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Anda Kalma Üzerine 

Nilgün Korkmaz 

"Anda kalmak için algı mı yoksa kavrayış mı (anlayış mı) gereklidir?" 
 

Eğer algı kapıları temizlenseydi her şey insana, olduğu gibi görünürdü: Sonsuz. 

William Blake 

Algı, duyulara bağlıdır. Klasik beş duyu; görme, duyma, koku alma, tat alma ve dokunmadır. Bunların 

dışında; beden bilinci, sıcaklık ve acı gibi duyular da vardır. 

Baktığımızda etrafımızda gördüklerimiz geçmiştir. Öğrenilmiş bilgiler ile kalıp almışlardır. Realite 
değildir. İlüzyondur. Mayanın oyunudur. İçimizdeki farklı benlerin insafındaki kodlamalardır.  

Şeyleri olduğu gibi değil olduğumuz gibi görürüz. Talmud 

 

 

Algı, kirlenmeyi perdelenmeyi getirir. İçe doğru gidecek yolculuğu ayartan uyaranları kapsar. 

Dolayısı ile andan uzaklaştırır. Kaza kanunu etrafında döngüselliği getirir.  

Kader mekanizması tarafından, varlığın ihtiyacına göre salınmış tesirlerin işlevini yapıp, diğer tesirlere 

kapı açmasını engeller. Çünkü yaşanılanlar birer şablon olarak yapışıp kalır ve çeşitli benlerin 

oluşumuna yol açarak içte çokluğu dolayısı ile iç çatışmayı getirir. Böylelikle varlık diğer salınan 

tesirlerin ayırdında olamaz.  Anda ona sunulan araç, gereçleri görüp fark edemediğinden manyetik 

alanını besleyecek materyal de akıp gider. Olayı unutup, dersi tutacak yerde, dersi unutup olayı 

tutmuştur. Ve bu şekilde de yeni mekanlar oluşturduğundan anda kalması mümkün olmaz. Bu şekilde 

devam edildiği takdirde Ouspensky’nin de dediği gibi: Toz, toza dönüşür. Evren ekonomik olduğundan 

kullan ya da kaybet yasası devreye girer. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Duyu
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Algı düzeyinin frekansı Beta’dır. Kavrayış Alfa frekansında olur. Nefesin farkındalığı frekans geçişlerini 

sağlar. 

Algı da koşullanmışlık vardır. Etki-tepki döngüsü vardır. Böyle olunca ekrandakini sadece izlemeyiz. 

Bizzat onun içinde yaşarız. Kavrayış ekrandakini görüp, hard diskte nasıl kayıtlı olduğunun farkına 

varma halidir. 

Kavrayış, anlayış döngüsellikten çıkmaktır. Sebeb-sonuç ilişkisini görüp, bunun yasaların sonucunu 

olduğunun farkındalığına varmaktır. Bilgi değil, biliş, yapmak değil oluş halidir. Yorum, yargı olmadan 

sadece tanık olmak halidir. 

Otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayıran, motordan gelen hareketi sarsıntısız 

olarak öteki aktarma öğelerine ileten düzen gibi, şokların yerli yerinde verilmesini, oktavın devamını 

sağlar. 

Sonuç olarak anda kalmak için kavrayış gereklidir. 

 


