara silahtaki kurşunları saymak istiyorum. İçinde kaç
kurşun vardı ki 3-4 ?..Kahretsin tek bildiğim tetiği çekmem 
gerektiğiydi, ama silah ateş aldı buna eminim, sesini
duyan olmadı mı hiç, hem de gecenin sessizliğinde.
 

Korkarak etrafıma bakıyorum,
Bu sefer ne duvarda ne de yerde 

herhangi bir kan lekesi, bir iz yok..



Daha kötü ne yaşayabilirsin diye düşünebilirsiniz, yalnızlık,
çaresizlik, keder.. Ama hayat bu aşamada bile daha fazlasını

sunmaktan çekinmiyor. 

İşte sokağa çıktığımda karşılaştığım manzara

Binlerce ölü, 

Canlı kimse yok mu ? Tüm sokaklar ve caddeler
ceset dolu. Bunlar ne zaman oldu !!

Hem de şok eden bir sunum

Tanrım yardım et ! Neler oluyor böyle.Tüm bunlar 
gerçek mi yoksa yine hayal mi görüyorum.



Uzun dakikalar sonra, en sonunda bir ses duyuyorum, Umarım 
ne olduğunu bilen birisidir bu.

Canlı birini görmek
güzel, nedense bana
tanıdık geldin..

Sanki kısa bir süre 
önce görüşmüz 
                     gibiyiz...

Dediğim gibi, sanki yaşananlar yetmezmiş gibi, hayat 
karşına daha kötü şeyler çıkarabilir!

Nedense aynı tanıdık hissi bende yaşıyorum
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