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Sevgili hocam
Swamiji (Swami Parthasarathy) için.

Rehberliğin olmadan, ne yürüyecek yolum
ne de bu kitabı yazmak için kelimelerim olurdu.

Sevgili eşim Eric Paskel ve kahkaha, gözyaşı, 
bilgelik ve kendi yolumuzu seçtiğimiz renkli 

anlarımız için.
Yolumuzda ilerlemeye ve yükselmeye 

devam edelim.
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GİRİŞ

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, neredeyse yirmi yıllık öz 
çalışma, düşünme, araştırma, sorgulama ve sebatın kısa, 
basitleştirilmiş bir derlemesidir. Yoga felsefesi üzerine ça-
lışmaya başladığım zamanlarda elimde bulunsa, kadim 
metinlerin ağır akademik çevirilerinin dilini anlamama 
yardımcı olması bakımından, benim de severek okuyabile-
ceğim türden bir kitap olurdu bu.

On altı yaşındayken, Benjamin Hoff’un The Tao of Pooh 
kitabını okumamın ardından, felsefi metinlerin içsel çalış-
malarını öğrenmeye heveslendim. Bu, benim kim olduğum 
ve dünyayla ilişkim üzerine daha derin düşünme isteğimi 
alevlendirdi. Daha fazla şey öğrenmek istediysem de ne-
reden başlayacağımı bilemedim. Birkaç sene sonra fiziksel 
yoga pratiğime başladım ve ardından aydınlanma ile öze 
dair sonsuz özgürlük ve mutluluk vadeden Patañjali’nin 
Yoga Sutraları’nı buldum. Bunun ne anlama geldiğini bile-
memiş olsam da içgüdüsel olarak doğru olduğunu anlamış-
tım. Hemen bu hakikatin arayıcısı oldum ve öğretilere de-
rinlemesine daldım. Bu, arayışımın yalnızca başlangıcıydı.

Bu kitap size, hangi yolu seçeceğiniz, hangi yöne gi-
deceğiniz ve daha bilinçli kararlar verebilmeniz yönünde 
yardımcı olacak. Bu kitabı okuyarak hiçbir şekilde arayı-
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şınızın sonuna gelmiş olmayacaksınız, daha ziyade bu bil-
giler, yolculuğunuza rehberlik etmesi açısından bir harita 
işlevi görecek.

Yoga pratiğime 2000 senesinde başladığımda yogaya 
dair fazla erişilebilir kaynak yoktu. Hakikati arayanlar, ha-
kikat için avlanmak zorundaydı.

Sonraki on yedi sene boyunca avlanmaya devam ettim. 
Kendimi, bu fiziksel düzlemin ötesindeki hayatı görebil-
mek için, sonsuz neşe ve mutluluğun aslında içimde her 
an mevcut olduğunu gösteren yeni bakış açıları edinmek, 
yeni yaklaşımlar benimseyebilmek konusunda daha çok 
şey öğrenmeye ve anlamaya adadım. Hayatımı daha dolu 
bir hale getiren, beni de öfkemle ve korkularımla sağlıklı 
bir tavırla yüzleştirmeye yardımcı olarak daha iyi bir insan 
yapan bir yaklaşım bu.

Yıllar boyunca elimden geldiğince çalıştıktan ve prensip-
leri hayatıma dâhil ettikten sonra, bu sistemin beni yoganın 
vadettiği yere, sonsuz mutluluk ve aydınlanmaya götüre-
meyeceğini hissettim. Sistemin zayıflıklarını gördüm ve ka-
yıp parçalar olduğunu anladım. Bir yoga hocası olarak, ay-
dınlanmaya ulaşamayacaklarını düşündüğüm için, bu öğ-
retileri öğrencilerimle paylaşırken kendimi kötü hissettim.

Böylece araştırmaya ve avlanmaya devam ettim.
Nihayetinde, şu anda ve sonsuza dek hocam olarak ka-

lacak olan, hayatının altmış yılını gerçeği aramaya adamış 
Swami A. Parthasarathy’yi ve Vedanta sistemini buldum. 
O bana, bu karmaşık ve mükemmel yapbozun kayıp par-
çasını verdi: İşin içine, sahip olduğumuzun dahi farkına 
varamadığımız zekânın dâhil edilmesi, zihin ile zekâ ara-
sındaki fark ve bunun benim dünyamdaki yansımaları. 
Zekâ aynı zamanda “yoga zihni” olarak da çevrilebilir, 
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böylelikle zihnin kendisiyle karıştırılmamış olur. Bu kitap-
ta, ikisi arasındaki farkı anlatacağım. Genel olarak, yoga 
zihninizi güçlendirip, gündelik zihninizi zayıflatmak ister-
siniz ki böylece gerçeğe ve yoga felsefesinin nihai hedefine, 
öz farkındalığa daha fazla yaklaşmak mümkün olabilsin. 
Bu bilgiyle, hepimiz hayatlarımızı daha dolu ve mutluluk-
la yaşama şansına erişebiliriz.

Artık size bu felsefeyi tüm basamakları ve uzantılarıyla, 
basit ve kolay anlaşılabilir bir şekilde sunabilirim.

Bu kitabı tek bir bölümü ya da tüm kitabı okumak için 
her açtığınızda, umuyorum ki bazı temel kavramlar üze-
rinde netleşebilir ve hayatlarınızdaki yansımalarını bulabi-
lirsiniz. İdeal olan, öğrenme konusunda motive olup daha 
fazlasını sorgulamanız. Şu anda elinizin altında, yoga fel-
sefesinin temel yönleri ve arayışınıza devam edebilmeniz 
için bir kılavuz bulunuyor. Bu öğretiler paha biçilemezdir 
ve bunları sizinle paylaşmak benim için bir onurdur. An-
cak, yine de söylediklerimi hakikat olarak almayın; ken-
diniz keşfedin. Böylelikle bilgi, bilgeliğe dönüşür. Tadına 
bakın, çiğneyin, yutun, hazmedin ve gıdayı böyle alın.

Bu kitap halihazırda yoga pratiği yapanlar ve yoganın 
karmaşık geleneksel köklerini merak edip, basit, konuşma 
diliyle aktarılmasını tercih edenler için yazıldı. Merak etti-
ğiniz bir başlığı rastgele seçebilir ya da kısım kısım okuya-
rak bilginizi inşa edebilirsiniz. Daha da önemlisi bu kitap 
merak eden, sorgulayan ve cevapları kendi başına bulmak 
isteyen herkes için.

Not: Bazı Sanskritçe kelimeler ve poz isimleri fonetik olarak 
yazılmıştır ve bir kısmı doğru Sanskritçe karakterleri içermemek-
tedir. Örneğin, “dristi” normalde “s” harfinin üzerinde ayırıcı 
bir işaretle yazılır ve “ş” sesi verir. Telaffuzun anlaşılabilir olma-
sı için ben bunu “drishti” olarak yazdım.
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TEMELLER
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Anlamı: Yoga kelimesi “birlik” anlamına gelir. Kişi-

nin gerçek özünü fark etmesi bilimi olarak tanım-

lanır ve kişiyi aydınlanmaya götürür. Kafanızı kaşı-

maya mı başladınız?

Önemi: Yogayı keşfetmek, bir diğer ifadeyle öz far-

kındalık, kadim öğretilerde yer aldığı üzere, bu ha-

yatta size amaç ve anlam sağlayan bir numaralı 

görevinizdir.

Etkisi: Geleneksel olarak, yoga sonsuz mutluluk 

vadeder. Cehaleti ortadan kaldırır ve bu anlamda 

nihai barış ortamı yaratır. Ben de sizdenim!

Yoga
BİRLİK




