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Osho’nun ö¤retileri hiçbir kategoriye sokulamamaktad›r; bireysel anlam aray›fl›ndan, toplumun bugün karfl› karfl›-
ya kald›¤› sosyal ve politik en acil konulara kadar birçok fleyi kapsar. Osho, kitap yazmam›flt›r; onun ad›yla yay›nlanan
kitaplar, 35 y›l boyunca uluslararas› seyirciler karfl›s›nda do¤açlama yapt›¤› konuflmalar›n ses ve video kay›tlar›n›n de-
flifre edilmifl halidir. Osho, Londra’da yay›mlanan Sunday Times taraf›ndan XX. yy.’›n 1000 önemli isminden biri olarak
kabul edilmifl, Amerikal› yazar TToomm  RRoobbbbiinnss taraf›ndan da “‹sa’dan sonra gelen en tehlikeli adam” olarak tan›mlan-
m›flt›r. Osho, çal›flmalar›yla ilgili olarak, kendisinin yeni bir insan türünün do¤umu için koflullar› haz›rlamaya yard›m-
c› oldu¤unu söylemifltir. Bu insan› ço¤unlukla “Zorba Buda” olarak tan›mlam›flt›r. Hem bir Yunanl› Zorba gibi dünye-
vi zevklerin, hem de bir Gautama Buda’n›n sessiz dinginli¤inin tad›n› ç›karan... Osho’nun çal›flmalar›n›n tüm yönlerin-
den bir iplik gibi geçmek hem Do¤u’nun zamans›z bilgeli¤ini hem de Bat›’n›n teknoloji ve biliminin en yüksek potan-
siyelini kucaklayan bir vizyondur. Osho, ayn› zamanda, modern yaflam›n bafl döndürücü h›z›n› kabul eden bir yakla-
fl›mla, içsel dönüflüm bilimine yapt›¤› yenilikçi katk›lar›yla tan›nm›flt›r. Benzersiz “Aktif Meditasyonlar”›, bedenin ve
zihnin birikmifl streslerini sal›vermek için tasarlanm›flt›r. Çünkü, bu flekilde düflüncelerden kurtulup rahat bir meditas-
yon yapmak daha kolay hale gelmektedir.

YYaazzaarr››nn  iikkii  oottoobbiiyyooggrraaffiikk  ççaall››flflmmaass››  flfluunnllaarrdd››rr::
Provokatör Mistik (bu kitab› yay›nlar›m›z aras›nda bulabilirsiniz) ve Glimpses of Golden Childhood
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Zen yaln›zca, derin bir ahenk içinde 
her tür çeliflki içeren engin bir yaflam bilir.
Gece, gündüz ile ahenk içindedir ve yaflam, 

ölüm ile ahenk içindedir.
Mevcudiyet, yokluk ile ahenk içindedir.

Bu engin ahenk,
Bu eflzamanl›l›k Zen Manifestosu’nun özüdür.

Sayg› ve sevgi içeren, hiçbir fleyi reddetmeyen, hiçbir fleyi k›namayan
tek yaflam biçimi budur.

OOSSHHOO::  ZEN MAN‹FESTOSU
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Bu kitab›n yarat›lmas› s›ras›ndaki yard›mlar› için
afla¤›da isimleri yaz›l› olanlara teflekkür ederiz:
Ma Anand Zeno
Ma Dhyan Sammadhi
Ma Deva Prem
Ma Deva Ayama
Ve ‘‹yilefltirme’ kart› konusunda verdi¤i ilham için
Emma Kunz.

Sözlük referanslar› için J. C. Cooper, The Illustrated
Encyclopaedia of Traditional Symbols. Thames & Hud-
son.
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Osho, müritleri ve dostlar› ile konufltu¤u otuz se-
ne boyunca onlar›n sorular›n› yan›tlad› ya da

dünyan›n büyük bilgelerinin ve kutsal yaz›lar›n›n ö¤-
retileri konusunda yorumlar yapt›. Konuflmalar› hâlâ,
belirsiz Vedik yaz›lardan ‹sa’n›n aflina deyifllerine ka-
dar pek çok fleye taze bak›fl aç›lar› getirmektedir. Ayn›
yetke ile Hassidler, Sufiler, Bauller, Yoga ve Budistler
üzerine konuflabilmektedir. Osho’nun nihai olarak yo-
¤unlaflt›¤› konu, Zen’in benzersiz bilgeli¤ini aktar-
makt›r. Çünkü Osho’ya göre, insan›n iç yaflam›na yak-
lafl›m› zaman›n s›namas›ndan geçmifl, ça¤dafl insanl›-
¤a hâlâ faydal› olabilen tek tinsel gelenek Zen’dir.

Kahraman’a tap›nma ve dogmatizmin pençesine
düflmüfl di¤er dinlerin aksine, Zen, her insan›n ay-
d›nlanmaya eriflme –ya da zihnin yaratt›¤› egonun
imgelerinden kurtulma– yetene¤ine sahip oldu¤u ve
bu yetene¤in yaln›zca meditasyon yoluyla gerçeklefl-

tirilebilece¤inde ›srar eder. Belli ayinler, bir dizi kura-
la ba¤l› kalmak ya da ne kadar sayg›de¤er olurlarsa
olsunlar, baflkalar›n› örnek almak yoluyla de¤il, yal-
n›zca insan›n kendi düflüncelerini, eylemlerini ve
duygular›n› uyan›k ve yarg›ya varmadan, dikkatle
izlemesi yoluyla yap›l›r. Bu uyan›kl›¤›, yaflama karfl›
bu düflünsel yaklafl›m› uygulad›¤›m›z zaman, k›sa
sürede her birimizin sahip oldu¤u fark›ndal›¤a, de-
¤iflmez, dengeli ve ebedi bir uyan›kl›k oda¤› gelir; ya-
flam› büyük bir macera, bir oyun, bir gizem okulu ve
sonuç olarak; yoldaki her ad›m›n zevkini ç›karmak-
tan baflka amac› olmayan mutluluk dolu bir yolculuk
olarak görme yetene¤ine sahip olan bir odak.

Osho’nun sözleriyle, budalara tap›nma de¤il,
buda olma yetene¤i; baflkalar›n› takip etmek yerine,
her yapt›¤›m›za bir ›fl›k ve sevgi niteli¤i getiren bir
fark›ndal›k gelifltirme yetene¤idir bu.

G ‹ R ‹ fi
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Fakat Osho, her zaman, bir hatipten ya da bir fi-
lozoftan fazlas› olmufltur. Onu çevreleyen dostlar
toplulu¤u içinde, bahsetti¤i gerçeklerin do¤rudan
yaflan›labildi¤i bir atmosfer yaratm›flt›r. Osho eflli-
¤inde yolculuk yapmak, pazaryerinden çok uzakla-
ra, da¤lara çekilip çileci, sakin bir hayat yaflamak de-
¤ildir. Tam tersine, zengin bir meditasyon çeflitlili¤i
arac›l›¤› ile fiziksel iyileflme ve psikolojik terapiler,
çokça kahkaha ve oyunculuk, sa¤l›kl› yarat›c›l›k ve
s›k› çal›flma dozlar› ile insan›n kendini uyanma ifliy-
le meflgul etmesidir. Yeri silmek de ustan›n huzu-
runda sessizce oturmak gibi meditasyondur ve insa-
n›n mutfaktaki ifl arkadafllar› aras›ndaki güç çekifl-
meleri ile yüzleflmesi, Gautam Buda’n›n bahsetti¤i
Elmas Sutra’y› (vecize) anlamak kadar önemlidir.
Aflk iliflkilerinin inifl ç›k›fllar›n›n bile, kim oldu¤umuz
yolculu¤unda kendisine has bir yeri vard›r.

Bu tarot destesi, yaflama bu tarz yaklafl›m›, yafla-
m›n bütününü bir meditasyon durumu yapma ka-
rarl›l›¤›n› yans›tacak flekilde haz›rlanm›flt›r. Ve ayn›
zamanda, her birimizin içindeki budaya adanm›flt›r

F

Buda kimsenin tekelinde de¤ildir, kimse Buda’n›n telif
hakk›na sahip de¤ildir. Bu da her bireyin en derin varl›¤›-
d›r. Buda olmak için Budist olman›z gerekmez. Buda ol-
mak, tüm din kavramlar›n›n ötesindedir. Onu sizinle ge-
lip günlük etkinliklerinize kat›lmaya ikna edin ve yaflam›-
n›zdaki her fley meditasyon, zarafet, güzellik ve takdis ol-
sun.

OOSSHHOO::  Z‹H‹N DE⁄‹L: SONSUZLUK Ç‹ÇEKLER‹

MMaa  DDeevvaa  SSaarriittoo
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Tarot binlerce y›ld›r, eski M›s›r’dan, hatta daha es-
ki zamanlardan bu yana vard›r. Tarot’un Bat›’da

ilk kez ortaça¤da kullan›ld›¤› bilinmektedir. O çal-
kant›l› zamanlarda, tarot betimlemeleri gizem okul-
lar›n›n ö¤retilerini aktarmak için bir flifre olarak kul-
lan›lmaktayd›. Zaman içinde tarot pek çok flekilde
kullan›l›r oldu; gelece¤i öngörmek için bir araç, hafif
bir “salon oyunu”, muhtelif durumlar hakk›nda gö-
rünmeyen, esrarl› bilgiler toplamak için bir yol, vs.

Baz›lar›, kart say›s›n›n, Siddhartha’n›n –daha
sonra Gautam Buda olacak kiflinin– do¤du¤u anda
att›¤› ad›m say›s›na dayand›¤›n› söyler. Efsaneye gö-
re, her ana yönde yedi ad›m öne, yedi ad›m arkaya
atm›fl ve bu, tarot destesindeki “küçük” kartlar için
model oluflturmufltur.

Küçük Arkana’n›n bu 56 kart›na ek olarak, tarot
destesi 22 kart daha içerir. Bunlar, insan›n tinsel yol-

culu¤unun tüm öyküsünü anlatan Büyük Arka-
na’d›r. Büyük Arkana’da, Soytar›’n›n ilk masum ad›-
m›ndan, Tamamlanma kart›n›n temsil etti¤i, yolculu-
¤un sonuna kadar, insano¤ullar› olarak hepimizi bir-
lefltiren ilksel imgeler buluruz. Bunlar her birey için
mutlak benzersizlik tafl›yan, fakat ›rk, cinsiyet, s›n›f
ve dini yetiflme tarz› gözetmeden, keflfedilecek as›l
gerçe¤in hep ayn› oldu¤u bir kendini-keflfetme yol-
culu¤unu anlat›rlar.

Geleneksel tarot destesinde bu kendini keflfetme
yolculu¤u bir tür sarmal olarak alg›lan›rd›. Her Ta-
mamlanma, yol üzerinde yeni bir düzeye, Soyta-
r›’n›n tekrar girmesi ile yeni bir bafllang›ca giderdi.
Fakat bu destede Usta kart› eklenmifltir. Bu kart bize
sarmal› arkada b›rakma, ölüm ve yeniden do¤um
çemberinden ç›kma flans› verir. Usta kart› yolculu-
¤un nihai aflk›nl›¤›n› simgeler; ancak bireysel, tekil

O S H O Z E N T A R O T U
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egonun ayd›nlanma içinde çözülmesi ile mümkün
olan bir aflk›nl›k.

Osho Zen Tarot’u kesinlikle, öngörü ile oyun oy-
nad›¤›n›z geleneksel bir tarot oyunu de¤ildir. Daha
çok flu ana ayna tutan, flu anda, burada ne oldu¤unu
tereddütsüz bir flekilde sunan, yarg›lamayan, karfl›-
laflt›rmayan, aflk›n bir Zen oyunudur. Bu oyun, du-
yarl›l›k, sezgi, sevecenlik, aç›k düflüncelilik ve birey-
sellik ile ayn› dalga boyuna girmek için bir seslenifl-
tir.

Fark›ndal›k konusuna bu flekilde odaklan›lmas›,
Osho Zen Tarot’u ile çal›flmaya bafllayan deneyimli
kullan›c›lar›n k›sa süre sonra anlayabilece¤i gibi, es-
ki sistem ve düflünüfllere getirilen pek çok yenilikten
biridir.

BÜYÜK ARKANA

Bu 22 kart, bu destede roma rakamlar› ile 0’dan
XXI’e kadar numaralanm›flt›r ve insan›n tinsel

yolculu¤unun merkezini, ilksel temalar›n› temsil eder.
Aflk›nl›¤› simgeleyen Usta kart›n›n numaras› yoktur.

Bir kart aç›l›fl›nda Büyük Arkana kartlar›ndan bi-
rinin belirmesi, Küçük Arkana kartlar›ndan daha
yüksek ve daha öte bir öneme sahiptir. Mevcut koflul-
lar›m›z›n, kendi bireysel tinsel yolculu¤umuzun mer-
kezi temalar›ndan birini gözden geçirmek için bir f›r-
sat verdi¤ini anlat›r. Di¤er kartlar› bu merkezi tema
çerçevesinde incelemek özellikle faydal› olacakt›r; ör-
ne¤in: “Çok fazla çal›fl›yor olmam gerçe¤i (Tükenme),
kendimi ifade edebilme ihtiyac›m (Yarat›c›l›k) konu-
sunda bana ne anlat›yor? Yarat›c›l›k yolculu¤umdaki
ilerleyiflimi, tüm enerjimi ‘makinenin’ çal›flmaya de-
vam etmesi için harcayarak nas›l engelliyorum?”

O S H O Z E N T A R O T U
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E¤er aç›l›flta hiç Büyük Arkana kart› yoksa, muhte-
melen, mevcut durum yaflam›n daha büyük oyunu
içinde gelip geçici bir alt-oyundur. Bu, önemsiz oldu¤u
ya da bundan bu kadar çok etkilendi¤iniz için kendi-
nizi aptal gibi hissetmeniz gerekti¤i anlam›na gelmi-
yor. Büyük Arkana kartlar›n›n olmay›fl›, “bunun da ge-
çece¤i” konusunda sizi temin edecektir ve daha sonra,
bunca telafl›n ne için oldu¤unu merak edeceksiniz.

Son olarak, aç›l›flta Büyük Arkana kartlar› varsa
bu, oyunda önemli sahne ve karakter de¤ifliklikle-
rinin gerçekleflmekte oldu¤una iflaret ediyor olabilir.
Asl›nda, o kadar çok Büyük Arkana kart› aç›lm›fl ola-
bilir ki, içlerinden yaln›zca birini –size en aç›k mesa-
j› veren kart›– seçerek, flu anda neyle karfl› karfl›ya ol-
du¤unuzu anlaman›za yard›m etmek üzere merkez
kart olarak kullanmak isteyebilirsiniz.

KÜÇÜK ARKANA

Bu 56 kart, dört unsuru temsil eden dört tak›ma
ayr›lm›flt›r ve her biri, onlar› ay›rt etmeye yara-

yan ve tak›m›n hâkim rengine sahip olan renkli bir
karo ile iflaretlenmifltir. Su kartlar›nda mavi bir karo
vard›r, Atefl kartlar›nda k›rm›z›, Bulutlar’da gri, Gök-
kuflaklar’›nda gökkufla¤› renklerinde karolar bulu-
nur. Normal oyun kartlar›nda oldu¤u gibi, tarot ta-
k›mlar›n›nda her birinde “saray kartlar›” vard›r.
Bunlar›n aristokrat, feodal unvanlar›n›n getirdi¤i
önem yok edilmifl, bunun yerine içinde bulundukla-
r› unsurlar üzerinde hâkimiyet kazanmak için de¤i-
flik f›rsatlar› temsil edecek isimler verilmifltir.

Atefl tak›m› geleneksel tarottaki De¤nekler’e te-
kabul eder, eylem ve tepki âlemini, mant›¤›m›z› ya
da duygular›m›z› dinlemek yerine, “içimizden ge-
len” duygular› takip etti¤imiz zaman girece¤imiz ve
ç›kaca¤›m›z durumlar› temsil eder.

O S H O Z E N T A R O T U
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Su tak›m› geleneksel Kupa tak›m›n›n yerine geç-
mifltir ve yaflam›n duygusal yönünü temsil eder. “Er-
keksi” ve giriflken olan Atefl’ten daha “kad›ns›” ve
al›c› enerjidir.

Zihni temsil eden hava tak›m› için, K›l›çlar yeri-
ne Bulutlar seçilmifltir. Bunun sebebi, ayd›nlanma-
m›fl zihnin tam olarak bulutsu olmas›, ›fl›¤› engelle-
mesi, çevremizdeki manzaray› karartmas› ve nesne-
leri olduklar› gibi görmemizi engellemesidir. Ama
bulutlar›n, göz ard› edilmemesi gereken bir baflka
özellikleri daha vard›r; gelir geçerler ve bu yüzden
çok ciddiye al›nmamalar› gerekir!

Son olarak, bu destedeki Gökkuflaklar› tak›m› ge-
leneksel Diskler ya da Y›ld›zlar tak›m›n›n yerine ge-
çer ve toprak unsurunu temsil eder. Bu, geleneksel
olarak yaflam›n pratik, maddi yan›n› temsil eden un-
surdur. Ama Zen yaklafl›m›na uygun olarak en al-

çakgönüllü, en dünyevi etkinlikler bile kutsal olan›
kutlama f›rsat› içerir ve bu tak›m için Gökkufla¤› se-
çilmifltir. Yeryüzü ile gökyüzü, madde ile ruh aras›n-
da köprü olan Gökkufla¤›’n› kullan›rken, kendimize
gerçekte alçak ile yüksek aras›nda bir ayr›m olmad›-
¤›n›, bunun, tek bir enerjinin kesintisizli¤i ve cenne-
tin gökyüzünün yükseklerinde, uzak bir yer olmad›-
¤›n›, burada, yeryüzünde keflfedilmeyi bekleyen bir
gerçeklik oldu¤unu hat›rlat›r›z.

‹flte burada bir keflif yolculu¤u, her fleye dair ni-
hai bir aflk›nl›¤a giden yol var. Nefleyle, gülüp oyna-
yarak gidin, zirvelerden vadilere, sonra yine zirvele-
re, her ad›mdan tat alarak gidin. Hatalar›n›zdan ders
al›n, yanl›fl yapmazs›n›z.

O S H O Z E N T A R O T U
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Do¤al olarak, tarota diledi¤iniz her fleyi sorabi-

lirsiniz, ama asl›nda tarot, zaten bildi¤inizi aç›-

¤a ç›karman›n arac›d›r. Bir konuya iliflkin çekilen her

kart, o anda fark etmeyi baflaramad›¤›n›z ya da fark

etmeye gönülsüz oldu¤unuz bir fleyin do¤rudan

yans›mas›d›r. Ve ancak yans›z bir aç›dan bakarak

(do¤ru ya da yanl›fl diye de¤erlendirmeden) fark et-

ti¤iniz zaman yüksekli¤inizi ve derinli¤inizi –gök-

kufla¤› varl›¤›m›z›n tüm renklerini– tam olarak yafla-

maya bafllayabilirsiniz.

Tarotun “ayna”s›na dan›fl›rken, kartlar›n›z› ener-

jinizi boflaltt›¤›n›z bir hazne olarak hayal ederek, iyi-

ce kar›flt›r›n. Haz›r hissetti¤iniz zaman, yüzü yere

bakan bir yelpaze fleklinde yere yay›n onlar› ve sol

elinizi (al›c›) kullanarak mevcut konunuza karfl›l›k

olacak kartlar› seçin. Kartlar› çevirirken o anda kal-

may›, d›fl meselelerinizi aç›kl›¤a kavuflturacak iç tep-

kilerinize izin vermeyi unutmay›n.
Sizin de yaflayaca¤›n›z gibi, Osho Zen Tarot’u im-

geleri canl›d›r. Etkileri reddedilemez, çünkü bizimle,
iç benli¤imizin anlayaca¤› dilden konuflurlar. Anla-
y›fl uyand›r›rlar. Aç›kl›¤a neden olurlar.

Kitab›n arkas›nda, oynanabilecek pek çok aç›l›fl
ve yerleflim bulunmaktad›r (bkz. sayfa 172), ama
sonunda kartlar› kullanmak için kendi yolunuzu ge-
lifltirmelisiniz. Yarat›c› olun; olas›l›klar sonsuzdur.

Bu desteyi kullan›rken olabildi¤ince sessiz olun
ve odaklan›n. ‹fllemi ne kadar bireysel gelifliminiz
için bir arma¤an olarak alg›larsan›z, mesajlar sizin
için o kadar anlaml› olur.

T R A N S A N D A N T A L Z E N O Y U N U N A S I L O Y N A N I R ?
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S oytar› giderek, her ad›mla geçmifli arkada b›rak›r. Safl›¤›,
masumlu¤u ve güveni d›fl›nda hiçbir fleyi yan›nda tafl›-

maz. Bu özellikleri elindeki beyaz gül ile temsil edilir. Yele¤in-
deki desenler tarotun tüm unsurlar›n›n renklerini tafl›r ve
onun, çevresindeki her fleyle ahenk içinde oldu¤unu gösterir.
Sezgisi zirvededir. Bu anda, bilinmeyene s›çramak için evre-
nin deste¤ine sahiptir. Yaflam ›rma¤›nda onu maceralar bekle-
mektedir. F Kart, sezginize, olaylar›n “do¤rulu¤una” iliflkin
duygunuza flu anda güvenirseniz, yan›lman›z›n imkâns›z ol-
du¤unu gösterir. Mant›kl› bir flekilde de¤erlendirmeye çal›flt›-
¤›n›z zaman, eylemleriniz baflkalar›na, hatta kendinize “ap-
talca” gelebilir. Ama Soytar›’n›n iflgal etti¤i “s›f›r” yeri, flüp-
hecili¤in ve geçmifl deneyimin de¤il, güvenin ve masumlu¤un
size rehberlik edece¤i say›s›z say›d›r.

Y O R U M
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OYTARI (aptal) daima güvenendir; tüm de-
neyimlerine ra¤men güvenmeye devam
edendir soytar›. Onu aldat›rs›n›z ve o size

güvenir; siz onu yine aldat›rs›n›z ve o size güvenme-
ye devam eder. Sonra siz onun aptal oldu¤unu, de-
neyimlerinden ders almad›¤›n› söylersiniz. Güveni
büyüktür; o kadar saf bir güveni vard›r ki, kimse
onu yozlaflt›ramaz.

Taoist anlamda, Zen anlam›nda aptal olun. Çev-
renize bilgiden bir duvar örmeye çal›flmay›n. Ne tür
bir deneyim yaflarsan›z yaflay›n, b›rak›n, olsun ve
sonra onu unutun. Zihninizi devaml› temizlemeye
devam edin; geçmifl için ölmeye devam edin ki, flu
anda kal›n, yeni do¤mufl bir bebek gibi, burada ve flu

anda. Baflta çok zor olacakt›r. Dünya sizden fayda-
lanmaya bafllayacakt›r... B›rak›n olsun. Onlar zavall›-
lard›r. Aldat›lsan›z, kand›r›lsan›z, soyulsan›z da, b›-
rak›n olsun, çünkü gerçekten size ait olan› alamazlar,
gerçekten size ait olan› kimse çalamaz. Ve yozlaflma-
ya direnece¤iniz her durumda, o anda içinizde bir
bütünleflme yaflanacak. Ruhunuz kristalize olacak.1
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Bu ç›plak flekil, mükemmelli¤in, lotus yapra¤›n›n üzerin-
de oturur ve gece gö¤ünün güzelli¤ine bakar. “Ev”in d›fl

dünyada fiziksel bir yer olmad›¤›n›, içteki gevfleme ve kabul
özelli¤i oldu¤unu bilir. Y›ld›zlar, tafllar, a¤açlar, çiçekler, ba-
l›klar ve kufllar; her biri bu yaflam dans›ndaki kardefllerimiz-
dir. Biz insanlar, kiflisel gündemlerimizin peflinde koflturur-
ken bunu unuturuz ve ihtiyac›m›z olan› elde etmek için sa-
vaflmam›z gerekti¤ine inan›r›z. Ama nihai olarak, ayr› oldu-
¤umuz duygusu yaln›zca bir yan›lsamad›r, zihnimizin mefl-
guliyetleri taraf›ndan imal edilmifltir. F Art›k, nerede olursa-
n›z olun, kendinizi “evde” hissetme yetisine sahip olma izni-
ni kendinize verip vermedi¤inizi anlama zaman›d›r. E¤er bu
izni veriyorsan›z, bu duygunun derinleflmesi ve sizinle kala-
bilmesi için onun tad›n› ç›karmaya zaman ay›rd›¤›n›zdan
emin olun. E¤er d›flar›daki dünyan›n sizi alt etmek için u¤-
raflt›¤›n› hissediyorsan›z, bir mola vermenin zaman› gelmifl-
tir. Bu gece d›flar›ya ç›k›n ve y›ld›zlara bak›n.

Y O R U M
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