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Karlarla kapl bir
yoga serüveni

zaman zaman ve farkl derecede zorlayabilen
asanalarn ötesinde kocaman bir alan vardr
yogann içinde. Bu yüzden yoga bir ziksel
ve ruhsal egzersiz metodu olmakla birlikte
özünde çok derin bir felsefeyi barndran bir
hayat görü÷üdür.
Asanalarn ötesinde yoga bir ya÷am tarzdr.
2010 ylnda Amsterdam’da katldôm ilk yoga
hocalk eôitimi srasnda elime geçen, Tim
Miller’in eôitim kitabnda okuduôum “Yoga bir
ya÷am tarzdr ve gerçek anlamda siz snftan
çktônz zaman ba÷lar; o yüzden, öôretileri
aln ve hayatnza uygulayn” kri beni çok
etkilemi÷ti. Tnlar halen kulaôma ve kalbime
çok ho÷ gelen bir cümledir.
Günümüzün yoga uygulamasnn en temel
yazl kaynaô, Hint felsefesinin Klasik çaôna
ait olan Patanjali’nin Yoga Sutralar’dr. õki bin
yldan daha uzun bir süre önce, Patanjali adl
bilge tarafndan derlenen ve 196 aforizmadan (sutra) olu÷an metin, yogay bir ki÷inin
benliôine ula÷masnn, aydnlanmasnn nesnel
yolu olarak tanmlyor. Kitaptaki ikinci sutra en
sk kar÷la÷acaômz alntdr. Sanskritçe olan
“yogah chittavritti nirodhah”, ‘yoga zihnin
dalgalanmalarnn dinginle÷mesidir’ anlamna
geliyor. Üçüncü sutra ise zihnin dinginle÷mesi sonucu, ki÷inin gerçek benliôine tank
olduôunu belirtiyor; “tadah drastuh svarupe
avasthanam”.

KARMA
YOGA

õmkanlar ve ya÷am ÷artlar doôrultusunda, herkes hayatnda en azndan bir kere,
mümkünse düzenli biçimde, gönüllü olarak
çal÷sa, gezegenimizin daha e÷it, daha güzel
ve daha ya÷anabilir bir yer olacaôna inanyorum. Gönüllülüôü tüm okullar, üniversiteler,
÷irketler, kurumlar, devlet daireleri, programlarna, misyon ve vizyonlarna dahil etseler; bir
dü÷ünsenize...

ôinden eminim. Bunu herkes yapamaz deyip
geçmeyin. Herkesin nitelikleri doôrultusunda
katkda bulunabileceôi bir alan vardr. Bu
yazy hazrlarken okuduôum, Sivil Toplum
Geli÷tirme Merkezi tarafndan yaymlanm÷
Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi’nde, “bir gönüllünün ta÷mas gereken ilk ve
vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü”
olmasdr” diyor. Yaptômz herhangi bir
çal÷maya gönlümüzü verdiôimizde ve onu
benimseyerek yaptômzda, bize mutlaka bir
÷eyler verecektir ve olumlu sonuçlar yaratacaktr. “Gönüllü çal÷an birey, kar÷lk beklemeden topluma yarar saôlamann hazzn ya÷ar,
ya÷am deneyimini geli÷tirir. Yaplan çal÷ma
ne kadar çetin ve sorunlu olursa olsun, zaman
ve olanaklar en verimli biçimde kullanmak ve
elde edilen sonuçtan keyif almak, gönüllü çal÷mann en te÷vik edici unsurlarndandr.” Ne
güzel demi÷ler! Gönüllülüôü destekleyen ve
ya÷ayan birisi olarak bu cümlelerin titre÷imleri
en derinlerime ula÷yor.

Bunun üzerine dü÷ünmeye ba÷ladônzda,
hayal gücünüzün sizi uçsuz bucaksz, imkanlarla dolu bir yerlere sürükleyip götürece-

Konuyla biraz derinlemesine ilgilenenler,
yogann bedensel bir çal÷ma olmakla birlikte
içsel bir yolculuk olduôunu bilir. Yani, bizi

DAHA ÖNCE GÖNÜLLÜ OLARAK B÷R YERDE ÇALIúMIú OLANLAR B÷L÷RLER; ba÷ka

insanlarn veya canllarn ya÷am kalitesini
arttrmak ya da toplumun veya çevrenin yarar için, maddi kar÷lk beklemeden vermenin
bizi en yüksek duygulara ula÷trabildiôini.
Doôru olduôuna derinden inandômz için,
tüm kazanç beklentilerinden syrlarak hizmet
etmek, kar÷la÷abileceôimiz tüm zorluklara
raômen manevi anlamda çok zenginle÷tirici,
öôretici ve tatmin edici bir deneyimdir. Bence
bu muhte÷em duyguyu herkes ya÷amal…

62 YOGAJOURNAL.COM.TR

Kitabn devamnda Patanjali ki÷inin gerçek
benliôine ula÷abilmesi için hayatn tüm yönlerini kapsayan etik davran÷ kurallar veriyor
ve insanoôlunun zihinsel, bedensel ve ruhsal
doôasn inceliyor. Bhagavat Gita’da olduôu
gibi, Patanjali’nin Yoga Sutralar da bize
eylemlerimizin sonuçlarna odaklanmamamz
gerektiôini söylüyor: “karma asukla akrsnam
yoginah trividham itaresam”. Bir yoginin
eylemleri ne beyaz ne de siyahtr; ba÷kalarnn
eylemleri, beyaz (sattvic), siyah (tamasic)
veya gri (rajasic), üç çe÷it olabilir anlamna
geliyor. Light on the Yoga Sutras of Patanjali
adl kitabnda, B.K.S. Iyengar bu önemli sutray
÷öyle yorumluyor: “Bu sutra üç çe÷it eylemden ve bunlarn sradan bir birey üzerindeki
etkilerinden bahsediyor, ama aslnda dört çe÷it eylem vardr. Dördüncüsü bo÷, renksiz ve
saftr. Bir yogi eylemlerini getirdiôi meyvelere
baôlanmadan icra etmeli.”
Iyengar bu dördüncü eylemin, bariz bir ÷ekilde
Bhagavat Gita’da Kri÷na’nn ‘ilde beceri’ (skill
in action) olarak tanmladô yoga yolunu çaôr÷trdôn ortaya koyuyor. Sonuçlara baôl olmamas ve tüm beklentilerden arnm÷ olmas,
onu uôurlu ve hayrl klyor. Beklentisizce icra
edilen bu eylemi, gökyüzüne salnan, ancak
onu yeryüzüne geri getirmek için ipi olmayan,
bir uçurtmaya benzetiyor. Rüzgar onu nereye
ta÷rsa, oraya gidecektir. Evrensel bilinç olarak
alglayabileceôimiz sonsuz bir enerji onu ula÷mas gereken yere yönlendirecektir.
Karma yoga öôretisi ile ilk olarak Bhagavat
Gita’da kar÷la÷rz. õlk bak÷ta, Hindistan’n
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kuzeyindeki Kuruk÷etra bölgesinde, akraba
olan Pandava ve Kaurava aileleri arasnda geçen bir sava÷ anlatr. Ancak okurken bu sava÷
alannda ya÷ananlarn aslnda hayatn bize
sunduôu çeli÷kilerden, zaman zaman içimizde
ya÷adômz sava÷lardan bahsettiôini anlarz.
Sava÷ç Arjuna’nn (yaratlan veya bireysel/
fani bilinç) arabacs olan Kri÷na’nn (yaratan
veya evrensel/mutlak bilinç) Kuruk÷etra
sava÷ ba÷lamak üzereyken Arjuna’ya verdiôi
öôütler aslnda insann ve evrenin gerçek
doôas ve hayatn amac gibi derin konular
i÷ler. Yani, Bhagavat Gita özünde insanoôlunun kendi varlô ile ilgili çözmekte zorlandô
sorular cevaplandrr.
Karma kelimesi Sanskritçe “yapmak,” “eylemek,” “bir ilde bulunmak” anlamna gelen kri
sözcüôünden türetilmi÷tir. Bhagavat Gita’ya
göre karma yoga özbenliôimizin (atman)
mutlak gerçekle (brahman) bütünle÷mesi için,
alglarn ötesinde mevcut olan yüksek benliôimize doôru evrimle÷memiz için seçebileceôimiz ve uygulayabileceôimiz bir yoldur. Diôer
yol ise ‘jnana yoga’ olarak tanmlanan bilgelik
yogasdr. Onsekiz bölümden olu÷an Bhagavat
Gita’nn ikinci bölümünde Kri÷na Arjuna’ya,
“Yaptôn i÷ üzerinde hak sahibisin, ama
asla meyveleri üzerinde deôil” der ve karma
yogay ‘il yogas’ (seless service), özverili
veya kar÷lksz eylem olarak açklar. Ba÷ka bir
deyi÷le, karma yogann esas bencil olmadan
davranmak ve kar÷lk beklemeden vermek ve
hizmet etmektir.
Karma yogann kar÷lk beklemeden vermek ve
hizmet etmek tanmlamas tasavvuftaki, feragat ahlâk ile ilintili olan sâlih amel kavramna
kar÷lk gelir ki, aslnda aydnlanmaya götüren
yollardan biri olarak tarif edilir. Daha önce
kar÷la÷madôm bu kavram biraz ara÷trnca;
dini ibadetler d÷nda insanlara, diôer canllara
ve doôaya zarar vermemenin, zordakilere
yardm etmenin, hayatmzn ve çevremizdeki
hayatlarn güzelle÷mesine katkda bulunmann da sâlih amele örnek davran÷lardan
sayldôn öôrendim. Yani, Hint felsefesinde
karma yoga olarak tanmlanan aydnlanma
yolu aslnda bizim ve tüm diôer din ve kültürlerde de mevcut.

Bhagavat Gita ve Patanjali’nin Yoga Sutralar, bize eylemlerimizin meyvelerinden
vazgeçmemiz gerektiôini öôretir. Ba÷arlarmz sonuçlarn belirlediôi günümüzün
toplumunda, böyle bir cümle bize oldukça
uzak gelebilir. Ancak tüm ko÷ullanmalarmz
bir kenara braktômzda, niyetin çok önemli
olduôunu biliriz. “Ne ekersen onu biçersin”
sözü öôüt ya da övgü olarak sk sk kar÷mza çkar. Genelde bu sözü sorgulamayz,
çünkü öyle olduôunu biliriz. Tecrübeden ziyade içsel bir bilgeliktir, tam olarak kavrayamadômz, ba÷ka bir düzlemden bize fsldayan
iç sesimizdir.
Niyeti, eylemlerimizin içine kattômz enerji
olarak görebiliriz. Bu enerji, asl benliôimizle,
yani snrsz gerçeklikle ne kadar hizalanr ve
örtü÷ürse, eylemlerimizi o denli saf hale getirir ve olumlu sonuçlar verir. Deepak Chopra
“Yeter ki õste” adl kitabnda, niyeti “bilinçte
veya ruhta yatan bir tohum” olarak tanmlyor. Asl benliôimize dönerek evreni “bizden
farkl bir olu÷um deôil de bizlerin uzants olarak görürsek” ve varolu÷un anlamna hizmet
edersek, o denli niyetlerimiz tezahür eder.
Ancak dayatlm÷ niyetle deôil, “teslimiyet
ve minnettarlkla, güven duygusuyla, sevgi
ve tutkuyla.” Yani, samimi olmamz gerekir,
niyetimizin ve dü÷üncelerimizin “evrenin
tasarmlar ile çeli÷memesi” gerekir.
Gönüllülük de böyle bir ÷eydir; temelinde farkndalk ve sevgi yatar. Gönüllülük samimiyet, minnettarlk, ÷efkât ve sevgi gibi yüksek
frekansl olumlu duygulardan ibarettir. Doôa
ve tüm canllarn, yani hepimizin özünde
birbirimize baôl, kolektif bir bilincin parças
olduôumuzun farkndayzdr. Kendi içimize
döndüôümüz anlarda, içsel bilgeliôimizi ve
bilincimizi kullandômzda ve tüm ko÷ullanmalarmzdan syrldômzda, bütünün bir
parças olduôumuzu hissetmiyor olmamz
mümkün deôil. Bu anlamda, gönüllülük bir
döngüdür ve içine kattômz güzel enerji kat
kat çoôalarak bize geri döner. Gönüllülük
÷ifaldr, iyile÷tirir. Bu yüzden kar÷lk beklemeden yardm etmek bizi mutlu eder.

yaz Ebru Kapsal
Uzun yllar Türkiye’de ve yurtdûnda
büyük ûirketlerde çalûtktan sonra,
2010 ylnda hayatna yoga eùitmeni
olarak devam etmeye karar veren Ebru
Kapsal’n hikayesi tandk geliyorsa, siz
de kendi hikayenizi bizimle paylaûmak
ister misiniz? Ebru, yoga felsefesini
özümseyerek kendini geliûtirmek
ve çalûmalarn derinleûtirmek için
srt çantas ile Hindistan’ gezdiùi
zamanlar dûnda, kedileriyle birlikte
Ege kylarnda ûehrin gürültüsünden ve
karmaûasndan uzakta huzurlu bir hayat
sürüyor.
Köpekler için Aûaùya Bakan Köpek
K÷ aylarnda bulunduôum ve ders verdiôim
Ku÷adas’nda, ayda bir kere, Karma Yoga Downward Dog for Street Dog ad altnda,
ücreti sokak hayvanlarna yardm etmek
üzere harcanacak dersler düzenlemeye
ba÷ladm. Sevgili Zeynep Ankinomya Biçer ile
birlikte verdiôim ilk dersimizin gelirlerinden
Ku÷adas barnaôna kedi ve köpek mamalar
göndermemizden dolay aldômz olumlu
tepkiler tek kelimeyle harikayd.
Barnaôa yardm haberi sosyal medya üzerinden bir çok hayvansever, hatta HAYTAP
gibi önemli bir hayvan haklar organizasyonu
ve yerel temsilcileri ve gönüllüleri tarafndan
büyük ilgi gördü ve çok sayda payla÷ld. Bu
da bana “Bir hayalim var!” demem için ilham,
bu makaleyi yazmam için sebep oldu. Hayalim bu gözbebeôimiz olan projeye, sevgi
ve farkndalk adna tüm yoga okullarnn ve
eôitmenlerinin katlmasdr. Bu projeyi hep
birlikte tpk bir ipsiz uçurtma gibi uçurtalm!
Ne dersiniz?
Deôi÷im kendimizde ba÷lar ve bireyler olarak
üzerimize dü÷eni yapmalyz. Yoga yolundan
yürüyenler olarak gelin hep birlikte daha çok
farkndalk, birlik, ÷k ve sevgi yayalm. Ne
dersiniz?
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