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Değerli okurlar,
Hayatımızdaki bütün olumsuzluklardan, sıkıntılardan 
kurtulmamıza yardımcı olan, ruh ve beden sağlığımızın 
gelişimini destekleyen yoga hakkında Yoga Akademi’den Yoga 
üstadı Akif Manaf ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
“Büyük Yoga Üstadı Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi” olarak adlandırılan Akif Manaf, 
batıdaki en başarılı “Yogi”lerden biri olarak biliniyor. 40 yıldan daha fazla süredir öğrencilerine 
yoga sayesinde mükemmel sağlık ve spiritüel evrim kazandırmaya çalışan Manaf,  yoga ile 
ilk 5 yaşında tanışmış ve yoga eğitimine 7 yaşında başlamış. 14 yaşından itibaren düzenli 
yoga uygulayan Manaf, daha sonra Uzakdoğu felsefelerine duyduğu ilgi dolayısıyla 1989’da 
Hindistan’a yerleşip Veda ve Yoga felsefesinde uzmanlaşmış. Himalaya dağlarında bulunan 
ve uzun süre Himalaya dağlarında yaşayan gerçek yoga üstatlarından eğitim alan Manaf, 
Orijinal Yoga Sistemi’nin gizli felsefe ve tekniklerini öğrenmiş. Manaf’ın Türkçe yayınlanmış 
kitap, DVD ve CD’leri de bulunuyor. 
“Bireyin kendi iç dünyasına yapmış olduğu zihinsel bir yolculuk” olarak tanımlanan yoga, 
kişilerin kendi özü ile baş başa kalmasını sağlıyor. Hayata bakış, din, dil, ırk fark etmeksizin iyi, 
kötü; genç, yaşlı; herkes için önerilen yoga, zihin ve beden için bir rahatlama tekniği.
Yoga Akademi, 2001 yılında kurulmuş. Amacı, yoga eğitimini bilimsel bir şekilde 
gerçekleştirmek, yoga tekniklerini olduğu gibi vermek, insanların fiziksel, zihinsel 
ve ruhsal sağlığını geliştirmek ve spiritüel evrimine yardım etmek. Akademi 
bünyesinde verilen eğitimler orijinal yoga sistemine yani derin felsefeye, 
bilimsel açıklamalara ve tecrübeden geçirilmiş doğru tekniklere 
dayanıyor.
Mutluluk, yalnızca beden ve zihin aracılığıyla yaşanmaz. Gerçek 
mutluluğu yakalayabilmek için ruhun da devreye girmesi 
gerekiyor. Yoga teknikleri sayesinde ruh, soyut düzeyden somut 
düzeye taşınıyor. Ruh, sadece inanca dayanan bir kavram 
olmaktan çıkıp tecrübe edilebilecek bir gerçeklik haline geliyor. 
Yoga Akademi’nin İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir 
ve daha pek çok şehirde şubeleri bulunuyor. Temel yoga 
derslerinin yanı sıra, çakra teknikleri, nefes teknikleri, 
meditasyon dersleri de var. Ayrıca son zamanlarda çok popüler 
olan anne-bebek ve hamileler için de yoga dersleri veriliyor.
Gerçek mutluluğu yakalamak ve yoganın faydalarından 
yararlanmak için www.yogaakademi.com  
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Yoga ile birey sadece beden ve zihin değil, 
ruh olduğunu da kavrar

Büyük Yoga Üstadı Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi Akif Manaf:

“Yoganın gerçekte 
ne olduğu, 
Türkiye’de genelde 
bilinmemekte” diyen 
Manaf, yoganın, 
tüm insanlık için 
gerekli olan sağlıklı 
yaşam ve kişisel 
gelişim rehberi 
olduğunu vurguladı. 
Manaf, yoga ile 
gençlerin kişisel 
iletişimlerinin 
güçleneceği, 
kendilerini 
daha rahat ifade 
edebilecekleri 
ve daha güçlü 
sosyal ilişkiler 
kurabileceklerinin 
altını çizdi.

-Günümüzün stresle dolu yaşamında gerilimlerden ve duygusal 
çalkantılardan kurtulmanın, psikolojik rahatsızlıkları gidermenin, 
sağlıklı olmanın yolu düzenli yoga yapmaktan geçtiği söyleniyor. Bu 
bağlamda yoganın amacı nedir, etkili ve düzgün yoga nasıl yapılır ve 
kimler yoga yapmalı?

-Yoganın gerçekte ne olduğu, Türkiye’de genelde bilinmemektedir. Bu 
konuda pek çok kişide ne yazık ki yoga hakkında yanlış kanılar oluşmuş 
durumdadır. Yoga, tüm insanlık için gerekli olan çok önemli bir sağlıklı 
yaşam ve kişisel gelişim rehberidir.  Yoga, aynı matematik gibi bir bilimdir. 
Sahip olduğumuz bedeni ve zihni kullanma kılavuzudur. Ve nefes alıp veren 
herkes için hangi yaş ve hangi sağlık durumunda olursa olsun temel bir 
ihtiyaçtır. 
Nehir, kaynağında ne kadar temiz ve berrak olduğunu göstermez. Eğer 
insan nehir suyunun kalitesini nehrin okyanusa vardığı yerden anlamaya 
çalışırsa mutlaka yanlış sonuca varır. Nehir suyunun özelliğini anlamak için 
öz kaynağı incelemek zorunludur.
Yoga Academy olarak misyonumuz, Türkiye’de ve dünyada Orijinal Yoga 
Sistemi’ni insanlığa saf hali ile sunmaktır. Bu şekilde Yoga’nın mucizevî 
sağlıklı yaşam etkileri herkes tarafından hızla görülmeye ve kabul edilmeye 
başlamıştır. Yoga kelimesi dünyada erozyona uğratıldığı için biz “Orijinal 
Yoga Sistemi” adını kullanıyoruz.
Yoga bilgilerini bir nehre benzetebiliriz. Nehir, dağlardaki tertemiz 
kaynaklardan başlar. Nehrin başlangıcında en berrak suya rastlarız, oysa 
nehir okyanusa vardığında suları bulanık ve kirli olur. 
Yoga sistemini bütünüyle doğru bir şekilde anlamak için bilgileri Yoga 
sisteminin orijinal kaynaklarından öğrenmek gerekir. Günümüzde insanlara 
sunulan “yoga” kitaplarındaki bilgiler nehrin okyanusa varan bulanık 
sularına benzer. İnsanlar bu kitapları okuyarak yoga konusunda yanlış 
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ve karmaşık bilgiler almaktadır. 
Bu da birçok tartışmalara ve zıt 
fikirlere yol açmaktadır. Bunun 
sonucunda insanlar, yoganın birçok 
çeşidi olduğuna inanmaktadır. Bu 
da yoganın hangi türünün daha iyi 
olduğu konusunda tartışmalara 
neden olur. Bu karmaşa ayrıca 
yoganın din olup olmadığı 
tartışmalarına da yol açmaktadır.

Orijinal Yoga Sistemi, aslen sadece 
teorik bir bilim değil, aynı zamanda pratik 
yani uygulamalı bir bilimdir. Yalnızca derin 
teorik bilgiye dayanan pratik uygulama 
kişiyi gerçek deneyim ve doğru anlayışa 
ulaştırır. Orijinal Yoga Sistemi, öyle bir 
sistemdir ki, kişiliğin tekâmül sürecini 
olası her yönde tamamlamada yardımcı 
rol üstlenir. Bireyin tam şekilde tekâmül 
etmesi için. 

Orijinal Yoga Sistemi yeterlidir. Bunun 
için orijinal sistemi farklı “yoga” türlerine 
ayırmak gerekmez. Yoga teknikleri 
sayesinde birey kendisinin sadece beden 
ve zihin değil, ruh olduğunu da kavrar. 
Birey kişiliğini tüm düzeylerde geliştirir, bu 
yüzden mutluluğu sadece beden ve zihin 
aracılığıyla yaşamaz.

- Hayatımızda konsantrasyon önemli 
bir güç. Zihnimizi nasıl açabilir ve 
aktif bir şekilde kullanıp sorunlarla 
mücadele edebiliriz?

-Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan 
Konsantrasyon - Dhrana teknikleri zihnin 
yoğunlaşmasını sağlar. Bu da adım adım 
zihin hâkimiyetini sağlar. Zihin enerjisi 

temizlenir, aktifleşir, keskinleşir, güçlenir 
ve tek odaklı olur. Beyin fonksiyonları 
düzene girer. Konsantrasyon teknikleri 
doğru şekilde ve doğru rehber aracılığı ile 
uygulanmalıdır. 
Yoga Academy’de uygulanan Orrijinal 
Yoga Sistemi derslerinde konsantrasyon 
çalışmaları yer almaktadır. 
Ayrıca Yoga: Dharana - Konsantrasyon 
Teknikleri başlığı ile yayınlanmış kitabımda 
konsantrasyon teknikleri detaylı şekilde 
anlatılmış ve pratik teknikler verilmiştir.
-Bilgisayar, İnternet ve sosyal 
medyayla fazla zaman geçiren çocuk ve 
gençler için yoganın kazandırabileceği 
alışkanlık var mı?
 
-Orijinal Yoga Sistemi uygulayan 
herkes dengeli fiziksel ve zihinsel bir 
yaşama sahip olur. Gençlerimiz Orijinal 
Yoga Sistemi tekniklerini uyguladıkça 
bedenleri esneklik kazanıp, güçlenecek, 
zihinleri berraklaşacak, dünyaya daha 
pozitif gözlerle bakacak ve verimli birer 
insan olacaklardır. Kişisel iletişimleri 
güçlenip, kendilerini daha rahat ifade 
edebilecekler, daha güçlü sosyal ilişkiler 
kurabileceklerdir.
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