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YÝYECEK

yoðunlaþma ve münzevilere ait bir du-
rum baðlamýnda kullanýlmaktaysa da kla-
sik anlamýna Yoga Sutra ile kavuþmuþ-
tur.

Bir yanýyla inanç ve felsefî özelliklere
(mokþaya, kurtuluþa götüren yol, süreç),
diðer yanýyla bedensel egzersizlere (ruhu
kontrol için bedeni kontrol etme eylemi)
sahip bir sistem olarak yoganýn kökeni ke-
sin þekilde bilinmemektedir. Mohenjo-Da-
ro ve Harappa gibi prehistorik Hint kültü-
rüne ait arkeolojik kazýlarda bulunan mü-
hür baskýlarýndaki yoga pozisyonuna ben-
zer þekilde oturan figürlerin Yoga’nýn Hin-
distan’da milâttan önce 3000’lere, henüz
Hinduizm’in teþekkül etmediði dönemle-
re kadar çýktýðýný düþünen araþtýrmacýlar
varsa da bunun aksini ileri süren çok sa-
yýda bilim adamý mevcuttur. Bununla bir-
likte Sramana adýyla bilinen gezici mün-
zevilerin tecrübe ettiði zihinsel ve ruhsal
bazý psikolojik fenomenlerin (tapas) yoga-
nýn meydana geliþine kaynaklýk ettiði þek-
linde genel bir kabul vardýr. Muhtemelen
Budizm’in ortaya çýkýþýndan (m.ö. VI. yüz-
yýl civarý) önce Hindistan’da sistemsiz bir
yoga icra ediliyordu. Budizm ve Jainizm’in
zuhurundan itibaren yogayý aydýnlanma
sürecinde meditasyon aracý olarak görme-
si ve bir sisteme kavuþturmasý Hinduizm’i
de bu doðrultuda etkilemiþtir. Fakat günü-
müzde bilindiði anlamýyla yoga daha çok
Hinduizm içerisinde geliþip yayýlmýþtýr.

Hindu yogasýnýn tarihsel geliþiminde mi-
lâttan önce II. yüzyýl ile milâttan sonra V.
yüzyýl arasýndaki süreci kapsayan Maurya
ve Gupta dönemleri önemlidir. Patanjali’-
nin Yoga Sutra’sý bu evrede yazýlmýþtýr.
Ayný döneme ait Bhagat Gita da yogay-
la ilgili geniþ bilgi içerir. Yine ayný devirde
Tattvarthasutra adýyla bilinen Jain met-
ni yogayý Jainizm açýsýndan yorumlar. Gup-
ta döneminde ortaya çýkan Budist Yoga-
cara hareketi de yoga kültürünün geliþ-
mesine katkýda bulunmuþtur. Kökeni mi-
lâttan sonra VI. yüzyýla kadar çýkan, esas
geliþimini XII-XV. yüzyýllar arasýnda tamam-
layan Bakti Hindu hareketi yoga felsefe-
sinin Hinduizm’in içerisinde kökleþmesini
saðlamýþtýr. XV. yüzyýlda daha çok felse-
fî bir ekol olarak görülen yoga sistemine,
Hatha Yoga adýyla bilinen ve bugün olduk-
ça popüler duruma gelen bedensel hare-
ketlerin kontrolüyle kurtuluþa ulaþma eði-
limi dahil olunca modern yoga anlayýþý son
þeklini almýþtýr. XX. yüzyýlýn baþýndan itiba-
ren daha çok Hatha Yoga, Hindu yogasý-
ný temsil eder hale gelmiþtir. Bugün Hin-
distan’da ve dünyanýn çeþitli ülkelerinde
özellikle yaygýn olan Hatha Yoga’dýr.

Yogayý aydýnlanma ve kurtuluþ sürecin-
de zihnin mutlak uyanýklýðýna katký yapan
zihinsel ve bedensel bir eylem diye yorum-
layan Budist ve Jainist yaklaþýmlar bir ya-
na, daha sistemli ve popüler hale geldiði
Hinduizm içerisinde yoga özellikle düalist
bir Hindu felsefesi olan Samkhya ekolü
mensuplarýnca uygulanmaktadýr. Bunun
dýþýndaki Hindu ekollerinde icra edilen yo-
ga daha sistemsiz olup folk yogasýnýn et-
kisi altýnda geliþmiþ arkaik uygulamalarý
esas alýr. Yoga Sutra’ya göre yoga pratiði
sekiz basamaktan meydana gelir. Her þey-
den önce yoga kiþinin bedensel, zihinsel,
ruhsal faaliyetlerini dengelemeyi, kontrol
altýna almayý ve kurtuluþa (mokþa) yönlen-
dirmeyi amaçlar. Beden kontrolünden baþ-
layan, ruh ve zihin kontrolüne kadar uza-
nan sürecin sonucunda “samadhi” denilen
bir dinginlik durumuna ulaþýlýr. Samadhi-
ye eren zihin “prasada” adý verilen mut-
lak mutluluk halinde kurtuluþa bir adým
daha yaklaþýr. Bu süreç kiþiye doða üstü
yetenekler kazandýrýr. Kiþiyi bu noktaya
ulaþtýracak sekiz basamaktan ilk ikisi ha-
zýrlýk basamaklarý kabul edilen “yama” (öl-
dürmemek, yalan söylemekten kaçýnmak, hýr-
sýzlýk ve zinadan uzak durmak, dünya malýna ta-
mah etmemek) ve “niyama”dýr (dinin emir-
lerini yerine getirmek, düzenli ibadet ve
kutsal metinleri okuma alýþkanlýðý kazan-
mak, bedeni temiz tutmak). Üçüncü sýra-
da bedenin kontrol altýna alýnmasýna yöne-
lik “asana”lar (rahat ve kolay oturuþ biçimle-
ri) gelir. Zihnin sükûnete kavuþmasý ve gi-
zil güçlerin elde edilmesi konusunda fay-
dalý ve etkin bir egzersiz olarak görülen
“pranayama” (nefes kontrolü) dördüncü ba-
samaktýr. Nefes alýp vermeyi düzenleme-

göçüyle iliþkilendirilmesi, bitkisel türden
olanlarýn þehveti arttýrýcý niteliklere sahip
olmasýdýr. Et yiyen (mahþara) gruplar ise
ölçülü olmak þartýyla her tür yiyecekten
yiyebilmektedir. Budizm’de alkol, soðan,
sarmýsak, yeþil soðan ve pýrasa þehvete
yol açtýðý gerekçesiyle yasaktýr. Jainizm’-
de et, balýk, yumurta, tereyaðý, incir, so-
ðan ve sarmýsak benzer sebeple yasaklan-
mýþtýr. Sih dininde alkol haramdýr.
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Bedensel hareketlerin kontrolü
ve meditasyon yardýmýyla

kurtuluþa erme yolu.
˜ ™

Birtakým ilâhî bilgiler ve yetenekler ka-
zandýrarak kiþiyi kurtuluþa ulaþtýrdýðýna
inanýlan yoga Hindu, Budist ve Caynist /
Jainist öðretilerinin en temel kavram ve
tekniklerinden biridir. Hinduizm’de altý or-
todoks düþünce / inanç akýmýndan (asti-
ka) biri olarak görülen yoga, Budizm ve Jai-
nizm’de daha dar bir kullaným çerçevesin-
de zihinsel meditasyon / yoðunlaþma için
aracý bir metot kabul edilir. Yoga, Ortaçað’-
larda Ýslâm tasavvufundaki bazý uygula-
malarý, modern zamanlarda popüler bir-
takým dinî hareketleri etkileyecek kadar
güçlü bir kültürün oluþmasýna katkýda bu-
lunmuþtur. Sanskrit literatüründe yoga
yapana yogi / yoginî denilir. Yoga kelime-
si “baðlamak, birleþtirmek; öküze bukaðý
vurmak” anlamýnda Sanskritçe yuj kökün-
den gelir. Bugün Batý dillerinde meselâ Ýn-
gilizce’de ayný kök “öküze bukaðý takma”
anlamýnda yoke kelimesinde hâlâ yaþa-
maktadýr. Milâttan önce II. yüzyýlda yo-
ganýn temel kaynaðý olan Yoga Sutra’-
da ilk defa bu kelime “tanrý ile insaný bir-
birine baðlamak” anlamýnda soyut biçim-
de geçer. Yoga Sutra’dan önceki litera-
türde (Upaniþadlar, Gita) kelime zihinsel
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samkhya, dhyana, patanjala, astanga yoga
gibi farklý isimler de verilir. Nitekim Gita’-
nýn on sekizinci bölümünde buna dhyana
yoga ve buddhi yoga denilmiþtir. Karma
ve baktinin aksine bu yoga türü herke-
sin uygulayabileceði bir yoga olmayýp bu-
nu ancak yüksek kabiliyet ve anlayýþ sahibi
kimselerin icra edilebileceði belirtilir. Ra-
ja yoga acý ve ýstýrabýn sebebi olan ceha-
letin ortadan kaldýrýlmasý süreciyle baþlar.
Çoðu araþtýrmacýya göre yoga kelimesi tek
baþýna kullanýldýðý zaman genelde bu yo-
ga türü kastedilir. d) Hatha yoga. Raja yo-
gaya ulaþmak için merdiven iþlevi görür.
Hatha kelimesinin ilk hecesi “güneþ”, ikin-
ci hecesi “ay” anlamýndadýr. Bu sebeple hat-
ha yoga metaforik olarak güneþ ile ayýn,
reel olarak da insan ile tanrýnýn birleþme-
sidir. Hatha yoganýn, fiziksel hareketler ve
nefes egzersizleri sayesinde kiþinin olgun-
laþma ve aydýnlanma sürecini kolaylaþtýr-
dýðý ileri sürülür. e) Laya yoga. Laya, “ne-
fes alýþveriþ sürecinin kontrol altýna alýn-
masýyla zihni sükûnete ulaþtýrma” anla-
mýna gelir. Bu ya zihnin sessizleþmesi ya
da nefesi kontrol etmekle gerçekleþir. Hat-
ha ve laya yogada amaç bireyi bir üst aþa-
ma kabul edilen raja yogaya ulaþtýrmak-
týr. f) Mantra yoga. Bakti yogaya benze-
yen bu yoga türü sýradan insanlar (avam)
içindir; burada sâlikin mantra denen sýrlý
kelimeleri sürekli tekrar etmesi telkin edi-
lir. Bu uygulamanýn zihinsel dalgýnlýklarý ve
gelgitleri azaltarak zihnin sükûnete eriþ-
mesine yardýmcý olacaðý, ancak dýþ dün-
yaya karþý ilgisizlik durumu (vairagya) sað-
lanmadan sadece kelimeleri tekrar etme-
nin ruhsal geliþime bir yarar saðlamayaca-
ðý ileri sürülür. Zira vairagya ve abhyasa
olmaksýzýn yogadan bahsetmek mümkün
deðildir.

Tasavvufta âdâba dair bazý uygulama-
larýn yoga sisteminden alýndýðý þeklinde
iddialar ve karþý iddialar mevcuttur. Özel-
likle zikir esnasýnda nefes alýp verme tek-
nikleri, çileye giren derviþlerin uygulama-
larý, seyrüsülûkteki bazý usuller ve derviþ-
lerin münzevi yaþamý bu benzerliklerin en
önemlilerindendir. Ýslâmî kaynaklarda yo-
gayla ilgili ilk ayrýntýlý bilgi Bîrûnî’nin Arap-
ça’ya Tercemetü Kitâbi Batencel fi’l-Åa-
lâ½ mine’l-irtibâk baþlýðýyla tercüme et-
tiði Yoga Sutra metninden elde edilir. Ýs-
lâm sûfî çevrelerinde en çok tanýnan ve ba-
zý uygulamalara doðrudan etki eden me-
tin ise 1210’da Bengal’de ¥av²ü’l-¼ayât
adýyla Arapça’ya çevrilen ve Sanskritçe
Amrtakunda (âb-ý hayât havuzu) olarak bi-
linen yogayla ilgili eserdir. Bu kitap Os-
manlý Türkçesi’ne ve Farsça’ya da çevril-

miþtir (bk. DÝA, III, 57). Bununla birlikte
Þerefeddin Mânerî (XIV. yüzyýl), Burhâned-
dîn-i Garîb (XIV. yüzyýl), Ahmed-i Sirhindî
(XVII. yüzyýl) ve Muhammed Muhyiddin
(XVIII. yüzyýl) gibi Hint kökenli sûfîler bu
benzerlikleri reddetmiþtir. Öte yandan Mu-
hammed Gavs (XVI. yüzyýl), Îsâ Cündül-
lah (XVII. yüzyýl) gibi Hint Þüttârî tarikatý
þeyhleri tasavvuf ve yoga arasýndaki iliþ-
kileri normal karþýlayarak bazý sûfî uygu-
lamalarýnýn yogadan alýndýðýný kabul et-
miþtir.
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(bk. ADEM).
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(bk. EÞKIYA).
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Ýç Anadolu bölgesinde þehir
ve bu þehrin merkez olduðu il.

˜ ™

Ýç Anadolu bölgesinin Orta Kýzýlýrmak
bölümünde Ankara-Sivas karayolu üzerin-
de yer alýr. XVIII. yüzyýlda kurulup geliþen
þehir XVI. yüzyýl ortalarýndan itibaren Os-
manlý kayýtlarýnda köy þeklinde zikredilir.
Yozgat’ýn içinde bulunduðu yöre Cumhuri-
yet devrine kadar Bozok vilâyeti diye anýl-
mýþtýr. Türkiye Büyük Millet Meclisi birin-
ci dönem milletvekillerinden Süleyman

nin birey üzerinde hipnoz etkisi yaptýðý id-
dia edilir; bununla birlikte fiziksel bakým-
dan zayýf kimseler için nefes egzersizleri-
nin tehlikeli olabileceði ve bundan ötürü
pranayamanýn gizli yapýlmasý telkin edilir.
“Dýþ dünyanýn olumlu veya olumsuz etki-
lerine karþý hislerin duyarsýzlaþtýrýlmasý sü-
reci / basamaðý” diye de tanýmlanan “prat-
yahara” yoga sistemindeki beþinci basa-
maktýr. Aslýnda bu basamaktaki uygula-
malar bireyi þehvet, nefret, öfke, hiddet,
korku gibi iç faktörler kadar sýcak, soðuk,
kalabalýk ve yalnýzlýk gibi dýþ faktörlerin yol
açtýðý etkilere karþý da duyarsýzlaþtýrma
amacýna yönelik egzersizlerdir. Mantrala-
rýn da yoðun biçimde kullanýldýðý bu basa-
mak ayný zamanda derin düþünceye ha-
zýrlýk veya baþlangýç basamaðý kabul edilir.
Zihnin belli bir noktaya odaklanmasý ya-
hut derin düþünmeye giriþ eþiði olarak ni-
telendirilebilecek “dharana” yoga sistemin-
deki altýncý basamaktýr. Bundan sonra “ön-
ceki uygulamalarýn ortaya çýkaracaðý zo-
runlu sonuç” diye tanýmlanabilecek olan
“dhyana” (zihnin dýþ dünyanýn etkilerinden kur-
tularak uzun süre belli bir konuya odaklanma-
sý) ve son olarak obje-süje ayýrýmýnýn son
bulduðu derin bir tefekkür hali olan “sa-
madhi” gelir. Her yoga öðrencisinin kendi
eðilimine en uygun yoga türünü seçmesi
telkin edilir. Guru denilen mürþidlerin aslî
görevlerinden biri de müride bu konuda
yardýmcý olmaktýr. Yoga çeþitleri þöylece
sýralanabilir:

a) Bakti yoga. En kolay yoga türü olup
din adamý sýnýfýna dahil olmayanlar ara-
sýnda yaygýndýr. Ýnsanýn âcizliðine ve yüce
bir gücün varlýðýna inanmak bu yoganýn
temelini oluþturur. Bakti yoga bu yüce gü-
ce iman ve adanma yoludur. Upaniþad-
lar’da buna sýkça atýf yapýlýr ve samadhi-
ye ulaþmanýn kesin yollarýndan biri kabul
edilir. Gita’da ise Brahman’a ulaþmak için
karma (amel) ve jnana ile (bilgi) birlikte
üçüncü bir yol olarak sunulur. Bakti yo-
lunu benimseyip uygulayanlarýn herkese
dostça yaklaþacaðý, dünyaya baðlýlýðýnýn
kalmayacaðý, her türlü acý ve hazdan uzak-
laþacaðý ifade edilir. b) Karma yoga. Zihni
sadece aslî görevleriyle meþgul etmektir.
Bu yoga türü “kriya yoga” olarak da isim-
lendirilir. Bazan da “iyilik, þefkat, temizlik
ve açgözlülükten uzak durma hali” diye ta-
nýmlanýr. Gita’da eylemden tamamen vaz-
geçmenin imkânsýzlýðýna ve bunun yarar-
lý olmadýðýna vurgu yapýlýr. Dolayýsýyla bi-
rey açýsýndan önemli olan eyleme yönel-
me arzusunun ortadan kalkmasý ve son-
rasýnda elde edilecek yararý düþünmeme-
sidir. c) Raja yoga. Bu yoga türüne jnana,
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