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An’ı yaşamayan anı yaşar
Her yerde okuruz “An’ı yaşa, an’ı yaşa” diye. Nedir bu “an’ı” yaşamak?  Bulunduğumuz an’ı 
fark etmek mi? Yaşadığımız an’ı sevmek mi? Zihinsel ya da kalpsel farkındalığı artırmak mı? 
Yavaşlamak, hayatın akışını kontrol etmek mi? Yoksa yaptığın işin tadını çıkarmak mı? 
Bulunduğumuz an’ın tadını çıkarmaya engel olan aslında içinde fiilen bulunmadığımız zamanlar, 
yani gelecek ve geçmiş zamanlar… Gelecek, gerçekten yaşamadığımız dolayısıyla bilmediğimiz 
bir zaman dilimi. Kâğıt üzerinde var, ama belki de onu hiç görmeyeceğiz, hiç yaşamayacağız… 
Gelecek zaman için daima planlarımız vardır, şunu yapacağım, şunu alacağım, şu projeyi 
bitireceğim, şuraya gideceğim diye. Büyük çoğunluğumuz kendimizi güvenceye almak için 
gelecekle ilgili planlar yaparız. Bu planlar ülke gelişmişlik ve istikrar durumuna göre kısa, orta 
ve uzun vadeli olabiliyor. İstikrarsız bir ülkedeysek kısa vadeli plan yapanlar çoğunluktadır. Bu 
planlar da çoğunlukla temel gereksinmelerimiz yani güvenlik, açlık tokluk üstünedir.
Geçmişse, bireysel yaşamımızın en önemli düşünce kaynağıdır. Geçmiş,  yaşadıklarımız 
doğrultusunda bize pek çok duygu, düşünce ve deneyim kazandır (yargı, önyargı vs. dahil). 
Gelecek zaman planını yaparken çoğunlukla geçmişten öğrendiklerimizi ve deneyimlerimizi 
kullanırız. Ama bazen o kadar çok kullanırız ki bunlar bizi kımıldamaz hale getirebilir hatta 
bazen hasta ederler…  Freud, “Bütün ruhsal hastalıkları iyi edebilirdik ama ah şu önyargılar 
olmasaydı” demiş… Yaşamımızı etkileyen önyargıları da maalesef geçmiş yaşantılarımız 
kazandırır bize… Bu önyargılar an’ı yaşamak konusunda da gerçekten ayağımıza dolanır… 

Şimdi gelelim an’ı yaşamanın tanımına: An’ı yaşamak, teorik olarak 
geçmişin olumsuz düşüncesinden, geleceğin de yoğun planlamalarından 
kendini olabildiğince özgürleştirmektir... An’ı yaşamak pek çok yaşam 
ödülü kazandırır bize.  Yargılara ve planlara kapılmadığımız için daha 
özgür hareket ederiz, daha kolay karar alırız, olayları daha rahat analiz 
ederiz, kılı kırk yaran hesaplardan kaçınırız, yarın için kendimizi bugünden 
fazla sıkıntıya sokmayız, gereksizce planlamalara girişmeyiz… Diğer yandan, 
an’ı yaşamak bazen geleceği, yani güvenliği bir kenara itmek anlamına da 
gelebiliyor…
Şimdi kimler (özel, tüzel kişi, kuruluş vs.) an’ı yaşamalı, bakalım:
Bireyler: An’ı yaşamak çok eğlenceli olabilir. Özellikle sorumluluklar/yükler daha netleşmediyse, 
azsa…  Rutinden kurtulur birey, keyiflenirrisk alır… Vur patlasın çal oynasın, haydan gelen huya gider, 
an’ı yaşamanın suyunun çıkarma noktası için kullandığımız özdeyişler…
Bürokratlar: An’ı yaşayan bürokrat planlamaya fazla girmez, geleceği düşünmez… Günü kurtarır. 
Görevden alınma olasılığı olan bürokratın başvurduğu mutluluk oyunudur. 
Sporcu: Yarışmalı kategorisindeki bir birey olarak sporcu, an’ı yaşıyorsa ilerdeki bir yarışma için fazla 
plan yapmıyor demektir. Kısa vadede bu sporcudan rekor beklemeyelim… 
Kaşif, bilim insanı, sanat yapan, yazan, üreten, büyüten kişi: Bu kategoriye girenler, özellikle yaptığı 
işi seviyorlarsa hem an’ı yaşarlar hem de geleceğe yatırım yapmış olurlar. Harcadıkları enerji boşa 
gitmez. 

İşadamı: An’ı yaşayan varsa artık işadamı değildir, işadamıysa an’ı yaşaması zor…
Siyasetçi: Dün dündür bugün bugündür, anlayışı fırsatları değerlendirmek anlamına geliyor. Gerekirse 
fikrini de fırsata göre değiştirmek… Biraz fırsatçılık… Ama, an’ı yaşamak demek biraz da mutlu olmak 
demek. Koltukta oturup da mutsuz olan siyasetçi var mı?
Kedi: An’ı yaşar, anı yaşamaz.
Maymun: An’ı yaşar küçük planlar yapar…
Saksağan: Bazen kaşınır… 
Şirketler: Büyümek, geleceği görmek geçmişi de okumak demek… An’ı yaşayan şirketler anı olur. 
Şirketler yarınlarla büyür… 
Sektörler: An’ı yaşayan sektörün gelecekte önde koşma şansı olmaz. Sektörün kendi gündemini 
yakalaması ve başkasını kendi gündemine çekmesi için geleceği planlaması gerekir. 
Devlet: An’ı yaşayan devlet olarak AB fonlarını bir güzel harcayan Yunanistan aklıma geliyor… Lale 
Devri’ni de hatırlamalıyız… Devlet’in an’ı yaşama lüksü yok, ama vatandaşlarına iyi planlama yaparak 
an’ı yaşatabilir… (Eğitim, sağlık, iş, ücret konusunda iyi planlama yaparsa).  
Bilişimci: Üreten kişidir.  Bir süre tamamen anda yaşamasının bir zararı yok. Yaşamadan üretmek 
üstün zekâ işi olabilir… Ama gelecekte varlık göstermek için bilişimi hobisi yaparak çalışmalı, yarının 
gereksinimini bugünden görmeli… Bu durumda an yaşanabilir… 
Toparlarsak, an’ı yaşamak demek sevdiği işi yapmak, ona emek vermek,  sevdiği insanlarla ilişki 
kurmak …  Sevdiğin işi yaptığın takdirde ister istemez o işte gelecekteki yerini de hazırlarsın… Yani 
yaşam planın senin eğlence planına dönüşür…An’ı yaşayanın anısı da doyurucu olur… Bir de an’ı 
yaşamayıp sürekli anı yaşayanlar var…  Aslında an yaşanmadı mı anılarda sönük olur… Kuşkusuz 
genellemeler de az korkutucu değildir… Yine de herkesin an’ı kendine güzel diyelim…
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