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Osho’nun öğretileri, hiçbir kategoriye sokulamamaktadır; bireysel anlam 
arayışından, toplumun bugün karşı karşıya kaldığı sosyal ve politik en 
acil konular dahil olmak üzere birçok şeyi kapsar. Osho, kitap yazmamış-
tır; onun adıyla yayımlanan kitaplar, 35 yıl boyunca uluslararası seyirciler 
karşısında irticalen yaptığı konuşmaların ses ve video kayıtlarının deşifre 
edilmiş halidir. Osho, Londra’da yayımlanan Sunday Times tarafından 20. 
yy.’ın 1000 önemli isminden biri olarak kabul edilmiş, Amerikalı yazar Tom 
Robbins tarafından da “İsa’dan sonra gelen en tehlikeli adam” olarak ta-
nımlanmıştır.
Osho çalışmalarıyla ilgili olarak, kendisinin yeni bir insan türünün doğumu 
için gereken koşulları hazırlamaya yardımcı olduğunu söylemiştir. Bu insa-
nı, çoğunlukla “Zorba Buda” olarak tanımlamıştır. Hem bir Yunanlı Zorba 
gibi dünyevi zevklerin hem de bir Gautama Buda’nın sessiz dinginliğinin 
tadını çıkaran... Osho’nun çalışmalarının tüm yönlerinden bir iplik gibi geç-
mek, hem doğunun zamansız bilgeliğini hem de batının teknoloji ve bilimi-
nin en yüksek potansiyelini kucaklayan bir vizyondur.
Osho, aynı zamanda, modern yaşamın baş döndürücü hızını kabul eden bir 
yaklaşımla, içsel dönüşüm bilimine yaptığı yenilikçi katkılarıyla tanınmıştır. 
Benzersiz “Aktif Meditasyonlar”ı, bedenin ve zihnin birikmiş streslerini sa-
lıvermek için tasarlanmıştır. Zira, bu şekilde düşüncelerden kurtulup rahat 
bir meditasyon yapmak daha kolay hale gelmiştir.
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ÖNSÖZ

Böylesi küçük bir kitap... Ve buna rağmen Öte’ye açılan bir 
kapı. Sevgililer için bir el kitabı olmaktan çok bilgelik kitabı, 

aşka dair, dogmadan uzak, kutsal bir metin, insanın potansiye-
line bir dua.

Tıpkı bir şiir kıtası gibi her bir sutra (vecize), sayfa üzerinde 
çiy damlaları gibi yoğunlaşan, insana dair derin bir kavrayışı bir-
kaç kelimeyle sunuyor.

Bu kitapta Osho, doğum ve ölüm, cinsellik ve paylaşım, aşk 
ve meditasyon gibi gerçek ve değerli olan her şeyin oluştuğu şu 
andaki varoluşun sonsuzluğunu ortaya seriyor.

Tantra kesinlikle hiçbir şeyi reddetmiyor; o artan farkında-
lıkla birlikte bir kabullenme –hatta teslimiyet– yolu. O, kendine 
özgü bir dünya, bütün kapıların açık olduğu ve ferah bir rüzgâ-
rın her yönden estiği bir dünya.

Osho, uzun yıllar boyunca unutulmuş sırları, cinsel paylaşım 
ve kendini gerçekleştirme gibi hiç düşünülmemiş bir bağlantıyla 
yeniden gün ışığına çıkarıyor. Bu mistik Tantrik yazmaları, bin 
yıldan daha uzun bir geçmişe dayanıyor ve Osho bu içgörü key-
fini henüz keşfetmemiş Batı dünyası için onları yeniden gözler 
önüne seriyor.

Daha fazla berraklığa ulaşmak üzere cinsellikten faydalanarak 
bu paradoksun içine girecek kadar cesur olanlar için –öteye geç-
meye niyetli olanlar için– bu kitap bulunmaz bir cevher.

Sutralara bir giriş olarak Osho, arayış içinde onların, cinsellik 
eylemini meditasyona özgü bir deneyime dönüştürmeyi kendi 
yaşamlarında deneyimlerken sordukları sorulara pratik, makul 
yanıtlar sunuyor. Onlarla birlikte ilerleyip kendiniz için farkına 
varın: Öteye uzanan en latif kapı bir okşamayla açılıyor.

Dr. Dhan Yogi
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TANTRA DÜNYASI

Bazı Ön Bilgiler

Birincisi, Vigyan Bhairav Tantra dünyası zihinsel değildir, felsefi 
değildir. Ona göre doktrin anlamsızdır. Kesinlikle ilkelerle değil, 
metotla, teknikle ilgilidir. “Tantra” kelimesi, teknik, metot, yol 
anlamına gelir. Dolayısıyla felsefi değildir –bunu unutma. Zihin-
sel sorun ve sorgulamalarla ilgilenmez. “Niçin”le değil, “nasıl”-
la, doğrunun ne olduğuyla değil doğruya nasıl ulaşılacağıyla 
ilgilidir.

“Tantra” teknik demektir. Dolayısıyla bu tez, bu uygulama 
bilimseldir. Bilim “niçin”le uğraşmaz, bilim “nasıl”la ilgilidir. 
İşte bu, felsefeyle bilim arasındaki temel farktır. Felsefe “Bu niye 
vardır?” sorusunu sorar, bilimse “Bu nasıl vardır?” sorusunu. 
“Nasıl” sorusunu sorduğunuzda, metot, teknik önemli hale ge-
lir. Teoriler anlamını yitirir, deneyim odak noktası olur.

“Tantra” bir felsefe değil, bilimdir. Felsefeyi anlamak kolay-
dır çünkü yalnızca akıl gerektirir. Dili anlayabiliyorsan, kavramı 
anlayabiliyorsan, felsefeyi de anlarsın. Değişmene gerek yoktur; 
dönüşüm gerektirmez. Mevcut halinle felsefeyi anlayabilirsin,  
ama “Tantra”yı değil.

Değişmen gerekiyor... Daha doğrusu mutasyona uğraman. 
Farklılaşmadıkça, “Tantra” anlaşılamaz çünkü “Tantra” zihinsel 
bir önerme değil, deneyimdir.

Osho





11

GİRİŞ

Bu kitabın girişi bir şarkı, bir dans ya da sıcak bir yaz akşa-
mında eriyen bir güneş olabilir.  Sayfalarında karşılaşaca-

ğınız deneyimler tariflere meydan okur. Osho, varlığı her biri-
mizin yüreklerimizde taşıdığımız yaşamsal gerçeği doğrulayan, 
yaşayan bir Usta’dır.

20. yy.’ın çılgınlığında, her nasılsa, kendi doğamızı göremez 
olduk. Dünya nevroz ve düş kırıklığının alıp yürüdüğü, öfke ve 
şiddetin bir uygunculuk tabakasının altında, her an patlamaya 
hazır bir halde kaynadığı, yabancı ve yapay bir yer oldu çıktı.

Osho, “Tantra” dünyasını gözlerimizin önüne sererek, çağ-
daş sıkıntımızın kaynağındaki nedenlere yöneliyor. Cinsellik en 
temel enerjidir. Varlığımızın her hücresine nüfuz eder. Bizim 
kaynağımızdır. Ancak çoğunlukla, ya bastırılacak bir enerji ya 
da başkalarına hükmetme veya onları sömürme aracı olarak, de-
netlenecek bir şeymiş gibi ele alınıyor.

Osho, kendi benzersiz tarzıyla, bu kalıbı kırıyor. Berrak ve 
derin kavrayışıyla sahici varlığımızın kapısını açıyor. Görüşün-
de öbür dünyaya ait bir şey yok. Kökenleri bu dünyada yer alı-
yor. Başlangıç noktası burada ve şimdi, anahtar da kendimizi ol-
duğunuz gibi kabul etmemiz. Değişim bu kabullenmede yatıyor. 
Osho’nun paylaştığı, “Tantra”nın bu muhteşem sırrıdır. Arzuyu 
kabul edin, onunla hareket edin ama yoğun bir duyarlılık, far-
kındalık ve sevgiyle...

“Cinsellik yalnızca başlangıçtır, son değildir. 
Ama başlangıcı kaçırırsanız sonu da kaçırırsınız.”
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Kaçırmayın! Sözlerinin kalbinizde yankılanmasına izin verin. 
Büyük bir güvenin oluşmasına izin verin. Onun mutlulukla dolu 
bu yaşam serüveninde sizi taşımasına izin verin.

Swami Premgeet,
Ağustos 1983
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Pek çok soru vardır. Birincisi:

Osho, geleneksel Yoga ile Tantra arasındaki fark 
nedir? Bunlar aynı şey midir?

T antra ve Yoga esas itibariyle farklıdır. Aynı hedefe ulaşırlar; 
ancak yolları birbirinden yalnızca farklı değil, birbirine ters-

tir de. Dolayısıyla bu açık bir şekilde anlaşılmalıdır.
Yoga yöntemi aynı zamanda metodolojidir; Yoga aynı za-

manda tekniktir. Yoga felsefe değildir. Tıpkı Tantra gibi, Yoga 
da eyleme, metoda, tekniğe dayanır. Yogada da etkinlik varolu-
şa yönelir fakat yöntem farklıdır. Yogada kişi mücadele etmek 
zorundadır; savaşçının yoludur bu. Tantra yolunda ise kişi hiç 
de savaşmak zorunda değildir. Aksine farkındalık içinde, boyun 
eğmelidir. Yoga farkındalıkla bastırmadır; Tantraysa farkındalık-
la teslimiyet.

Tantra, her kim olursan ol, nihai olan buna karşı değildir, der. 
Bu bir gelişmedir; nihai olacak kadar gelişebilirsin. Seninle ger-
çeklik arasında hiçbir karşıtlık yoktur. Sen onun bir parçasısın, 
bu yüzden doğanın kavgaya, çatışmaya, karşıtlığa ihtiyacı yok-

Tantra ve Yoga

1

mM

“Cinsellik temel enerjidir... Yogaya göre, bu enerjiyle 
mücadele et. Tantraya göre, onu kullan, onu dönüştür!”
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tur. Doğayı kullanmak zorundasın; neyin ötesine geçiyorsan onu 
kullanmalısın.

Yogada ötesine geçmek için kendinle mücadele etmen gere-
kir. Yogada, dünya ve m o k ş a ,* olduğun gibi sen ve olabileceğin 
kişi olarak sen, iki karşıt şeydir. Olduğun kişiyi bastır, onunla 
mücadele et ve onu yok et ki olabileceğin kişiye ulaşabil. Yoga-
da ötesine geçmek, bir ölümdür. Gerçek varlığının doğması için 
ölmek zorundasın. Tantranın gözünde, Yoga gizemli bir intihar-
dır: Doğal benliğini –bedenini, içgüdülerini, arzularını, her şeyi– 
öldürmen gerekir.

Tantra, kendini olduğun gibi kabullen, der. Bu derin bir ka-
bulleniştir. Kendinle gerçek arasında, dünyayla nirvana arasın-
da mesafe bırakma. Hiçbir mesafe bırakma. Tantrada mesafe 
yoktur. Ölüm gerekmez. Yeniden doğman için ölüme ihtiyaç 
yoktur; daha ziyade aşkınlığa gerek vardır. Bu aşkınlık için ken-
dini kullan.

Örneğin cinsellik, temel enerji –sayesinde doğduğun, doğar-
ken beraberinde getirdiğin temel enerji– oradadır. Varlığının ve 
bedeninin temel hücreleri cinseldir, dolayısıyla cinsellik, insan 
zihninde dolaşıp durur. Yoga için bu enerjiyle mücadele et. Mü-
cadele ederek, içinde farklı bir merkez yaratırsın. Ne kadar çok 
mücadele edersen, farklı bir merkezde o kadar bütün hale gelir-
sin. O zaman cinsellik merkezin olmaz.

Cinsellikle –elbette bilinçli bir biçimde– mücadele etmek, sen-
de yeni bir varoluş merkezi, yeni bir vurgu, yeni bir billurlaşma 
yaratacaktır. Ardından cinsellik enerjin olmayacak. Cinsellikle 
mücadele ederek enerjini yaratacaksın. Farklı bir enerji ve farklı 
bir varoluş merkezi doğacak.

Tantra için cinsellik enerjisini kullan, onunla mücadele etme. 
Onu değiştir. Düşmanlık açısından düşünme; ona dostane dav-
ran. Cinsellik senin enerjindir; kötülük değildir, kötü değildir. 
Her enerji yalnızca nötrdür. Sana karşı kullanılabilir, senin için 

* Mokşa (Hint): Çile çekilerek varılan en üstün ruhsal durum. Moksha 
biçiminde de yazılıyor. (Ed. n.)
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kullanılabilir. Ondan bir engel, bir bariyer yaratabilirsin; onu bir 
girişime de dönüştürebilirsin. Kullanabilirsin. Doğru kullanır-
san, dostun olur. Yanlış kullanırsan düşmanın olur. Cinsellik, 
her ikisi de değildir. E n e r j i s i  nötrdür.

Sıradan bir insan cinselliği kullanıyorsa, cinsellik düşmanın 
olur; seni yok eder. İçinde iyice kaybolursun. Yoga karşıt görüşü, 
sıradan zihnin karşıtını benimser. Sıradan zihni kendi arzularını 
yok eder. Dolayısıyla Yoga, arzulamayı bırak, arzulardan arın 
der! Arzuyla savaş ve kendinde arzunun bulunmadığı bir bü-
tünlük yarat.

Tantra arzunun farkına var, der. Herhangi bir kavga çıkar-
ma. Tamamen bilinçli olarak arzuyla zamanını geçir. Tamamen 
bilinçli olarak arzuyla zaman geçirdiğinde, onu aşarsın. Onun 
içindesindir ama yine de içinde değilsindir. İ ç i n d e n  g e ç e r -
s i n  a m a  d ı ş a r ı d a k i  o l a r a k  k a l ı r s ı n .

Yoga çok hoşa gider çünkü Yoga yalnızca sıradan zihnin 
karşıtıdır. Dolayısıyla sıradan zihin Yoga dilini anlayabilir. Cin-
selliğin seni nasıl mahvettiğini, seni nasıl mahvetmiş olduğunu, 
bir köle, bir kukla gibi nasıl onun etrafında dönüp durduğunu 
bilirsin. Sen bunu deneyiminden bilirsin. Bu yüzden Yoga onun-
la savaş dediğinde, dili hemen anlarsın. Cazibe budur, Yoganın 
kolayca edindiği cazibe.

Tantra bu kadar kolay cazip olamazdı. Zor görünüyor: Ar-
zunun altında ezilmeden nasıl arzuyla hareket edilebilir? Cin-
sellik ediminde nasıl bilinçli, tam bir farkındalık içinde olunur? 
Sıradan zihin korkar; bu ona tehlikeli gelir. Tehlikeli olduğu için 
değil: Cinsellik hakkında her ne biliyorsan senin için tehlikeyi bu 
yaratır. Kendini biliyorsun, kendini nasıl kandırabileceğini bili-
yorsun. Zihninin kurnaz olduğunu gayet iyi biliyorsun. Arzuyla, 
cinsellikle, her şeyle hareket edilebilir ve tam bir farkındalıkla 
hareket ettiğini söyleyerek kendini kandırabilirsin. Tehlikeyi bu 
yüzden hissediyorsun. Tehlike Tantrada değildir, senin içinde-
dir. Yoganın cazibesinin nedeni sensin, sıradan zihnin, cinselliği 
bastıran, cinsel açlık çeken, cinsellik düşkünü zihnin!
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Sıradan zihin cinsellik konusunda sağlıklı değildir. Yoga ca-
ziptir. Daha sağlıklı cinsellikle –doğal ve normal– daha iyi bir in-
sanlık mümkün olabilir. Biz normal ve doğal değiliz. Kesinlikle 
anormaliz, sağlıksızız, gerçekten deliyiz. Fakat herkes bizim gibi 
olduğu için, bunu hiç hissetmiyoruz. Delilik o kadar normal ki 
deli olmamak anormal bir durum oluyor. Bizim aramızda, bir 
Buda anormaldir, bir İsa anormaldir. Onlar bize ait değildirler. 
Bu normallik bir hastalıktır.

Yoganın cazibesini bu normal zihin yaratmıştır. Cinselliği, 
etrafında herhangi bir felsefe olmaksızın, ondan yana veya ona 
karşı herhangi bir felsefe olmaksızın, doğal olarak kabul eder-
sen; cinselliği ellerini, gözlerini kabul ettiğin gibi kabul edersen; 
cinsellik tümüyle doğal bir şey olarak kabul edilirse, o zaman 
Tantra da cazip olacaktır ve Tantra ancak o zaman pek çok kimse 
için faydalı olabilir.

Ama Tantranın da zamanı geliyor. Er ya da geç Tantra ilk 
defa kitle içinde patlama yapacak çünkü zaman ilk defa ol-
gunlaştı – cinselliği doğallıkla kabul edecek kadar olgunlaştı. 
Bu patlamanın Batı’dan gelmesi mümkün çünkü Freud, Jung,  
Reich bunun altyapısını hazırladı. Tantra hakkında hiçbir şey 
bilmiyorlar ama Tantranın gelişmesinin temelini oluşturdular.

Batı psikolojisi insanın temel hastalığının cinsellikle ilişkili ol-
duğu, insanın temel deliliğinin cinsellik–yönelimli olduğu sonu-
cuna varmıştır. Bu yüzden bu cinselliğe yönelim kaybolmadıkça, 
insan doğal, normal olamaz. İnsan yalnızca cinsellikle ilgili tu-
tumları yüzünden yanlış yapmıştır.

Herhangi bir tutuma gerek yok ancak o zaman doğal olursun. 
Gözlerin konusunda nasıl bir tutum takınıyorsun? Onlar kötü 
mü, yoksa kutsal mı? Gözlerinden yana mısın, yoksa onlara kar-
şı mısın? Hiçbir tutum yok! Gözlerin bu yüzden normal. Bazı 
tutumlar benimse, gözlerin kötü olduğunu düşün, o zaman gör-
mek zorlaşacaktır. Sonra görmek, cinselliğin aldığı aynı sorunlu 
şekli alacaktır. Ardından görmek isteyeceksin. Görmeyi arzula-
yacak ve görme özlemi çekeceksin. Takat bulduğunda suçluluk 




