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ÖZ: Günümüzde, birey-toplum ilişkilerinin gittikçe belirsizleştiği düşünüldüğünde, düzenin ve 
toplumun çözüm koşullarından uzak olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, mevcut düzen bir anlamda 
mutlaklaşırken, toplumsal bönleşme ve intihar koşulları da toplum içinde daha geçerli hale gelmiştir. 
İntihar düşüncesi ve eyleminin, günümüz toplum düşüncesi içinde, çeşitli bütünsel dünya 
görüşlerini aşan en güçlü ve yaygın militan/radikal anti-bilinç biçimi olduğunu söylemek 
mümkündür. 
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Dig Deeper, Deeper, Deepest 

ABSTRACT: Today, considering that the individual-society relations are becoming increasingly 
uncertain, it is seen that the order and society are far from the solution conditions. Therefore, while 
the current order has become absolute in a sense, the conditions of social division and suicide have 
also become valid for the society. It is possible to say that the thought and action of suicide is the 
most powerful and widespread form of militant/radical anti-consciousness in today's social thought, 
surpassing various holistic worldviews. 
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Giriş 

“Ailenin, dinin, devletin baskınlığı veya hiçliğin sakinliği ya da 
duyarsızlığı sığınak olmaktan çıkmıştır. Birey-toplum ilişkileri yönsüz 
ve saptanamaz haldedir. Bireyin kendi kural ve kararlarına bırakıldığı 
görüşüyle düzen ve toplum her türlü sorumluluktan kopmuştur. 
Geçmiş, şimdi ve gelecek bütünlüğü kaybolmuş, insan intihar 
koşullarına mahkûm edilmiştir…  İntihar düşüncesi ve eyleminin, 
günümüz toplum düşüncesi içinde, çeşitli bütünsel dünya görüşlerini 
aşan en güçlü ve yaygın militan/radikal anti-bilinç biçimi olduğunu 
söylemek mümkündür… Yeni bir düzen alternatifi, arayış ve çözüm 
veya verili koşulları aşmak söz konusu olmadığında, düzen 
mutlaklaşırken, toplumsal bönleşme ve intihar koşulları herkes için 
geçerli olmaktadır.”  

Düzenin Marjinalleşmesi, Toplumsal Bönleşme ve İntihar, Sosyologca, 
S.13-14, 2017. 

 

 

“Hoş geldin evlat. Hoş geldin makineye.” 

Çabuk büyüdüm, ödül maması almak için tükürmemek gerektiğini öğrendim, sürüden 
ayrılmamam, sayıları saymam, toplamam, eksiltmem, birbirine çarpmam, çalışmam ve kurnaz 
olmam kulağıma üflendi, hiç birine uyamadım, düzensizim, sabah uyanmak işe gitmek 
istemiyorum, yatakta aylaklık yapmak, kedimle olmak istiyorum, makinelerin sesini 
mırıldanmayı, dinlemeyi bıraktım, makinelerden kaçıyorum, rüya kontrol ve işletim 
merkezini tahrip ettim, televizyonlardan, filmlerden nefret ediyorum, telefonun alarmından, 
sadece uçmak istiyorum, gökdelenlerinizin, mobeselerinizin, uydularınızın üzerinden, 
yüzünüzü görmek istiyorum, tanrı rolü oynamanızdan bıktım, küçük, büyük tanrılarınızdan, 
kahramanlarınızdan, silahlarınızdan, araçlarınızdan tiksindim, rızalarınızdan, 
sevmelerinizden, ortaklığınızdan kaçıyorum, kimsenin yakını olmak istemiyorum, kimsenin 
sevgilisi, ayağı, gözü, kalbi, fanı, hiç birisi değilim, makinelere bağlanmak istemiyorum, 
martıların kanadından düştüm, işe yaramaz biriyim, çürüme ve çözülmenin dibinde,  marj-
dışıyım ve dünyanın lanetlisi, iyi bir öğrenci, iyi bir gitarist, iyi bir ekonomist, iyi bir yönetici, 
iyi bir sahtekar, iyi bir katil, iyi bir yazar, iyi bir şey olmak istemiyorum, önemsenmek 
istemiyorum, kaçamıyorum paçama asılmayın, sizden uzaklaştığımda, kapandığımda, 
dizilerinize, internetinize, instagramınıza, tweetlerinize, imojilerinize, fotoğraflarınıza 
çarpıyorum, haritalarda işaret ettiğiniz yerlerde değilim, hoyratlıklarınızdan, duyarlıklarınız 
“bir yerimde” değil, paylaşımlarınızdan, dramlarınızdan, ironilerinizden bıktım, tetikteyim, 
güvenilir değilim, bıçakla geziyorum, karanlık sokaklarda kayboluyorum, ya da uyuyorum, 
bazen yorgun biriyle, olmayan bedeniyle, dilimde tuzlu bir tat, kafamda uğultular, makinenin 
sesi, neredesiniz, niçin hiç kimseyi bulamıyorum, rahat edemiyorum, küfredemiyorum, özlem 
duyacağım şeyler tükendi, şampiyonlar ligi müziği, aşk kırıntısı, dostlarla içtiğim kahveler, 
kedimin şapşallığı, güzel bir şiir, marvel’in on yıllık film programı, verili siyasi seçimler, 
ihtimaller, internette yeni uygulamalar, adada bisiklet turu, okuyacağım kitaplar, her türlü 
sığınaklar, sapkınlıklar, bitmeyen diziler, siparişler, kargolar, niçinler, nedenler artık beni 
tutamıyor, kimse yok mu şehirde, bir yolunu arıyorum, kaçamıyorum, umudum yok, 
beklentim yok, trum trrum trum trak,  bırak, önüme türbin, götüme uskuru takıp, dizel oil 
kokladıktan sonra, makineleşmek istemiyorum, beynim, kalbim, kemiğim itiyor bunu, 
düşünsel ve duygusal olarak kendim yoksullaşmadım, önemsiz dediğiniz işlerle bilerek 
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uğraştım, her seferinde bir yerde kıstırıldım, ağaçlarınız, çimleriniz, denizleriniz, köyleriniz, 
parklarınız, ıssız yerleriniz, konumumuz belli, bize ayırdığınız,  yükledikleriniz, tatil, kaçış, 
anlam, hız, kuantum, çiçek böcek, kelebek, makinaların ritmik işleyiş düzeni, kaç beyaz sayfa 
olsam, sayfalarımı kapıyorsunuz, kapatıyorsunuz, artık düş göremiyorum, kabuslarım 
olmuyor, bunların kaynağı ben değilim, ben yaratmadım, ailem, dostlarım  da değil, sizin 
eseriniz, makinelerin düzeni, çakal veya bön kalmak bana göre değil, çağrılarınıza, otoritenize, 
savaşlarınıza aldırmıyorum, hiç kimseyim, çevrelediniz, kıstırdınız, zorluyorsunuz, dünyanın 
en tuhaf mahlukatına dönüştürmek için, omzumda karanlık bir karga, beyaz bir sayfa olmak 
istiyorum, doğum ve ölüm tarihimin yazılı olmadığı, kaybolmadıysam kurbanınız olmak 
istemediğimdendir, sokaklarınız, dağlarınız, gölleriniz, ulaşamadığınız bir yer var, kalbim, 
kurtulmalıyım lüzumsuz kendimden, köpekler gibi saldırabilirim üzerinize. 

 Beni kahreden, çökerten, ezen gücünüz, evde, sokakta, otoparkta, eğlencede, emlakta, 
medyada, üniversitede, mahkemede, her yerde, birbirine paralel, birbirini çoğaltan, 
yaşamımızı daraltan  büyük küçük çoklu mafyatik otoriteniz, ulaşılmazlığınız, makinaların 
işleyişi, dışlayışı, gücümü kaybediyorum, eksiliyorum, pasif kızgın ve saldırganım, arkamı 
kollamaktan bıktım, gittikçe daha zor olacak, sokaklara vursam kendimi, olmuyor, sinekler 
boka konuyor, yaşamak çok uzun süren, artan bir acıydı, kafam karışık değil, kontrolümü 
kaybettim, en ufak kıpırtı yeter yaşamaya, bir sülük gibi duvara tutunmaya, olmadı, yaşamak 
ve ölmek keskince aynılaştı, bir taş gibi yaşama ve ölüme çarpmak kibirsiz, antici bir isyan, 
içimdekileri kustum, bönlüğünüze, şimdinize ortak olamadım, bir yere varmayan sonsuz 
şimdi ve anlar, işkence ve ölümden başka bir şey değil, bir yer var, insanın kırık ve büyük 
kalbini, bunu hissettim, yollar bulanıktı, kendime tehlikeliydim, ihtimalleri düşündüm, önemi 
kalmadı, tükürüyorum hayatımı, yıkık dökük, karanlık bir odada,  kendimden ve sınırlardan 
boğuldum, şeyler acıtıyor, sağır, kör ve aptalım, yakınlarıma üzülüyorum, size her halim 
güzeldi, şaşıracaksınız ve şiddet gibi hissedeceksiniz, bugün cumartesi, kalabalık, güneş 
parlıyor, deniz uysal, sabah kahvaltısında sevdiğim hamur işleri, sarı portakallar, kırmızı 
domatesler, mor patlıcanlar, köpeğim sezdi farklı bir gün olduğunu, gitme diye yaladı 
yüzümü, her şeyi hatırlayarak kendimi dinledim, güçsüzlüğümü hissettim, dilimde hareketli, 
sert bir şarkı, “güzel bir gün ölmek için”, sessiz ve acımasızdım, gözlerim yavaşça kapanıyor, 
hemen kaybolmayacağım, zahmet olacak, ah ulaşacaksınız, soyacaksınız, taşıyacaksınız, 
üzerime topraklar atacaksınız, çiçekler göndereceksiniz, instagramda beğeniler yapacaksınız, 
siyah kalpler atacaksınız, sözsüz sessiz, beton duvarlarla çerçeveleyeceksiniz, düzenli, 
standart ölüm töreni, alışık değilim koduğumun yerine, derine gömün beni, en derine, kan 
pıhtım altına dönüşsün, küreklerinize, kazmalarınıza, ellerinize, vedalarınıza, toprağa 
acımayın, derine kazın,  madencilerin her gün girdiğinden daha derine, amaçsız, önemsiz, bir 
şey yapar gibi kazın, daha derin kazın,  derine, daha derine, en derine,  altın kalbinize, derine 
kazın, daha derine, üzerimde yağmurlu, çiçekli bir haziran ayı, ağır bir yeryüzü, kırık öfkemiz, 
hoşgörümüz, artan söz kalsın, derine kazın, daha derine, dünyanın en derin kalbine, derine 
kazın, üzgün değilim, öfkeli değilim, hiçbir şey değilim, sofu kalbim un ufak, uzağım hepinize, 
yakınım hiçliğinize, “çağımızın altın kalbi” nerede, sıradan bir kimlik numarası olmak 
istemiyorum, yine de intihar istatistiklerinizde sıradan bir rakam olacağım, matematiğiniz, 
anti depresanlarınız, kaygılarınız yetti, derine kazın, zamanın derinine, aşkın, öfkenin, 
kavganın derinine kazın, boydan boya, doğudan batıya, cennete cehenneme, bıraktım 
kendimi, ağırlığımı kaybettim, uçurumdan düşen bir taş gibi yuvarlanmak istemiyorum, 
çarpa çarpa, canım acısın istemiyorum, bulunduğum dipten daha dibe derin ve geniş kazın, 
sakin ve rahat bırakın, hislerimi kaybettiğime, donukluğuma bakmayın, gergedan zırhım ve 
boynuzum incedir, narindir, değersizlerin hiçlenmişlerin ziyneti, muhafızlarınızı, çakallarınızı 
çekin, makineler, makinelerin sahipleri, hesap uzmanları özgürüm, avucumda  madencilerin 
yası ve umudu, benden çoğu kalır, şehir ışıkları, düzlük kalır, dünya kalır, gül renkli şarap ve 
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sevdiklerim kalır, insanlığın ortak sofrasında, kollarım açık kalır, bu kalır, kazıcılar, 
madenciler, kardeşlerim, en derine kazın, çocukların, kadınların, insanlığın büyük kalbine.  

Güle güle evlat, güle güle. hoş geldin. güle güle. yerini biliyoruz. derinde,  en derinde. aşk 
olsun sana. sakin, huzurlu, kapalı gözlerine, son görüntüne, uzamış sakalına aşk olsun.  

Madenciler artık ortak adımız.  

Sokayım düzeninize. 

 

Etik kurul raporu: Bu çalışma için etik kurul raporu gerekliliği bulunmamaktadır. 

Katkı oranı beyanı: %100 

Çatışma beyanı: Makalede, herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile mali çıkar çatışması yoktur 
ve yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. 

 

 

 


