


Osho
Osho’nun öğretileri, hiçbir kategoriye sokulamamaktadır; bireysel anlam arayı-
şından, toplumun bugün karşı karşıya kaldığı en önemli sosyal ve politik konu-
lara kadar birçok şeyi kapsar. Osho, kitap yazmamıştır; onun adıyla yayımlanan 
kitaplar, 35 yıl boyunca uluslararası nitelikte bir dinleyici topluluğuna yaptığı 
konuşmaların ses ve video kayıtlarının deşifre edilmiş halidir. Osho, Londra’da 
yayımlanan Sunday Times tarafından 20. yüzyılın 1000 önemli isminden biri olarak 
kabul edilmiş, Amerikalı yazar Tom Robbins tarafından da “‹sa’dan sonra gelen 
en tehlikeli adam” olarak tanımlanmıştır.

Osho çalışmalarıyla ilgili olarak, yeni bir insan türünün doğumu için gere-
ken koşulları hazırlamaya yardımcı olduğunu söylemiştir. Bu insanı çoğunlukla 
“Zorba Buda” olarak tanımlamıştır. Hem Yunanlı Zorba gibi dünyevi zevkle-
rin hem de bir Gautama Buda’nın sessiz dinginliğinin tadını çıkaran bir kişi... 
Osho’nun çalışmalarının tüm yönlerinden bir iplik gibi geçmek, hem Doğu’nun 
zamansız bilgeliğini hem de Batı’nın teknoloji ve biliminin en yüksek potansiye-
lini kucaklayan bir vizyondur.

Osho, aynı zamanda, modern yaşamın baş döndürücü hızını kabul eden bir 
yaklaşımla, içsel dönüşüm bilimine yaptığı yenilikçi katkılarıyla tanınmıştır. Ben-
zersiz “Aktif Meditasyonlar”ı, bedenin ve zihnin birikmiş streslerini salıvermek 
için tasarlanmıştır. Zira, bu şekilde düşüncelerden kurtulup rahat bir meditasyon 
yapmak daha kolay hale gelmektedir.

Yazarın iki özyaşamöyküsel eseri bulunmaktadır:
Provokatör Mistik
Muhteşem Çocukluk Yılları
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• Boşluğun İçine Yolculuk
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ÖNSÖZ

Her kalabalık aykırı şeylerden, farklı renklerden oluşan 

alacalı bir karışımdır ama bu karmaşık oluşum içindeki birey-

lerin ayırt edilemez birer öğe oldukları söylenemez. Her birey 

özgün bir bilinçtir. Birey, kalabalığın parçası haline geldiğinde 

bilincini yitirir. Böylece bu kolektif, mekanik zihnin egemen-

liğine girer. Benim yaptığım şey son derece basit; bu alacalı 

karışımın içinden bireyleri ayıklıyor, onlara bireyselliklerini ve 

itibarlarını geri veriyorum.

Bu dünyada böyle kalabalıklar olsun istemiyorum. Bun-

ların din adı altında, milliyet ya da ırk adı altında toplanmış 

olmaları hiç fark etmez. Kalabalıklar çirkindir ve dünyadaki 

en büyük suçları işlemiştir çünkü onların bir bilinci yoktur. 

Kalabalık, kolektif bir bilinçsizliktir.

Bilinç insanı birey yapar; onu, rüzgârda bir başına dans 

eden bir çam ağacı, müthiş ihtişamı ve güzelliğiyle güneş ışı-

ğıyla aydınlanan yalnız bir dağ zirvesi ve muhteşem kükre-

mesi vadilerde kilometrelerce uzakta bile yankılanan yalnız 

bir aslan haline getirir.

Daima koyunlardan oluşan kalabalığın geçmişte sarf ettiği 

çabaların hepsinin amacı, her bir bireyi çarktaki bir dişliye 

dönüştürmeye, onu ölü bir kalabalığın yine ölü bir parçası 

haline getirmeye yönelik olmuştur. İnsan ne kadar çok bilinç-



6

İnsan Kendinin Aynasıdır

siz ve davranışları ne kadar çok bu kolektifliğin egemenliği 

altında olursa, daha az tehlikeli biri olur. Böylece neredeyse 

tamamen zararsız biri haline gelir. Zincirlerini kırıp kölelik-

ten kurtulmaktan bile aciz hale gelir.

Hatta tam tersine köleliğini, yani dinini, milliyetini, ırkını 

ve rengini yüceltmeye başlar. Bunlar kendisini köle yapan şey-

ler olmasına rağmen bunları yüceltir. Bir birey olarak o, hiçbir 

kalabalığa ait değildir. Her çocuk birey olarak doğar ama bir 

yetişkin nadiren birey olarak ölür.

Ben ise ölümü, doğumu karşılarken sahip olduğunuz masu-

miyetle, aynı dürüstlükle karşılamanıza yardımcı olmaya çalı-

şıyorum. Çünkü doğumunuz ile ölümünüz arasında sürdür-

düğünüz dans, yıldızlara doğru yalnız başınıza gerçekleştirdi-

ğiniz bilinçli bir uzanış olarak kalmalıdır; yalnız, ödünsüz, asi 

bir ruh. Asi bir ruhunuz yoksa, ruhunuz yok demektir. Başka 

türlü bir ruh zaten olamaz.

Osho

The Rebel
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Zihin bildiğinde, buna bilgi deriz. Kalp bildiğinde, buna 

sevgi deriz. Varlık bildiğinde ise, buna meditasyon deriz.

Aslolan, “Ben kimim?” sorusudur. Bilmenin tek yolu ise 

sessiz, tetikte ve dikkatli olmaktır; düşüncelerinizi izleyin ve 

onların kaybolup gitmesine izin verin. Bir gün her şeyin ses-

sizleştiğini, geriye mırıltı halinde bile olsa tek bir düşüncenin 

kalmadığını göreceksiniz. Sanki zaman durmuş, her şey dur-

muş gibi olacak. Ve aniden uzun ama çok uzun bir rüyadan, 

bir kâbustan uyanacaksınız.

Size yardımcı olabilecek tek bir kapı vardır ve o da içiniz-

dedir. İçinize doğru dalışa geçtiğinizde, varoluşun içine dal-

mış olursunuz. İşte tam o anda her şeyle muazzam bir birlik 

içinde olduğunuzu hissedersiniz.

Artık yalnız, tek başınıza değilsinizdir çünkü sizden başka 
olan hiç kimse yoktur. Olası her türlü dışavurumla her 
yöne doğru uzanan sadece siz varsınız. Ağaçta çiçek açan 
sizsinizdir; beyaz bir bulutun içinde hareket eden yine siz. 
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Okyanusun içindeki, nehrin içindeki siz. Hayvanların içinde, 
insanların içinde yine siz.

Size yeni dogmalar, inançlar, öğretiler, ideolojiler sunmu-

yorum; asla böyle bir şey yok. Benim işlevim tamamen farklı: 

Benim işlevim elinizdekini almak ve onun yerine hiçbir şey 

vermemektir. Çünkü eğer bir taşı alıp onun yerine başka bir 

taş koyarsam o ilk taşı koymuş olan kişiden bile daha tehli-

keli biriyim demektir. O ilk taş gitgide eskiyordu ve siz de 

ondan bıkmıştınız, o sizi artık beslemiyordu. O bir taştı, zaten 

sizi nasıl besleyebilirdi ki? Onu bir yük gibi sırtınızda taşıyor-

dunuz ve o taşı artık yavaş yavaş sırtınızdan atmanızın daha 

iyi olacağını fark etmiş olabilirsiniz.

Fakat bu sefer de yeni bir taşla yeni bir balayı başlıyor. Belki 

bu taş doğru olandır diye düşünüyorsunuz. Ben size bir inanç 

sisteminin yerine bir başkasını önermiyorum; sadece var olan 

inancı yıkıyorum. Benim yıkan biri olduğuma şaşabilirsiniz; 

size zorla kabul ettirilen her ne varsa hepsini yok etmek isti-

yorum. Yıkılanın, yok edilenin yerini başka bir şeyle doldur-

maya ise gerek yok.

Yaratıcılık içsel potansiyelinizdir. Benim onu yaratmama 

gerek yok. Engel teşkil eden her şey bir kez ortadan kaldırıldı 
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mı, gelişmeye ve akmaya başlar, kendi başınıza bir arayışa 

girersiniz. Çok geçmeden de güç ve yeni bir kudret kazanır-

sınız çünkü kendi başınıza gerçekleştirdiğiniz ufacık bir keşif 

bile size hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir mutluluk 

verecektir. Kendi başınıza yaptığınız sadece ufacık bir keşifle 

tamamen farklı bir varlık haline gelirsiniz çünkü artık içiniz-

de gerçek doğmuş olur. Bu sadece bir tohum olabilir ama ne 

olursa olsun artık ilk adım atılmıştır.

Düşüncelerinizin kaçının kendinize ait olduğunu şöyle bir 

saysanız, tek bir düşüncenin bile aslında size ait olmadığını 

görüp şaşırırsınız. Bu düşüncelerin hepsi başka kaynaklar-

dan gelmedir, hepsi ödünç alınmıştır; bunlar ya başkaları 

tarafından bir çöp gibi üzerinize atılmış ya da bizzat kendi-

nizin çöp gibi yığdığınız şeylerdir. Fakat hiçbiri sizin değil-

dir.

Tek bir ölçütü aklınızdan çıkartmayın: Değerli olan tek şey 

bildiğiniz şeydir. Bildiğiniz şeyi yitirmeniz mümkün değil-

dir. Kaybedebileceğiniz ve kaybolmaması için mutlaka bir 

ucundan tutup asla bırakmamanız gereken hiçbir şey değerli 

olamaz. Onu kaybedebilir olmanız onun size ait bir deneyim 

olmadığını gösterir.



10

İnsan Kendinin Aynasıdır

İnsanlar benim beyin yıkadığımı söylüyor. Hayır, ben insan-

ların beynini yıkamıyorum. Fakat onların beyinlerini temizle-

diğim kesin ve ben kuru temizlemeye inanıyorum!

Temiz bir başlangıç yapın: hiçbir inanış, hiçbir dogma ve 

hiçbir inancın olmadığı temiz bir sayfa açın. O zaman gerçe-

ğin ne olduğunu bulma olasılığınız var. Gerçek ne dinlerde, 

ne de dinlerin kitaplarında bulunur.

Bulacağınız gerçek –belki şaşıracaksınız ama– hiçbir yerde 

yazılı değildir, olamaz da. Onu yazmak imkânsızdır. O, kimse 

tarafından dile getirilmemiştir ve kimse tarafından dile geti-

rilmeyecektir.

Zihniniz daima “Neden?” ve “Ne için?” diye soruyor. Ve 

“Ne için” sorusunun yanıtı olmayan şeyler sizin için yavaş 

yavaş değersiz hale gelmeye başlıyor. İşte sevgi de böyle 

değersizleşiyor. Sevginin ne amacı var ki? Sizi neye ulaştırır? 

Onun vasıtasıyla ne elde edersiniz? Bir tür ütopyaya ya da 

bir cennete ulaşabilir misiniz onunla? Elbette ki bu bakımdan 

sevginin hiçbir bir amacı, anlamı yoktur. O amaçsız, anlam-

sızdır.
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Güzelliğin anlamı ne? Günbatımını izler, güzelliği karşısın-

da serseme dönersiniz. Fakat aptalın biri size, “Bunun anlamı 

nedir?” diye sorabilir ve siz de buna verecek yanıt bulamaz-

sınız. Ve eğer onun bir anlamı yoksa o zaman neden gereksiz 

yere güzelliği övüyorsunuz?

Güzel bir çiçeğin, güzel bir resmin, güzel bir müziğin, 

güzel bir şiirin hiçbir anlamı yoktur. Bunlar bir şeyi kanıtla-

mak için öne sürülen savlar olmadığı gibi, herhangi bir amaca 

ulaşma yolunda kullanılacak araçlar da değildir. Yaşamak 

sadece amaçsız, gereksiz olan o şeylerden ibarettir.

Bir kez daha tekrarlayayım, yaşamak sadece hiçbir amacı, 

hiçbir anlamı olmayan şeylerden ibarettir; yani bu şeylerin 

hiçbir amacı yoktur, sizi bir yere ulaştırmazlar, onlardan bir 

anlam çıkartamazsınız. Başka bir deyişle yaşamak kendi için-

de bir anlam taşır.

Size herhangi bir Tanrı’nın krallığını vaat etmiyorum, size 

hiçbir şey miras kalmayacak. Siz zaten mirasınızı aldınız.

Bu miras hayatınızdır. Ona karşı sevecen ve saygılı olun.
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Dünyanın her yerinde çeşitli mucizeler meydana geliyor; 

hiçbir zaman yaşamamış olan insanlar ölüyorlar; ne imkânsız 

bir şey ama! Fakat bu her gün oluyor. Ve birçoğu asla yaşa-

madığını ancak ölüm anı gelip çattığında fark edince, şöyle 

diyor: “Çok garip, hayatı ıskaladığımı ilk kez fark ediyorum!”

Eğer yaşıyorsanız, ne için yaşıyorsunuz? Sevmek, eğlen-

mek, kendinden geçmek için. Yoksa neden yaşayasınız?

Yaşama saygı gösterin, saygı duyun. Yaşamdan daha kut-

sal, daha ilahi bir şey yoktur.

Aslında varoluşun anlamı yoktur. Fakat o anlamsız da 

değildir. Basitçe ifade etmek gerekirse anlam ile varoluş bir-

birleriyle ilgisiz şeylerdir. Varoluşun erişmeye çalıştığı bir 

amacı yoktur. O hiçbir yere doğru gitmez. O, sadece neyse 

odur.

Anlam amaç odaklıdır; biraz amaç, biraz başarı... Anlamı 

sorun haline getiren insanın zihnidir.

İçinizde doğan soruların hepsinin kökünde yatan neden 

zihindir. Zihin, şeyleri oldukları gibi kabul ederek rahat ede-

mez. Zihnin doğası böyledir.
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Sahte dinler zihni disipline etmeye dayalıdır. Gerçek dinin 

ilk işi zihni bir kenara koymaktır. Ve bu da bir bakımdan çok 

basittir.

Disiplinler çok zordur. Zihni odaklanması için eğitmek 

oldukça güçtür çünkü o sürekli başkaldırır, eski alışkanlıkla-

rına döner durur. Siz onu bir yöne çekersiniz, o kaçar. Onu 

odaklandığınız konuya tekrar döndürürsünüz ama bir bak-

mışsınız başka bir şey düşünüyorsunuz ve neye odaklanmaya 

çalıştığınızı bile unutmuşsunuz. Bu kolay bir iş değildir.

Fakat zihni bir kenara koymak çok basit bir şeydir; hiç de 

zor değil. Tek yapmanız gereken izlemektir. Zihninizde her 

ne olup bitiyorsa müdahale etmeyin, onu engellemeye çalış-

mayın. Hiçbir şey yapmayın, çünkü yaptığınız her ne olursa 

olsun bir disiplin haline gelir.

Hiçbir şey yapmayın. Sadece izleyin.

Zihinle ilgili en garip olay, siz izleyici haline geldiğinizde 

onun ortadan kaybolmaya başlamasıdır. Tıpkı aydınlığın 

karanlığı dağıtması gibi, dikkat de zihni, onun içindeki 

düşünceleri ve tüm donanımını dağıtır, savuşturur. Yani 

meditasyon sadece dikkatli ve farkında olmaktan ibarettir; o, 

belli olmayanı gün yüzüne çıkartır. Meditasyonun icat etmek-

le hiç ilgisi yoktur. O bir şey icat etmez, sadece orada olanı 

keşfeder.

Peki, orada olan nedir? Oraya girer ve sonsuz boşluğu, 

öylesine güzel, öylesine sessiz, öylesine ışıklı, öylesine hoş 

kokulu olan o boşluğu bulursunuz; artık Tanrı’nın krallığına 

girmişsinizdir. Benim deyişimle, kutsallığa ermiş olursunuz.
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Ve bu alana bir kez adım attıktan sonra, oradan çıktığınız-

da tamamen yeni bir kişi, yeni bir insan olursunuz. Artık asıl 

yüzünüz görülmektedir. Tüm maskeler ortadan kaybolmuş-

tur. Aynı dünyada farklı şekilde yaşamaya başlarsınız. Aynı 

insanların arasındasınızdır ama tavrınız, yaklaşımınız artık 

farklıdır. Suyun üzerindeki bir nilüfer çiçeği gibi yaşarsınız; 

suyun içinde ama kesinlikle suyun değmediği bir nilüfer... 

Din, içinizdeki bu nilüfer çiçeğinin keşfidir.

Benim dini yaklaşımım, tamamen size kendinizi geri ver-

mekten ibarettir.

Sizi çalmışlardı; mümkün olabilen her bakımdan sarılıp 

sarmalanmış, koşullandırılmıştınız. Kendinize yaklaşabilme-

nizi sağlayacak tüm kapılar kapalıydı. Benim çabam tama-

men içinizde kapılar ve pencereler açmak, tüm duvarları 

kaldırarak tepenizde gökyüzünü görebileceğiniz bir ortam 

yaratmaktır ve eğer bunu yapabilirsem, o zaman siz de dinin 

ne olduğunu anlayacaksınız.

Tıpkı sevgi gibi, dostluk da dünyadan silinip gitti. Dostluk 

ancak çıplak olduğunuzda, olduğunuz gibi olduğunuzda 

mümkün olabilir, yani insanların olmanızı istediği şekilde; 

olmanız gerektiği şekilde değil de sadece olduğunuz gibi 

olduğunuzda... İki insan birbirlerine oldukları gibi açıldıkla-

rında dostluk büyür.
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İki insan maskelerini atmaya hazır olduklarında dindarlı-

ğa doğru muazzam bir adım atmış olurlar. Bu yüzden sevgi, 

dostluk veya maskenizi düşürmenize yardımcı olacak her-

hangi bir şey sizi dine doğru götürür.

Sorgulamak risk almak, bilinmeze doğru hareket etmektir. 

İnsan neler olacağını bilemez. İnsan tanıdığını, ona rahat 

gelen her şeyi bırakır. Karşı kıyıda bir şey olup olmadığından 

ve hatta başka bir kıyı olup olmadığından bile kesin emin 

olmadan bilinmeze doğru yol alır.

İnsanlar ya Tanrı inancına tutunuyor ya da biraz daha 

güçlü olanlar, yani entelektüeller, aydın sınıfındakiler ise 

ateizme. Fakat bunların her ikisi de şüpheden kaçış yolları-

dır. Şüpheden kaçmak ise sorgulamaktan kaçmaktır. Şüphe 

nedir? O sadece bir soru işaretidir. O sizin düşmanınız değil-

dir; o, sizi sorgulamaya hazırlayan içinizdeki soru işaretidir 

yalnızca. Şüphe sizin dostunuzdur.

Yapılması gereken ilk şey insanın kendisi olmasıdır, ikincisi 

ise kim olduğunu bilmesidir. Kendiniz olarak kalın, doğallığı-

nızı koruyun; içinizde akmakta olan bu yaşamın gitgide daha 

fazla farkında olmaya çalışın.

Kalbinizin içinde atan kimdir?

Nefesinizin ardındaki kimdir?
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Doğduğunuzda özle birlikte doğarsınız. Ego ise sizin birik-

tirdiğiniz, bizzat elde ettiğiniz bir şeydir. Öz varoluşun size 

bir hediyesidir. Onu kazanmak için hiçbir şey yapmadınız, 

elde eden de siz değilsiniz, işte bu nedenle onu kimse sizden 

alamaz. Bu imkânsızdır çünkü o; sizin doğanız, sizin varlığı-

nızdır.

Şüphe edin! Ve bunu asla gönülsüzce, yarım yamalak yap-

mayın. Tüm gücünüzle şüphe edin ki şüphe, elinizdeki bir 

kılıca dönüşsün; böylece etrafınızda toplanmış olan tüm çer-

çöpü kesip atabilir. Şüphe çerçöpü kesip atmak içindir; medi-

tasyon ise kendi kendinizi uyandırabilmeniz için.

Bunlar aynı paranın iki yüzüdür çünkü o çerçöp size yük 

olurken uyanamazsınız. Çerçöp size uyku verir. Onun işlevi 

budur; amacı sizi hep uykuda tutmaktır.

Istırap hep vardı. Fakat ıstırabın farkında olmak yeni bir 

etmen ve dönüşümün başlangıcıdır. Bir şeyin farkına vardı-

ğınızda, onu değiştirmek için bir şeyler yapma olasılığınız da 

var demektir.

İnsanlar ıstırabı yaşamın bir parçasıymış, sanki kaderleriy-

miş gibi kabullenerek onunla yaşadılar. Kimse onu sorgula-

madı. Kimse neden diye sormadı.




