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14 Aralık 1918’de Hindistan’ın Bellur köyünde doğmuştur. Daha çok 
BKS Iyengar olarak bilinen efsane Guru Hatha yoga prensiplerini günü-
müzde görülen beden rahatsızlıklarına adapte ederek “Iyengar Yoga” 
olarak bilinen yoga türünün kurucusu ve herkese yogayı tanıtan önem-
li bir hocadır. Birçok kitaba imzasını atmış olan BKS Iyengar, yoga dün-
yasının en tanınan ve en çok kullanılan rehber kitabı Light on Yoga’yı 
yazarak kendisini tarihe geçirmiştir. BKS Iyengar’ın hocası dünyaya 
yogayı tanıtan ve modern yoganın babası olarak bilinen ve aynı zaman-
da eniştesi olan Krishnamacharya’dır.

20 Ağustos 2014’de kalp yetmezliğinden bedenini terk eden BKS 
Iyengar, torunu Abhijata’yı küçük yaşlardan itibaren yetiştirerek yoga 
mirasını ona vermiştir. Abhijata şu anda Pune’da öğrettiği gibi uluslara-
rası sempozyum ve eğitimlere düzenli olarak çağrılan saygıdeğer bir 

öğretmendir.

Funda Sezer

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı bölümünü dereceyle bitirdikten sonra iki yıl ser-
best çevirmenlik yaptı. Bir dönem öğretmenlik yaptıktan ve uzun yıllar 
özel sektörde çalıştıktan sonra çevirmenliğe geri döndü. Yaklaşık on 
yıldır devam ettirdiği çevirmenlik hayatında Türkçeye kazandırdığı 
eserlerden en önemlileri arasında Bertrand Russell’ın Etik, Toplum, Si-
yaset; Felsefe Yazıları ve Bilimsel Bakış isimli eserleri ve Prof. Dr. Libby 
Kumin’in Down Sendromlu Çocuklarda Erken İletişim Becerileri isimli 
referans kitabı sayılabilir.
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alan Funda Sezer, Prof. Dr. Donovan Mixon’dan uzun yıllar kulak, sol-
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Tanrı Hanuman



DUALAR

Tanrı Hanuman’a

Selam sana Tanrı Hanuman, Nefesin Efendisi, 
Rüzgâr Tanrısı’nın Oğlu –

İçimizde mesken tutmuş beş yüzlü Tanrı
Beş rüzgâr ya da enerji formunda

Bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu kaplayan, 

Prakrti (Sita) ile Purusa’yı (Rama) yeniden bir eden, 
Yaşam enerjisi prana’yı 

İçindeki Kutsal Ruh’la birleştirerek 
Ona ibadet edenleri kutsasın. 

* * * *

Bilge Patanjali’ye 

Bilgelerin en soylusu Patanjali, karşında eğiliyorum
Sen ki Yoga üzerine eserinle zihne dinginlik getiren

Sen ki dilbilgisi üzerine eserinle konuşmaya berraklık katan, 
Tıp üzerine eserinle bedeni saflığa kavuşturansın. 

* * * *

Yoganın olduğu yerde bolluk, başarı,  
özgürlük ve mutluluk vardır. 



T. Krişnamaçarya, 1 Haziran 1979
Gurujim’den Övgü

1. B. K. Sundara Raja Iyengar tarafından yazılmış olan Nefese 
Işık, antik Yoga biliminin taze ve güncel bir sunumudur. 

2. Bu kitapta, nefesin süptil işleyişi, çeşitli nefes alma, nefes tutma 
ve nefes teknikleri ile kanallar (nadi’ler) ve süptil merkezler (çak-
ralar) vasıtasıyla serbest bir akışla kızıl renkli sıvının, yani Yaşam 
Gücü’nün filtrelenmesi ele alınıyor. 

3. Bu kitapta kendisini beş formla açığa çıkaran kozmik enerjiyi 
canlandırma yolları açıklanırken, aynı zamanda yapılacaklar ve 
yapılmayacaklar da vurgulanıyor. Bu eser, gayretli pranayama 
uygulayıcıları için çok değerli bir eserdir. 

4. İnsanı düşünmeye sevk eden bu ilmi esere, yoganın gök kub-
besindeki bu kıymetli mücevhere âlimler de muhakkak ki ilgi 
göstereceklerdir. 

T. Krişnamaçarya 
x

Tribute from my Gurujī

B. K. Sundrarājēna rachitā nūtnayuktibihi
Yogaśāstram samālambhya prānāyāma pradīpīkā 1

Vividhai prānasamchāra vrtti rodha vibhodhanaihi
Satchakranikare nādījāle lohita śodhakaihi 2

Panchaprāna prasāraiścha nirodhānāncha bhodhakaihi
Yuktādhyānanukūlācha prānāyāmābhilāsinām 3

Ālokitācha sasvartham mayā śrī krsnayoginā
Ādriyerannimam grantharatnam bhuvi vipaśchitaha  4

T. Krsnamāchārya, 1 June 1979
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Türkçe Baskıya Önsöz

N. Sine Özsoy

Yolunu adanmışlıkla izlediğim B. K. S. Iyengar’ın nefes alma-
ya ışık tuttuğu detaylı, özenli ve bilimsel temellere dayanan 
çalışmasının Türkçeye çevrilmesi, bu coğrafyada yaşayan, 
yoga ve nefesle ilgilenen herkesin yolunu aydınlatacaktır. 

Teori ile başlayıp nefes alma sanatının etkilerini tüm detay-
larıyla anlatan bu kitapta, hocamın kızı Geeta Iyengar, “Eğer 
sadece yoga (asana) yapıp nefes pratiği (pranayama) yapmıyor-
sanız altını kaçırıyorsunuz,” der. Onun bu sözünün, aslında 
asana odaklı yoga pratiğinin kendimizi ve nefesimizi arama 
yolculuğunda sadece altın ararken temizlenen toprak gibi ol-
duğunu ifade ettiğini düşünürüm, çünkü asıl olan nefes kont-
rolü ve onun bedene, zihne ve ruha olan etkileridir. 

Kitap detaylı bir şekilde nefes pratiği sırasında nasıl otu-
rulacağını anlatarak başlar, bedenimizi ve ruhumuzu nefes 
alma sanatına nasıl hazırlayacağımızı anlatarak devam eder. 
Kitapta aynı zamanda nelerin sağlığımızı olumsuz etkileyebi-
leceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve hangi kasların nasıl 
çalıştığı çeşitli tekniklerle adım adım anlatılır. İçerisinde yer 
alan tüm bilgi ve yönlendirmelerle elinizde tuttuğunuz bu 
kitap, nefes alma sanatına kendini adayanlar için muazzam 
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bir rehber. Nefesine hâkim olan nefsine, kendine ve zihnine 
hâkim olabilir, ki bu insanlık için en büyük hediyedir. 

Doğru nefes alıp verme sanatını başarabilen kişinin zihni 
bir kaya gibi güçlü, ruhu akan bir su kadar yumuşak olur ve 
kişi, asana pratiğiyle birlikte var olduğu yere bilgelik, zekâ ve 
neşe saçar. 

N. Sine Özsoy
Iyengar Yoga Eğitmeni 
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Yehudi Menuhin’in  
Giriş Yazısı

B. K. S. Iyengar, insanın yeryüzündeki yaşamını belirleyici bir 
unsur olduğu söylenen havanın hareketine, yani anlaşılması 
zor olan pranayama’ya, daha önceki kitabında hatha yoganın 
fiziksel özelliklerine sunduğu hizmetin benzerini sunuyor. O, 
varoluşumuzun daha ruhani ve üstü kapalı bir boyutuna ge-
çiş yapmış bir kişidir. Bazı bakımlardan geleneksel tıp öğren-
cilerinin en parlaklarının elindekilere kıyasla daha fazla veri, 
daha fazla bilgi ve daha fazla bilgelik içeren ve meseleye bü-
tünsel bir bakış açısıyla yaklaşan bu kitap, hastalıklarla ilgili 
değil, ruhu, bedeni ve zihni canlandıran ve bunlara şifa veren 
şeylerle ilgilidir. Burada aktarılanlar yalnızca bireyin bütün-
lüğe kavuşturulmasına vesile olmaz, aynı zamanda kişinin 
ömrüne yayılan, güçlü bir perspektif kazanmasıyla sonuçla-
nır. Iyengar bize, antik Hint felsefesi uyarınca, hayatın yal-
nızca topraktan gelip toprağa dönmediğini, ateş uygulanan 
maddenin ısıya, ışığa ve ışımaya dönüşmesi ve bizim de bun-
dan kuvvet toplamamız gibi, hayatında havadan gelip havaya 
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döndüğünü öğretiyor. Fakat kuvvet, maddenin diğer madde 
formlarına dönüşmesinden daha fazlasıdır, tüm hava ve ışık 
döngüsünün maddeye ve tekrar eski hâline dönüşmesidir. 
Aslına bakılırsa bu, Einstein’ın madde ve enerji denklemini 
tamamlayarak onu canlı cisimleşme olan insanoğluna göre 
tercüme ederek tamamlamaktadır. O artık bir atom bombası, 
atomun patlaması, maddenin dizginlenmesi değil insanoğlu-
nun, enerjinin kaynakları olan ışıkla ve güçle ışın yaymasıdır.     

Antik ve klasik Hint metinlerinden faydalanan bu ilmi 
eserin, akupunkturdan dokunma ve ses terapisine kadar çe-
şitli tıbbi uygulamaların herkesin ortak ve karşılıklı faydasına 
olacak şekilde uzlaştırılması için aydınlatıcı ana esasları su-
nacağına inanıyorum. Ayrıca bu kitap bize küçümseyerek ele 
aldığımız hava, su, ışık gibi yaşamın sürebilmesi için olmazsa 
olmaz öğelere saygı duymayı öğretecektir. Benim yoga gu-
rum olan Bay Iyengar, bu kitabıyla Batı halklarının yaşamla-
rına yeni ve daha büyük bir boyut katarak bizleri hayatı hak 
ettiği hürmet ve amaçla kutlarken, her renkten ve her inanç-
tan kardeşlerimizle buluşmaya teşvik ediyor.   

Yehudi Menuhin
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Sunuş

“Yoga, insan yaşamının bütünüyle tecrübe edilmesinden 
başka bir şey değildir. 

Yoga, bütünsel insanın bilimidir!”
Jacques S. Masui

Light on Yoga - Yogaya Işık kitabının da yazarı olan Yogaçarya 
Sri B. K. S. Iyengar’ı, pranayama’yı aydınlatacak olan ışığı ara-
yanlara tanıtmaya pek de gerek yok. İsa’dan asırlar evvel Pa-
tanjali tarafından sunulmuş olan yoga bilimi ve sanatı, fizik-
sel, yaşamsal ve zihinsel sağlığın, gücün ve arınmanın ahlaki 
ve diğer kaideleriyle başlar ve duruşlarla, yani nörofizyolojik 
sistem ve endokrin bezleri vasıtasıyla kişiyi faydalı yönde et-
kileyen asana’larla devam eder. Sri Iyengar, Light on Yoga - Yo-
gaya Işık kitabında bu duruşları, altı yüz fotoğrafla öylesine 
kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele almıştır ki, bu konu hak-
kında böylesine ansiklopedik, kesin ve açık bilgi veren başka 
bir eser bulmak zordur. Yoga kuramını eksiksiz bir biçimde 
sunan bu kitap, asana konusunu baştan sona ele alırken pra-
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nayama’ya da kısa bir bakış atmaktadır. Bu kitap, günümüz-
de dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından pratik bir 
kılavuz olarak kullanılmaktadır. Sri Iyengar yogayı, doğanın 
onu mecbur bırakması ve koşulların zorlamasıyla, gurusu Sri 
Krişnamaçarya’nın dizinin dibinde, zor yollardan öğrendi.       

Sri Iyengar da bir yoga eğitmenidir ve bu konuda daima 
iyi bir kılavuz olmuştur. Yoga hakkında söyledikleri ve yaz-
dıkları, onun zengin ve anlamlı kişisel deneyimlerinden dö-
külen damlalardır. Geçen aralık ayında Bombay’da, doğum 
gününe denk gelen ve kızı Geeta ve oğlu Prashant ile birlikte 
verdiği asana tanıtım dersinde, esnek vücudundaki her bir si-
nir ve kas üzerinde ne kadar büyük bir kontrole sahip oldu-
ğunu muhteşem bir şekilde gözler önüne serdi. Yurtdışından 
gelen yüzlerce takipçisi bu performansa şahitlik ederken, bir 
yandan da onun, bu yaşta esnekliğini ve dinçliğini nasıl koru-
yabildiğini görerek şaşkınlığa uğradılar. Bu, onun için çocuk 
oyuncağıydı ve bir rutinden ibaretti. Yakın takipçilerinden 
biri, onun bedenini “bükülmek, dolanmak, dönmek, eğilmek, 
solucan gibi kıvrılmak, çekmek, esnemek” ve daha pek fazla-
sını yapmak üzere eğittiği yorumunda bulundu.  

Yoganın bir sonraki adımı olan pranayama yani nefes kont-
rolü sanatı üzerine bir önceki kadar ayrıntılı ve öğretici bir 
kitap beklemek son derece mantıklı olacaktır. Hatha yoga, 
raja yoga, jnana yoga, kundalini yoga, mantrayoga, laya yoga 
vb. birkaç yoga uygulaması söz konusu olsa da, yoga özü 
itibarıyla insanın tüm enerjilerinin ve yetilerinin başarılı bir 
şekilde örgütlenmesine yönelik bilimsel ve sistematik bir di-
siplin olup, aynı zamanda kozmik gerçeklik veya Tanrı’yla 
mümkün olabilecek en yüksek vecitle birleşmeye erişilmesi-
ne dair de bir bakış açısı sunmaktadır. Nefes kontrolü, yu-
karıda adı geçen tüm yoga stillerinde faydalıdır. Yoga üzeri-
ne metinlerin ve asırlar boyu elde edilmiş tecrübelerin hepsi 
nefes kontrolünün, zihnin kontrol altına alınmasında önemli 




