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  Aklınızı kaybedin ve kendinize gelin! 

                                                    Fritz Perls 

 

    İşte, yıldızlar kayboldu. Buluta benzer sisler kapladı her yeri. Güneş doğmuş mudur? 

Doğmuş da gözükmüyor mudur? Hangi otobüs yıldızla ayı uzaklara taşımıştır? Beni 

de alsın, mütemadiyen. Beni de... 

    Laf lafı açıyor zihnimde. Zihnim kaybolur karanlık, kapkaranlık ormanında. Kendini 

besleyecek ne bir yudum su ne de bir parça umut bulamıyor bu uğurda. Hedef ne kara 

ne de deniz. Bulamadım bir korsan gemisi, kaçırsa ya beni hazine adalarına. Bir gözü 

kapalı olsun ki sadece yarısını görsün dünyanın. Diğer yarısını da ben anlatırım, 

okyanusa bakar bakar anlatırım.  

    Ya beğenmezse hikayemi, ne derim? Ya bana ne çok, ne boş konuşuyorsun derse, 

ne derim? Bir kalıp kek yaparım ben de tatlı yer, tatlı konuşuruz. Gerçi hazineye doğru 

yapacağımız bu gizemli yolculukta; sabah kahvaltılarımızda, çay ve gazete ikilisinin 

yer almadığı hikayesi ne kadar inandırıcı olur? Her neyse, o zaman detaylara inerim. 

Artık çayın, gazetenin yüzüne bakmadığını söylerim. (Özür dilerim: Bakamadığını.) 

Sorarsa 'neden' diye, olanları anlatırım. Anlatmalı mıyım? 

    Sokaklarda yatanları anlatırım; sefaletten değil, beyin uyuşukluğundan titreyenleri. 

Yaprakların arasında gezmek istediğimi anlatırım, ama gezemediğimi. Gezsem de 

göremediğimi, görüp de görmediklerimi... Hayır, bunu anlatamam, hepimizin sırrını 

dökemem okyanuslara. Öyleyse ailelerine atarım suçu. Eğitememişler der, geçerim. 

Kendileri battı bu dipsiz çukura der, geçerim. Bir bakıma doğru söylediklerim, sadece 

bir bakıma. Ancak, dünya üzerinde 29,5 milyon kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu 

gerçeği, hiçbir bakıma doğru değil. Kendini iyi hissetmek, problemlerinden kaçmak, 

akran baskısını atlatmak uyuşturucu ve alkol kullanımı için en büyük sebepler(miş). 

GENÇLERİN yüzde 79'u kendilerini iyi hissettirdiği için, yüzde 67'si problemlerinden 

kaçmak için, yüzde 66'sı akran baskısı dolayısıyla, yüzde 47'si ise yapacak daha iyi bir 

şeyleri olmadığı için kendilerine bunu yapıyorlar. Peki, sen ve ben? Sen ve ben bunları 

3 boyutlu gözlüklerimizi takıp, beyin kıvrımlarımızdan kurtularak izledik. Ne de güzel 

çekirdek çitledik. 

    Anlattım hepsini korsanıma. Fabl anlattığımı söyledi, fabldaki hayvanlar da 

bizlermişiz. Ne büyük hakaret! Öyle mi? Bu da böyle olsun, ama gencecik ve zinde 



beyinlerin koca caddelerde kaybolması, hakaret dahi değil, bu hayatın haksız hükmü. 

Bu, dünyanın hangi kanunu? Senden başka insanlar da var, bak kuytu köşeye, zamanı 

durdurduğunu sanan hayatları görürsün. İlk satırıma da konuk ettiğim Fritz Perls'i 

tekrar dinleyelim: "Aklınızı kaybedin ve kendinize gelin."  Yorumu yanlış almayalım. 

Vücudunuza zehir katın demiyorum, aklınız başınızdayken kaybedin aklınızı ve 

gerçekleri görün. Çünkü bu konudaki en büyük gerçek ülkemizin uyuşturucu 

ölümlerinde 1. sırada olması. Kandırılmış ve kanmış beyinleri araftan tutup çekecekler 

bizleriz. 112 bizi Instagram hikayelerimizden duyamaz, bu da şuracıkta bulunsun. O 

üç tuşa dokunursanız eğer, o zaman ne paylaşırsanız paylaşın işte, malum bazılarımız 

da korkunç bir şekilde teknolojiye bağımlı.  

    Ah korsanım, lütfen beni anla. İnan bu olanlara. Görmesen de inan, bari sen inan. 

Ya da sadece göz bandının ardından görmeye çalış, çaresizlik ve korkaklığımızı. Bir 

de sokağa yıkılmış, kaynatılmış beyinleri. 
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