
. BORGE.S'İN OuORKEN 
YAIDIĞI "ANLAR" ŞllRt ... "E~' yenideıı bo.ıl;ıyab;l;eydim _,..y,, 

lkiııciwıde dııho çolt<hato .,.pardım, .. 
· Kusw,u, olmayo çalışmaz, sırfilsfil yal2rd,m .. , 

Neıeli <i(uıdum, ilkinde olmadı!J,m kad0<, 
(::ok az şeyi, 
~ y,paıd ım ... 
Temizli!< sorun bile olmaulı asla ... 
Elah• çı;ık rislle gi,enlim... · 
Seyahat ederdim daha fıı,!a .. 
Daha çı;ık gı"lneşin ~J\\I İ<ler, 
Daha çok~ tmnanrr, daha çok nehiıde y(lz,n:lim ... 
Gömıed~m 6irçok yere glclen:lim.,. 
Dondumııı yerdim doyasıya ve daha az bezelye,.. · 

, ~k $0!Unlanm olun:lu hayali olanlann IIJ?MO ... 
ıı'aışamın her anını gerçek Vıı! verimli ~n insanlardandım ... 
Yeniden boıllıyabilseı,ıiim E!l<r, ya]n~ nruthı arılaıım olurdu 

l\ayalla, .. 
Farkında m~ın~ bilmem, ı,oşıım budur 

zaten ... 
Anlar, sadeoo an lor .. . 
Slıdeonıyoıııyın .. . 
l'iiçw,ye,< yanında su, ,.msiı,e"" pa, 

ıaşülalmııdaıı 
Gitrııeyon itı,oı:ılaıdandım ben ... 
Yeniden baıl,ıııabilı,eydim e§er, h,;l,ir 

şey taşımazdım yanımda ... 
~ yenldoo öaşjayabilseydlm, 
l1li6aharda pabuçlanmı fırlatır alar

dım .. 
Ve soobııliaı: bilen, kadar yllnln:lllm 

ç,pJSıt ayaklarla ... 
Bilinmeyen ydlo, llesfeder, gılneşln bıdın• va"', 
<l'«ıılilarla oynardım, b~$0Jl$ım olsaydı "!)\rr ... 
Ama işte 8.S'indeym ve bil.ii;orurn ki... · 
©U!IY0RUM. ... 

1'tt 
Buşilri yazdılitın ~oyılsoııro 1986 Hozlran'ında ~ 

lwıserirı<len tlldO lloJges ... 
Şiiri yazaılien liısa bir 5'ire sonra öli,ceınni bWyon:lu .. , 
c!'.ıleoegınlrıiılrkındoll(lı, ıı,:ıliandaki sabrlan yazdırdı ona ... 
2012'nin bu ille gwıürı<le &ıııe'nin ,iirini Eylem IDo§an ba

')l' QÖ;ıd!,ıdi ... 
Bır de sorulat son:fü bono Pwr Vaıan ;ı,ıve,i için ... 
0rılaıı eke vakii ool>.lp cevaııı-ı,odım ... 
Sül,r ipnd 0cak p.,,,, gllnılne yılın ille ğ(lhll için saklııdım ... 
hiayatınızm ~.mdan sonraki bütün 41an111 lannm d~ni bil

meniz umuduyl&., 

Y AlANIN YOK Ç)LACAĞI 
YILLAR GELiYOR ... 

I• şle Eylem Do!lon'ın ,orulan ve ya
nıtLanm ... 
SORU: Nasıl wııullar, nasıl dikılıle, 

t,ışıyo,,un~2012içıı? 
RM: Zor bir yıl olocak ... Bunu bfü

yoruz. .. AslroloJlden Moya'lon:lan, 
Quantum'darı ve eı.rr-ensel harekeUen
melerden ... 

Dünyanın ve ir&ntann billnçi!llbnın 
aı,l~ı. şeffaDı~ın hak;m olaca~, 'yo
lan' kavramının giıgide yok ol.ıca,lı bir 
dünyaya dO\)nı h,zla ile~i~ ... 

Fa.rkmda mısın artık herkesin kanı. 
kululannın ortaya döküldı1g(l brr dün
yadoyız ... 

Telefonlar dinleniyor, lapeler açık
lanıyor, banka harekeUeri, hesap hare• 
ketleri biliniyor, bilgisayarda ismine glr
diginde hlm kimlik bilgileri ortaya serili
yor, Google'don neyin nesi oldll!lun 
or1'1ya çıkıyor, ne ~n, ne çizdi~n, 
ne söyledi9in, ne etögin, kimle beraber 
old~n, ~!imlerin, fantezilerin iıeış,
yin de,ifre ediliyor ... 

Bu mahremiyelln tamamen yok ol
dul)u bir ..:Ireç. .. 

Çok kötü mahremiyetin kallona,ı ... 
Fal<at oyıu zamanda 'yalan'm bit

me noktasın o hızla iler~ bi, silr,ç 
busilr,ç ... 

Kendini b~ka türlü gösterme döne• 
min bitiyor ... 

Hayala llı;kal!ıl alına şansın yok 
oluyor ... 

Ya!anolık ~[re oluyor ... .........., 
SORU: Bir yazı olıwnuştum; 'Bir yı

hn ~ anlamak iıın. 6nalsınavlru 
geçememiş bir ögrendye sor... . 

Bir ayın deljeıinl anlamak için eı:
ken dol)um yapmış bir onneye so,, .. 

Bir saatin ~ anlamak iıın ı.ı. 
~ Jçn belcleyen aşıklara sor ... 

Bir dakilıoıun de!)erinl anlamak jç;n 

treni, ~- w;ollı koçıron biri-
ne sor ... 

Bb- saniyenin dııl)ıırini anlamak için 
bir kazadan s"1j çıkmıs birine sor ... 

Bir milisaniyenin dejjerini anlamak 

IQn olimpiyotlaıda ,giim!lş modoJıı,ı ka
zanmış birine sor.. . dl;<ırdu ... 

RM: Yaşam Borges'in dedigi gibi 
anları:l<>n olU$U)'OT ... 

Ne "kadar anı muUı.ı geçirirseniz o 
kador muUululc birik1iriyorsun11t. .. &ş
ka bir muUuluk yok ... Ne kadar bo,a 
geçirir, mutsw:luk biriktiri~niz, ölür• 
ken o kaı:lor pi,manlılı du;.ıı,oı,oınuz ... 

Karar sizin ... 
SORU: Yeni yıla blıçok insan yen! 

karaılıırla hatta listel..-!e@l"I', lliro/ 
edeyim ben de yıllarca o lisleleı:den 
hazıriayonlardan ve uygııloyamayan
laıdandım neyse ki artık kendiııJi daha 
iyi tınıyor w neyi yapıp yapamayoca
ljımı, !sl2yip isiemedJıl!ml daha iyi bill
ycnım.(ama y{ne de s.igarayı bıral<aca
!!ım bu sene) sizin var mı böyle karar
~? Ya da 
oldu mu geç
mişte? .. 

RM: Nasıl 
ba.ı]orsan öyle 
gider genelde 
yıl... 

Veıdi~n 
enerji dalgolaıı 
vaştıımırunili.e:

rlned~lır ... 
Hayatta yapman gereken, ya.şom 

enetji,ini, üham kayno,lını bulup oı1l!
ya çıkartman ... 

80 ba,ka dJ!yimle varoima misyo
nunu ortaya çıkartman ... Yaşama ne
denini orta.ya, çıkartıJmn , muciz.evi bir 
ilham, seni uçurur ... 

SORU: Karor ııenp de yapomad,~
nız. .. ErıeledJ!liniz şeyler var mı ya da 
kesi<,, yopooydım ~? .. 

RM, Var ve hepsini adım adım yap
maya çol~tyorum ... Hayaıto bu konu
do çok yol katettim .. , 

Hala da yapamodım dedig;m bir 
.süru :şey var ve bwılan yapmak için 
urun t.r '2llllllM ve çok ı.zı. ç,tbaya 
,lhtiyacım var ... 

Kısmet olursa hayatta bir faninin 
görüp görebile«!@, öıilnO en l<usumız 

ıelıiJde ya,ayabileaıği bir ruhsal doyu
ma uio,;mak istiyorum ... .........., 

SORU: Çog,.ı kişi yen] yıl koıaıtan 
olırkı!n kıındlteriyle llgW 'ideal bir ben
lik' llwindeiı bu hayali kwgulaılar, yo
nl 'yeni yılda daha zayıf b~ insan ola
"'9ID, so,llık1ı besleneaı!lim, spor ya
~- Sigan,yı bııalcaco,l,m' gı'bi fa
kat olınan !Om kararlar~ bir 
iki hafta içinde rafa kalkaı, neden ge
nelde uygulaııomoı: ı.ı kararlar? .. 

RM: So,llıklı yaşamalı, ,;g,,royı bı
rakmak, ollıol l(lketmern,k, t.0yılla
mak ... 

Bunlıır neden dew) sonuç ... 
Yaıni ~ıklı ya..şamamamn, obezl . 

tenin, berbat şeyler hlketmenln, sigara 
ticyalıi~nln , alkol ba!iımlılillının albn

da yalan nedenler 
vaır ... 
' o nedenleıi 

bulursan~ bu ka
rarları uygularsı

nız ... 
O,benlil)lni>le 

ban$]r$c!lnız. ruhu
nuzun sesine yak. 
lo:;ıısanıı.,ajjlıklı 

yaşarsınız.. .. 
Yoksa sig>royı bıraka<a~ım nikoin 

solub çlöneyeı:~im , "9Jr alkol almayıp 
artık bira iÇEceğim falan diyerel< oonla, 
n bırakamazsınız. .. 

Ruhunıızlı, bonşmanız lozırn, ~ık
~ _,,,. başioyııbllmenlz için ... 

1'tt 
SORU: Bilinçalb kayıtlan duygular 

e,l;!iinde olu,mı.ıyor mu yani dllY!lU ne 
kador ı,oı:ııınsa kayıtlar o kııdar güçlO 
olmııyor mu? Yeni yıl karMtannın yo 
da kendi lyilll)lmlt lçifJ ".ım..mr, gere
ken" bir kararuı içinde duygu ~ 
içifJ ... Sadroe man1ılı>al olaralı karar 
veıdigimiziçııokıwrlanrruı.aııygun 

~ Y"P"ffllYO' olobilir miyiz? .. 
RM: Biz: biUncimiz!e karar veririz ... 

Fokoı bizi bilinçolbma yönetir ... NlP'ci 
kardeşim, Melin Çı~ 'nun bu ko-

nudalıl çalış

ma.lanna girip 
okumarıızgf°. 
relıir .. . -~le aldı!)ımı! 
kararlar çokço 
bHinçoibm~ 
hülonetmez ... 

Çilnkıl bitınçalbmızda başka bir 
gerçeklik yobyor ... 

Biliı,çoibnın gerçek!il)lni de!)i,tim,e
den, bfürıcinde ne karar alırsan al ray
da etmez, hiçbir şey d~ .. 

Bilinçolbnı d~ek ise o lcııdar 
zor b~ şey deıı;I ... 

On,.ın leknllılenn i uyguluyor Me
tin ... ....... 

SORU: Mesela sizin hala yo da risk 
sınınrıız nedir ya da bunlann smn ha
yatınıı:dal<I örıeml? 

RM: Kalbimden olma.,,nı gerç,koen 
istiyorsam, Mr riskl alınm ... 

Ç0nkQ risk rlık olmokton çıkar ... 
lst~nin duıulul)u ve giloll c-eweni 

etkiler ... 
Evren sıma yoıdımcı olur ... 
Yalnız ne yapat:SM Yl!P .,~ 

yap ... 
Yaıni kumaz:lık ~pma ... 
Evren kuınazlı!ıı affetmez. .. 
iy;Jlk yapıyıırum, bu iyi!~ bana 

şl!yle dill"ll!aığini h=plıyorum dersen, 
o iyillk sana öyle dl)ı,se de hoyıc getir
me?. .. 

Oysa iyililli yopıp evrene alocalı
sm ... 

Ve sadece o iyiliıQi içinden ~ 
için yapoc.>ks,n ... 

Onun nereden sona döndO(lünO 
gördü(lürode ,.,ıracalı,ın ... 

Mucizenin keyfini ~yacaksın ... 
Artık hiçbir hareketimi "hesop ede

rek" yapmıyorum ... 
Mümlriln old~rıca kolbômden 9'· 

çeni yapıyorum ... 
Hayal karşılığım verecektir merak 

etmeyin ... 
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