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ÖNSÖZ

Değerli okurlar,

“365 Gün Nefes”in önsözünü yazmaya “Nefesten Solunuma” adlı kitabıma 
göstermiş olduğunuz ilgiye ve emeği geçen herkese yüzlerce kez teşekkür 
ederek başlamak istiyorum. Nefesten Solunuma kitabımı kaleme alırken 
yalnızca bu alanla ilgilenen okurlara ve profesyonellere değil, Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşi-
relik, Beden Eğitimi ve Spor gibi birçok fakülte ve yüksekokulun öğretim 
üyeleri ve öğrencilerine, integratif alanın farklı dallarında eğitim alanlara 
yönelik bir kaynak kitap oluşturabilmek amacıyla yola çıkmıştım. Bu amaç 
nedeniyle elbette konu yalnızca kadim bilgileri ve batı tıbbı yaklaşımları-
nı sembolize eden “Nefes” ve “Solunum” kavramları ile sınırlı kalmadı. Ki-
tabın, “Bütüncül Sağlık Kitabı 1” alt başlığına da uygun olarak; “bütüncül 
sağlık ve bütüncül yaklaşımlar”, Batı ve Doğu tıbbının kesiştiği ortak alan 
olarak tanımlayabileceğimiz “integratif alan”, “organ sistemlerinin fizyo-
lojisi” ve artık “biyopsikososyospiritüel ve emosyenel” olarak tanımlanan 
postmodern insan ile ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. Biraz riskli de sa-
yılabilecek bu kapsam ve teknik bilgiler siz değerli okurların yoğun ilgisi 
ile ne mutlu bana ki daha da anlamlı hale geldi. “365 Gün Nefes” bu teknik 
bilgilerden arınmış, nefes ve solunum odaklı, görece dar kapsamı ve “Ne-
festen Solunuma” kitabından süzülmüş bilgiler ve önemli birkaç ilave ile 
sizlere ulaştı. Teknik detayların, yoğun bilimsel açıklamaların yer almadığı 
ve daha kolay okuyacağınızı düşündüğüm “365 Gün Nefes”i keyifle okuma-
nızı diliyorum.

Kitapta yer alan uygulamalar ya da teknikler doktorunuzun planladığı her-
hangi bir tedavi protokolünün yerine konabilecek ya da ona alternatif oluş-
turabilecek değil ona destek olabilecek tekniklerdir.

Son cümle olarak başta Dr. Mehmet Kasım ve Prof. Dr. Fahri Saatçioğlu olmak 
üzere kitaba katkı sağlayan; yaşayan ve yaşamayan bütün bilim insanlarına, 
yazarlara, bilgelere sonsuz şükranlarımı minnet duygularımla iletiyorum.

Dr. Ömer Önder
Ekim 2019
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Nefesin yalnızca oksijen karbondioksit değişiminin 
değil, bütüncül bir değişimin, dönüşümün aracısı ol-

duğu, bizi bizimle buluşturduğu, sağlığı, içsel ve dışsal far-
kındalığı geliştirdiği, bilinmeyenlere kapı açtığı bilinir. Ve 
belki de en önemlisi, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal 
gücün temel bileşeni olduğu bilgisi her kültürde yer alır. 
Sadece gözlerimizi kapatıp nefese odaklanmanın, başka 
hiçbir şey yapmadan yalnızca nefesinizi izlemenin dahi 
yepyeni bir sağlık, mutluluk kapısı açtığı, bedeni, ruhu, zih-
ni ve duyguları toparladığı da bilinir.

Nefes bütüncül sağlığa giden 
bütün kapıları açabilen anahtar iken 

nefesin açtığı ana kapıyı başka hiçbir anahtar açamaz.

Nefesin insanın tüm boyutlarıyla ilgili bütüncül ve 
gizil bilgiyi barındırdığına inanılmış binyıllar boyu... 

Gizil bilgi derken kastettiğim, insanın kültür farkı gözet-
meksizin ortak temel tutkusu olan ve onu ölümsüzlüğe ta-
şıyacak kadim bilgidir. Örnek vermek gerekirse; Taoist fel-
sefeye göre sonsuz gençliğin sırrı, nefesi 120 kalp atışı bo-
yunca tutmak ve bunu giderek 1000 kalp atışı süresine çı-
karmakmış.
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Nefese ilkel ve gelişmiş bütün dinlerde ve kutsal ki-
taplarda özel anlamlar yüklenmiş ki birçok kültürde 

ve dilde nefes ve ruh aynı sözcüklerle ifade edilmiştir. 
Sanskrit dilinde “atman”, Grekçede “pneuma”  İbranicede 
“ruah” bu durumun en bilinen örnekleridir. Latincede spi-
ritus ruh, spirare nefes anlamını taşırken, nefes almak an-
lamındaki Fransızca respirer, İtalyanca respirare, İngilizce 
respire sözcükleri de aynı kökten gelmektedir. Hawai di-
linde merhaba, hoşça kal anlamlarında kullanılan meşhur 
aloha sözcüğü ise var oluş ve nefes sözcüklerinin birleşi-
midir ki o kültürün kahuna denilen bilgeleri bu sözcüğü 
ruh, beden farkındalığı ve birlikteliği anlamında kullan-
mışlardır. Yunan mitolojisinde nefesin anlamı ise sahibine 
hayat veren görünmez kişisel bir ruhtur.  Kendi geçmişimi-
ze, coğrafyamıza, kültürümüze baktığımızda da durum 
farklı değildir ve nefese ilahi anlamlar yüklenmiştir. Gök-
türkçede ve Uygurcada ruh anlamındaki tin aynı zamanda 
nefes anlamı da taşımaktadır. Nefes, nefsin “her anı” olarak 
da tanımlanır ki, bu tanımın ışığında, nefes ehli olmanın da 
bir anlamda “anda olmak” ya da “an”ın temel gerçeklik ol-
duğunun farkına varmak anlamına geldiği söylenebilir.

Şu içinde bulunduğun tek anlık ömrünü fırsat bil ve 
onunla ilgilen. Ne geçmişe üzül ne de gelecekten kork.

Mevlana

Nefesin kökü olarak kabul edebileceğimiz nefs 
sözcüğünün ruh, can, öz, “bir şeyin kendisi olma” 

anlamlarından yola çıkarak, nefesin gizil kapasitesini 
anlamak ve önemini her boyutuyla kavramak yolunda 



9

büyük bir adım atmış olacağımıza inanıyorum. Doğu dil-
lerinin birçoğunda nefes önce özle sonra da evrenle 
bağlantı kurmak, onun sonsuz ve bitimsiz enerjisinden 
faydalanmak anlamında kullanılır. Spiritüel boyutuyla 
ve kadim bilgiler ışığında ele aldığımızda nefes farkın-
dalığı ve doğru nefes yaşamın daha derin anlamlarını 
fark etme, kavrama yolculuğunun belirleyici unsuru, ki-
şinin ruhsal uyanışı için de temel katalizör olarak ta-
nımlanır. Tam da tersi bir durum olarak yanlış solunu-
mun da, doğadan, birlik bilincinden uzaklaşmak, adeta 
doğayla göbek bağının kesilmesi  gibi ağır bedellerinin 
olduğuna inanılır.

Nefesin gücünü tarih boyunca önemli şifacılar, fizik-
sel, zihinsel ve ruhsal iyiliği sağlamak için kullan-

mışlardır ki elbette böylesi büyük bir güce batılılar da ka-
yıtsız kalamamıştır. Batılı terapistler binlerce yıl sonra ne-
fesin iyileştirici potansiyelini yeniden keşfetmiş ve ondan 
faydalanmak için kadim tekniklere yaslanan birtakım tek-
nikler geliştirmişlerdir. Örnek vermek gerekirse; bu yüzyı-
lın başlarında yakalandığı tüberkülozu iyileştirme süre-
cinde Alman jimnastik öğretmeni Elsa Gindler, bilinçli far-
kındalık ile nefes alma şeklini değiştirmiş ve şifalandığı bu 
yolculuk birçoklarına da ilham kaynağı olmuştur. Somatik 
psikolojinin kurucusu psikanalist ve psikiyatrist Wilhelm 
Reich ise nefese bir şifa aracı anlamında akademik olarak 
odaklanmış ilk Batılı bilim insanlarındandır. Bu alana 
emek vermiş ekol yaratıcısı kabul edilebilecek diğer usta-
lar ve bilim insanları da şunlardır:
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• Stanislav Grof  (Holotropic breath/Holotropik nefes),
• Aynı ekolden Jacqueline Small (Integrative breat-

hwork/İntegratif nefes çalışması), 
• Alexander Lowen (Bioenergetics/ Biyoenerjitik), 
• Leonard Orr  (Rebirthing/Yeniden doğuş), 
• Gay Hendricks  (Radiance breathwork /Aydınlık ne-

fes çalışması), 
• İlse Middendorf  (Der Erfahrbare Atem / Deneyimsel 

nefes), 
• Johannes Heinrich Schultz (Autogenic training / Oto-

jenik eğitim (Otojenik gevşeme), 
• Judith Kravitz (Transformational breath / Transfor-

mal nefes), 
• Dr. Konstantin Pavlovich Buteyko (Buteyko breat-

hing technique / Buteyko nefes tekniği) 

Bu metotların, yöntemlerin kendimiz ve yaşamımızla ilgi-
li algımızda, kabullerimizde ciddi değişimler, dönüşümler 
oluşturabilme potansiyeli taşıdığına inanıldığı için, söz ko-
nusu teknikler “dönüştürücü nefes teknikleri” olarak da 
isimlendirilir. Temel bir yaklaşım farkı olarak Doğu öğre-
tileri nefesin aydınlanma yolculuğuna katalizör olmasını 
asıl fayda olarak görürken Batıda ruhsal ve bedensel sağlık 
ana odak noktasıdır. Özellikle “Uzakdoğu” öğretilerinde, 
nefesin bireyin ruhsal doğasını uyandırarak daha farkında, 
dürüst, bilgece bir yaşam sürmesine yol açtığı söylenir. Sa-
dece nefes veya solunum farkındalığını artırmak ve düzen-
li nefes egzersizlerine ayıracağımız 10-15 dakika ile dahi 
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organizmanın her boyutuyla sağlıklı çalışması, bütüncül 
anlamda iyileşme sürecinin başlaması sağlanabilir.

Sağlıklı yaşamla ilgili önerilerimi 
tek bir sözcükle sınırlamam gerekseydi “nefes” derdim.

Dr. Andrew Weil

Nefesle gelen sağlığın, mutluluğun, dinginliğin, gü-
cün en önemli kaynaklarından biri de kabul kabımı-

zın genişlemesidir. Bir başka anlatımla, dünyayı değiştir-
me isteğini bırakıp onu olduğu gibi içselleştirmek, hiçbir 
şeyi yargılamadan kabul edebilmek, sevmediğimiz şeylere 
dahi içimizde yer açmak olgunluğuna erişmektir. Herkesin 
kabı kadar aldığı, kabı kadar dolduğu ve olduğu yaşamda 
kabımız genişledikçe, kendimizle kavgamız, aynı anda fre-
ne ve gaza basma hallerimiz, “dur kalk”larımız da kaybola-
caktır. Kısaca ifade etmek gerekirse o bir türlü sağlayama-
dığımız içsel barışımız da kendiliğinden oluşacaktır. Kabul 
duygusu ile akışta kalarak bir kaç nefes almak dahi değişi-
min ve dönüşümün kapısını açar.

Kabullenin! Çünkü yapacak başka bir şey yok…
Svami Prajnanapada

Nefesle ilgili artık neredeyse her gün yeni bir bilim-
sel çalışma gerçekleştiriliyor.  Paradigmaların ışık 

hızıyla değiştiği günümüzde her gün gözlerimizi yeni bir 
buluşa, bilgiye açmak gerçekten çok heyecan veriyor. Kül-
tür mirası olarak binyıllar öncesinden günümüze gelen ka-
dim bilgilerle, yenilik, yeni dalga yaklaşım olarak sunulan 
bilgilerin önemli bir bölümü büyük ölçüde benzerlikler 
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taşıyor, yani birçok bilimsel çalışma insanlığın ortak kadim 
bilgi havuzunun içeriğiyle bire bir örtüşüyor. Örneğin; bi-
limsel çalışmalar gösteriyor ki otonom sinir sisteminin 
sağlıklı ve verimli çalışmasını, yani bütüncül sağlığımızı en 
çok destekleyen nefes sayısı (solunum frekansı), dakikada 
beş ile altı arasındadır (5-6/dk). Bu aralığı 3,5-6/dk olarak 
belirten kaynaklar da vardır. Şaşırdığınızı biliyorum ama 
solunum hızının azaltıldığı ve bu rakamlara çekildiği 
“kontrollü nefes çalışmaları ve egzersizleri”nin dönüştü-
rücü etkileri ile ilgili yüzlerce bilimsel çalışma var. Bu bi-
limsel verinin kadim bilgi olarak karşılığı ise şöyle: Budist 
Zen rahipleri “zazen” dedikleri derin meditatif süreçte da-
kikada altı nefes almayı hedeflerlermiş.

Nefesle daha doğrusu kontrollü nefes çalışmaları-
nın sağlığımıza etkileriyle ilgili üzerinde özellikle 

durulması gereken, hatta paradigma değiştirecek ölçüde 
önemli bir bilgi ise “solunumun epigenetik etkisi” ile ilgili 
yeni sayılabilecek bir çalışma ile geldi. Oslo Üniversitesi’n-
den kanser biyoloğu Prof. Dr. Fahri Saatçioğlu ve arkadaş-
ları 2013 yılında yayımlanan araştırmalarında, kontrollü 
ve ritmik olarak uygulanan burun nefesi tekniklerinin epi-
genetik etkisi ile ilgili yeni kanıtlar sunmuşlardır.

Dr. Saatçioğlu’nun kitaba özel cümleleriyle aktarıyorum:

“Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Nefes vücudumuzdaki trilyonlarca hücre-
nin oksijen ihtiyacını karşıladığı gibi artık maddelerin 
önemli bir kısmı da nefes yoluyla atılıyor.  Fizyolojimiz 
ve psişik yaşantımız arasında bir köprü görevi görü-
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yor. Tüm bu önemine rağmen ne büyürken evde ne de 
okulda daha iyi nefes almayla ilgili bir şey öğreniyo-
ruz. Nefes alma teknikleriyle yaşantımızı iyileştirme 
olasılığı genelde bilmediğimiz bir şey. 

Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki değişik duygular de-
ğişik nefes ritimlerini tetikliyor. Belki daha da önem-
lisi bunun tersi de doğru: degişik nefes ritimleri de-
ğişik ruh hallerini deneyimlememizi sağlayabiliyor. 
Binlerce yıl önce Uzakdoğu’da bunu fark eden yoga 
üstatları psişik yaşantımızı düzenlemek, streslerden 
düzenli olarak arınmak ve duygularımızla barışık 
olmamızı sağlamak üzere çok etkili nefes pratikleri 
geliştirmişler.

Birkaç yıl önce bu nefes yoğunluklu yogik pratiklerin 
fizyolojimiz üzerinde etkilerini araştırırken kandaki 
bağışıklık hücrelerimizde moleküler düzeyde farklı-
lık yaratabileceği hipotezini oluşturduk. Gerçekten de 
yoga, bir dizi kapsamlı nefes egzersizi ve meditasyon-
dan oluşan kapsamlı bir programın iki saat gibi kısa 
bir süre içinde kanda dolaşan bağışıklık sistemi hücre-
lerinde önemli düzeyde gen ekspresyonuna yol açtığı-
nı bulduk ve bir bilimsel dergide yayınladık. Gen eks-
presyonu, her hücrede bulunan DNA’mızdaki bilginin, 
kodun tercüme edilip vücudumuzun yapı taşlarını ve 
onların arasındaki iletişimin sağlanmasının temelin-
de olan bir işlem. Dolayısıyla bu çalışmamız gösterdi 
ki nefes egzersizi ağırlıklı binlerce yıllık geçmişi olan 
bu pratikler, bizi fizyolojimizin en temel düzeyinde et-
kiliyor. Bu pratiklerin son birkaç on yılda sağlık üze-
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rinde gösterilmiş olan olumlu etkileri fizyolojimizin en 
temel düzeyine kadar gidiyor”.

Artık biliyoruz ki seçtiğimiz yaşam biçimi, kendimizle ve 
yaşamla ilgili donanımımız (ben buna “çağdaş hayat bilgi-
si” diyorum), sağlığımızın sorumluluğunu almak, özellikle 
kontrollü nefes çalışmaları genetik kodlu birçok handikapı 
aşabilecek gücü sağlıyor bize. Bir başka anlatımla;

Kontrollü solunum teknikleri ve çalışmalarıyla 
genetik kodumuzu “hack”leyebiliyoruz!

Nefes başlangıcı ve bitişi sembolize eder; ilk nefesle 
açarız ve son nefesle kapanır yaşamın kapısı ki bir-

çok dilde nefes verme anlamında kullanılan sözcükler 
ölüm anlamına da gelir. Bu iki temel nefes arasında “sayılı 
olanı” harcarız yaşam yolculuğunda ki onu yeterince ve 
özenle kullanmak da bilgi ve bilgelik gerektirir. ‘’Nefesimiz 
sayılıdır’’, önemini yeterince kavrayamadığımız altın değe-
rinde bir yaklaşımdır ve antik tıbbın şu önemli ilkesiyle de 
örtüşür; ne kadar az nefes alırsak, ömrümüz de o kadar 
uzun olur (Bu önemli ilke fizyolojik olarak da kanıtlanmış-
tır). Hemen gerekçelerinden birini kısaca paylaşayım: Ok-
sijen yaşamın hem devamı hem de sonlanması anlamında 
eşit rollere sahiptir. Bir yandan hayatta kalmamızı sağla-
yan bu gaz öte yandan birincil serbest radikal kaynağı ola-
rak yaşlanmanın da en önemli nedenidir.

Oksijenle yaşamak adeta ateşle oynamaktır; 
bilgelik ve ustalık gerektirir.


