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şından, toplumun bugün karşı karşıya kaldığı sosyal ve politik en acil konular 
dahil olmak üzere birçok şeyi kapsar. Osho, kitap yazmamıştır; onun adıyla ya-
yımlanan kitaplar, 35 yıl boyunca uluslararası seyirciler karşısında irticalen yap-
tığı konuşmaların ses ve video kayıtlarının deşifre edilmiş halidir. Osho, Lond-
ra’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 tanımlanmıştır.

Osho çalışmalarıyla ilgili olarak, kendisinin yeni bir insan türünün doğumu 
için gereken koşulları hazırlamaya yardımcı olduğunu söylemiştir. Bu insanı, 
çoğunlukla “Zorba Buddha” olarak tanımlamıştır. Hem bir Yunanlı Zorba gibi 
dünyevi zevklerin hem de bir Gautama Buddha’nın sessiz dinginliğinin tadını 
çıkaran... Osho’nun çalışmalarının tüm yönlerinden bir iplik gibi geçmek, hem 
doğunun zamansız bilgeliğini hem de batının teknoloji ve biliminin 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 salıver-
mek için tasarlanmıştır. Zira, bu şekilde düşüncelerden kurtulup rahat bir medi-
tasyon yapmak daha kolay hale gelmiştir.

Yazarın iki özyaşamöyküsel eseri bulunmaktadır:
Provokatör Mistik
Muhteşem Çocukluk Yılları

Yazarın Omega Yayınları’ndan çıkan kitapları:

• Aydınlanmanın ABC’si
• Bilincin Ölümsüz Alevi
• Bir Sabun Köpüğüdür Hayat
• Boşluğun İçine Yolculuk
• Büyük Düşünürlerle Buluşmalar
• Dingin Ruh Gürültücü Zihin
• Ego
• Gizemi Yaşamak
• Huzur Arayışı
• İçsel Yolculuk
• İnsan Kendinin Aynasıdır
• Kadın
• Kanat Açmış Kuş
• Karanlığa Âşık Olmak
• Kendini Bulmak
• Kumların Bilgeliği
• Meditasyon – İlk ve Son Özgürlük

• Meditasyonun Kehaneti (meditasyon 
kartları)

• Özgür Zihin
• Provokatör Mistik
• Ruh Eczanesi
• Sessizlik
• Sırlar Kitabı
• Sırların Sırrı
• Tantra, Spiritüellik ve Cinsellik
• Yaşam Aşkı
• Yaşamak İnanmaktır
• Yoga – Bireyin Doğuşu (I. Kitap)
• Yoga – Zamanın, Mekânın ve Arzunun 

Ötesinde (II. Kitap)
• Zen Tarot (Karton Kutulu, Tarot 

Kartlı)



Yeni İnsanlığın Temelleri - 2

KADIN

Dişilik Ruhunu Onurlandırmak

Ω



1. baskı: Omega Yayınları, 2020

KADIN: Dişilik Ruhunu Onurlandırmak / OSHO
Özgün adı: The Book of Women: Celebrating the Female Spirit

Copyright ©1995, 2014 OSHO International Foundation. www.osho.com/copyrights 
Tüm hakları saklıdır.

Bu kitaptaki materyal Osho’nun izleyicilere hitaben yaptığı çeşitli konuşmalardan
derlenmiştir. Osho’nun bütün konuşmaları birer bütün olarak kitaplar halinde

yayımlanmıştır ve ayrıca ses kaydı olarak da temin edilebilmektedir. Ses kayıtları ve
metinlerin tümüne www.osho.com adresindeki Osho Library’den ulaşılabilir.

OSHO®, Osho International Foundation’ın tescilli markasıdır. www.osho.com/trademarks
(Osho’ya ait herhangi bir fotoğraf, görüntü ya da OIF’a ait ya da telif hakkı kapsamındaki 

satılan bir sanat eseri Osho International Foundation’dan açık izin gerektirmektedir.)

Daha fazla bilgi için 
www.OSHO.com 

Bu, bir dergi, OSHO kitapları, ses ve görüntü formatında OSHO konuşmaları, İngilizce 
ve Hintçe OSHO Kütüphanesi metin arşivi ve OSHO Meditasyonları hakkında geniş bilgi 
içeren kapsamlı bir internet sayfasıdır. Burada OSHO Multiversity’nin programı ve OSHO 

International Meditation Resort hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 
İnternet sayfaları: 

http://OSHO.com
www.OshoTimes.com

http://OSHO.com/Resort
http://www.youtube.com/OSHOinternational

http://www.Twitter.com/OSHO
http://www.facebook.com/pages/OSHO.Internationall 

Aşağıdaki adresler aracılığıyla OSHO International Foundation ile temas kurabilirsiniz: 
www.osho.com/oshointernational, oshointernational@oshointernational.com

Türkçe yayın hakları © Omega Yayınları 
Bu eserin tüm hakları saklıdır. Yayınevinden yazılı izin alınmaksızın kısmen veya tamamen 

alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

ISBN 978-605-02-0811-5 / Sertifika No: 10962

İngilizceden çeviren: Osho International Foundation
Yayıma hazırlayan: Özge Uysal
Kapak uygulama: Mige Günbaş

Sayfa düzeni: Artemis İren

Lord Matbaacılık ve Kâğıtçılık • Topkapı-İstanbul
Tel.: (0212) 674 93 54 • Matbaa sertifika no: 45501

Omega Yayınları
Ankara Cad. 22/12 • TR-34110 Sirkeci-İstanbul

Tel.: (0212) 512 21 58 • Faks: (0212) 512 50 80
www.omegayayincilik.com • e-posta: omega@omegayayincilik.com

www.facebook.com/omegayayincilik • www.twitter.com/@omegaYAYINCILIK
www.instagram.com/omegayayinlari

Genel dağıtım: Say Dağıtım Ltd. Şti.
Ankara Cad. 22/4 • TR-34110 Sirkeci-İstanbul
Tel.: (0212) 528 17 54 • Faks: (0212) 512 50 80

internet satış: www.saykitap.com • e-posta: dagitim@saykitap.com



İçindekiler

Giriş ..................................................................................................... 7

 1. Bölüm: Dişinin Gücü .................................................................. 9
 2. Bölüm: Erkeğin Hikâyesi ......................................................... 19
 3. Bölüm: Kadın Özgürlüğü Hareketi ........................................ 31
 4. Bölüm: Cinsellik ........................................................................ 43
 5. Bölüm: Evlilik ............................................................................ 63
 6. Bölüm: Sevgi .............................................................................. 81
 7.  Bölüm: İlişki ............................................................................... 97
 8. Bölüm: Annelik ........................................................................117
 9. Bölüm: Aile ve Doğum Kontrolü .......................................... 131
 10. Bölüm: Yaratıcılık .................................................................... 155
 11. Bölüm: Beden........................................................................... 171
 12. Bölüm: Zihin ............................................................................ 203
 13. Bölüm: Meditasyon................................................................. 233





7

Giriş

Bir erkek olarak kadın ruhu hakkında nasıl konuşabili-
yorsunuz? 

Erkek olarak konuşmuyorum, kadın olarak konuşmuyorum. 
Bir zihin olarak konuşmuyorum. Zihin kullanılıyor ama ben 
farkındalık, bilinç olarak konuşuyorum. Ve farkındalık ne 
erkektir ne de kadındır. Bu cinsiyet ayrımı bedeninde vardır 
ve bir de zihninde vardır çünkü zihnin, bedeninin içsel par-
çasıdır. Bedenin de zihninin dıştaki parçasıdır. Beden ve zi-
hin birbirlerinden ayrı şeyler değiller, onlar tek bir varlıktır. 
Gerçekte, “beden ve zihin” demek doğru değil, “ve” bağlacı 
kullanılmamalı. Aralarında bir kısa çizgi dahi kulanılmamalı: 
Sen bir bedenzihinsin.

Bu nedenle dişil veya eril kavramları ancak zihinle, beden-
le ilişkili olduklarında anlamlılar. Ama ikisinin de ötesinde 
olan bir şey var; aşkın olan bir şey. Gerçek özün ve varlığın 
bulunduğu yer orası. Bu varlık yalnızca farkındalıktan, tanık-
lıktan, dikkatli olmaktan oluşur. O, saf bilinçtir.

Bir erkek olarak konuşmuyorum burada, yoksa kadınlar 
hakkında konuşmak imkânsız olurdu. Dişi bedeninde defa-
larca yaşadım, erkek bedeninde defalarca yaşadım ve hepsi-
ne tanık oldum. Tüm evleri gördüm, tüm kıyafetleri gördüm. 
Söylediklerimin bu yaşam deneyimiyle hiç alakası yok; çok, 
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pek çok yaşamdan edindiğim sonuçlardır onlar. Bu yaşamım, 
çok çok uzun bir yolculuğun neticesidir. 

Beni bir kadın veya erkek olarak dinlemeyin, yoksa beni 
dinlemiyor olacaksınız. Beni farkındalık olarak dinleyin.
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1. BÖLÜM

Dişinin Gücü

Bana öyle geliyor ki, kadınları gerçekten anlayan ve ka-
bul eden bu gezegenin görmüş olduğu ilk erkeksiniz. Lütfen 
yorumlayın. 

Daha önce söylemiştim: Kadın sevmen için vardır, anlaman 
için değil. Bu anlaşılması gereken ilk şey.

Yaşam o kadar gizemlidir ki ellerimiz doruklarına eriş-
mez, gözlerimiz onun en derin gizlerini göremez. Varoluşun 
herhangi bir ifadesini, erkeği, kadını, hayvanı ya da doğayı 
anlamak bilimin işidir, mistiğin değil. Ben bilimadamı deği-
lim. Bence bilimin kendisi bir gizemdir, son dönemde bili-
minsanları da fark ediyorlar bunu. Bilinebilecek her şeyi bir 
gün bilecekleri gibi köhnemiş, inatçı ve batıl tutumlarından 
vazgeçiyorlar. 

Bilim tarihi, Albert Einstein ile farklı bir rotaya girdi. 
Einstein maddeyi derinlemesine inceledikçe hayretler içinde 
kaldı; Tüm mantık geride kalmıştı, tüm rasyonellik geride 
kalmıştı. Varoluşa dayatma yapamazsın çünkü o senin man-
tığını dinlemez. Mantık insan işidir. Albert Einstein hayatının 
bir döneminde rasyonellikte ısrarcı olup olmama konusunda 
epey tereddüt etti ama bunda ısrar etseydi aptallık etmiş olur-
du. Bu insani olurdu ama bilgece sayılmazdı. Mantık veya 
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rasyonellik adına ne kadar ısrarcı olursan ol, kozmos senin 
mantığına göre değişmez; mantığın, kendini kozmosa göre 
değiştirmek zorunda kalacaktır. Ne kadar derine inersen, va-
roluş da o kadar gizem kazanır. Ve öyle bir noktaya gelirsin 
ki mantığı ve akılcılığı geride bırakman, sadece doğayı dinle-
men gerekir. Ben buna nihai anlayış diyorum ancak kelimeyi 
gündelik hayatta kullandığımız anlamıyla kullanmıyorum: 
Onu bilirsin, hissedersin ama kelimelere dökemezsin.

Erkek bir gizemdir, kadın bir gizemdir, var olan her şey bir 
gizemdir. Bu esrar perdesini aralamak için gösterdiğimiz tüm 
gayretler hüsranla sonuçlanacak.

Bir hikâye anımsıyorum. Adamın biri, oğluna Noel hedi-
yesi almak için oyuncakçıya gider. Adam ünlü bir matema-
tikçi olduğu için dükkân sahibi ona hemen bir yapboz getirir. 
Matematikçi de yapbozu dener. Bu, çok güzel bir yapbozdur. 
Matematikçi bir dener, iki dener ve giderek terlemeye başlar 
çünkü oyun zorlaşmaktadır. Müşteriler, satış personeli ve 
dükkân sahibi, hepsi adamaı izlemektedir ve o, yapbozu bir 
türlü tamamlayamaz. Sonunda vazgeçer ve dükkân sahibine 
bağırarak sitem eder: “Eğer bunu ben çözemiyorsam, oğlu-
mun nasıl çözeceğini düşünüyorsun?”

Dükkân sahibi cevaplar: “Matematikçi olsun olmasın, hiç 
kimsenin çözemeyeceği bir yapboz bu!” 

Matematikçi bunun üzerine, “İyi de neden böyle yapıl-
mış?” diye sorar.

Dükkân sahibi yanıtlar: “Bu şekilde yapılmıştır ki böyle-
likle çocuk hayatın çözülemez ve anlaşılamaz olduğunu en 
baştan anlamaya başlasın.”

Hayatı yaşayabilirsin, onu kutlayabilirsin, onun gizemiyle 
bir olabilirsin. Ama bil ki bir gözlemci olarak onu kesinlik-
le anlayamazsın. Ben kendimi anlamıyorum. Benim için en 
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büyük sır kendimim! Ancak sana birkaç ipucu verebilirim: 
Psikaytr sana karının bedavaya sorduğu soruları bir sürü 
para karşılığı soran kişidir.

Mutluluğun anahtarı: Sevgi, şefkat ve tutku hakkında sü-
rekli konuşabilirsin ama gerçek mutluluk, mutluluğun anah-
tarını hiç kaybetmemiş olduğunu fark etmendir.

Kadın, erkeğin kendisine yaklaşmasına direnç göstererek 
ilişkiye başlar ve onun geri çekilmesini engelleyerek bitirir. 
Bir kadının fikrini değiştirmek istiyorsan, onunla hemfikir ol. 
Eğer bir kadının ne demek istediğini merak ediyorsan, ona 
bak, sakın dinleme.

Kadın polise doğru yürür ve şikâyete başlar: “Memur bey, 
köşedeki adam beni rahatsız ediyor.”

Polis, “Ben durumu buradan izliyordum. Adam size bir 
defa dahi dönüp bakmadı, bayan!” der.

“Evet,” der kadın, “ne kadar rahatsız edici bir şey, öyle de-
ğil mi?”

Romantik delikanlı yatağında uzanmış güzel kıza doğru 
döner ve merakla sorar: “Beraber olduğun ilk adam ben mi-
yim?” 

Kız bir an için düşünür, sonra sakin bir tavırla, “Bilmem, 
olabilir. Yüzleri hatırlamakta hep zorlanmışımdır.”

Her şey gizemlidir. En iyisi bir şeyleri anlatmaktan ziyade 
onların keyfini çıkarmaktır. Yaşamı anlamaya çalışan insanın 
sonunda bir aptal olduğu kanıtlanır; yaşamın keyfini süren kişi 
ise giderek bilgeleşir ve hayatın keyfini çıkarmaya devam eder 
çünkü o, etrafını saran gizemin giderek daha çok farkına varır.

En önemli farkındalık hiçbir şeyin anlaşılamayacağını fark 
etmektir. Herşeyin bir gizem ve mucize olduğunu anlamak 
bana göre hayatındaki dinselliğin başlagıcıdır.
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Kadın ve erkek arasındaki esas farkların neler olduğunu 
lütfen açıklar mısınız?

Kadın ve erkek arasındaki farklılıkların çoğu binlerce yıldır 
süren koşullanmaların eseridir. Bu koşullanmalar doğanın te-
melinde yoktur ama onlara kendine has bir güzellik, bireysel-
lik veren birkaç doğal farktan söz edebiliriz. Bunlar kolayca 
sıralanabilir.

Öncelikle, kadın yaşam üretmeye muktedirdir, erkek ise 
değildir. Bu açıdan erkek daha aşağıdadır ve bu aşağılık duy-
gusu erkeklerin kadınlara hükmetmesinde önemli rol oyna-
mıştır. Aşağılık kompleksi şu şekilde çalışır: Erkek kendini ve 
tüm dünyayı aldatmak üzere daha üstünmüş gibi davranır. 
Erkekler asırlardır kadının dehasını, yeteneklerini, kapasite-
sini yok etmekte, böylece kendi üstünlüğünü tüm dünyaya 
ve kendine kanıtlamaya çalışmaktadır.

Kadın çocuk doğurduğu için dokuz ay boyunca tama-
mıyla hassas ve korunmasız bir şekilde erkeğe muhtaç kalır. 
Erkekler bunu çirkin bir şekilde istismar etmişlerdir. Gerçek 
şu ki doğurganlık sadece fizyolojik bir farktır, pek bir farklılık 
oluşturmaz.

Erkeklerin onlara söylediği doğru olmayan şeyler yüzün-
den kadınların psikolojisi bozulmuş, onları erkeklerin kölesi 
yapmış ve tüm dünyada ikinci sınıf vatandaş haline düşmüş-
lerdir. Bu durum, sadece ve sadece erkeğin kadından daha 
çok kas gücüne sahip olmasından kaynaklanır. Ama kas gücü 
hayvansılığın bir parçasıdır. Eğer bu durum üstünlüğü belir-
leyecekse, o zaman neredeyse tüm hayvanlar erkekten daha 
kaslıdır.

Kadınlar ile erkekler arasında gerçek farklar tabii ki mev-
cuttur ama bunları bulmak için uydurulmuş fark yığınının 
ardına bakmak gerekir. Benim gördüğüm farklardan biri, 
kadının sevmeye daha muktedir olmasıdır. Erkeğin sevgisi 
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az çok fiziksel bir ihtiyaçtır, kadınınkiyse değildir. O daha 
büyük, daha yüce, daha ruhani bir deneyimdir. Bu yüzden 
kadın tek eşli, erkek ise çok eşlidir. Erkek dünyadaki tüm ka-
dınları ister ve yine de tatmin olmaz, onun tatminsizliğinin 
sınırı yoktur.

Kadın tek bir sevgiyle kendini tamamen doyurabilir çün-
kü o erkeğin bedenine değil, onun en derindeki içsel özellik-
lerine bakar. Güzel, kaslı vücuda sahip bir erkeğe değil, ka-
rizması olan erkeğe âşık olur: Tanımlanamaz ama son derece 
çekici ve keşfedilecek gizemi olan bir erkektir bu. O, erkeği-
nin sadece bir erkek olmasını değil, bilinçli şekilde keşfettiği 
bir macera olmasını ister.

Cinsellik açısından bakıldığında erkek çok zayıftır, o sa-
dece tek bir orgazm yaşayabilir. Kadın ise erkekten sınırsız-
ca üstündür, çoklu orgazm yaşayabilir. Ve bu durum en çok 
problem yaratan konulardan birisi olmuştur. Erkeğin orgaz-
mı bölgeseldir, cinsel organlarıyla sınırlıdır. Kadının orgazmı 
ise bütündür, cinsel bölgelerle sınırlı değildir. Onun tüm be-
deni erojendir ve erkeğe oranla binlerce kat daha derin, daha 
zengin, daha doyurucu orgazm deneyimler.

Ancak trajedi şudur: Kadın bedeninin tümü uyarılmak zo-
rundadır ve erkek de bununla ilgilenmez, o bununla asla ilgi-
lenmemiştir. Kendi cinsel geriliminden kurtulmak için kadını 
bir seks makinası olarak kullanır. Saniyeler içinde rahatlar ve 
o bitmiş olduğunda kadın henüz başlamamıştır bile. Erkek 
sevişme bittiği an döner ve uyumaya başlar. Cinsel birleş-
meyle tüm gerginliklerini atmış olarak daha rahattır, cinsel 
aktivite onun iyi bir uyku çekmesine yardım eder. Her kadın 
bununla yüzleştiğinde ağlar. O daha başlamamıştır, henüz 
harekete geçmemiştir. Kullanılmıştır. Ve bir mekanizma ola-
rak, bir nesne olarak herhangi bir şeye indirgenmek en çirkin 
şeydir. Kendisini kullandığı için erkeği bağışlayamaz. 
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Kadını orgazm olabilen bir eş haline getirebilmek için er-
keğin ön sevişmeyi öğrenmesi ve yatağa girmek için acele et-
memesi gerekir. Erkek, aşk yapmayı bir sanata dönüştürme-
lidir. Kendilerine içinde tütsüler yanan, parlak ışıkların değil 
mumların olduğu bir aşk tapınağı yapabilirler. Erkek kendini 
iyi hissettiğinde, sevinçli ve neşeliyken yaklaşmalıdır kadını-
na, ancak böylelikle gerçekten o anı paylaşabilirler. Genellikle 
erkek ve kadın sevişme öncesinde kavga etmiş olurlar. Bu, 
aşkı zehirler. Sevişme kavganın —en azından o gecelik— bit-
tiğine dair bir antlaşma olur. Bir rüşvettir, bir aldatmacadır. 

Erkek, bir ressamın resim yaptığı, bir şairin şiir yazdığı ya 
da bir müzisyenin çalgısını çaldığı gibi, ancak arzu kalbini 
kapladığı zaman sevişmelidir. Kadın bedeni, bir müzik aleti 
gibi ele alınmalıdır, öyledir de. Erkek coşkuyla seviştiğinde 
seks, sadece bir boşalma, rahatlama, uykuya dalma metodu 
değildir. O zaman ön sevişme de vardır. Sevdikleri tütsü ko-
kularıyla müziğin güzel tınılarıyla dolu aşk tapınağında, er-
kek kadınla dans eder, onunla şarkı söyler. Sevişme kutsal bir 
şey olmalı çünkü sen onu kutsal bir şey haline getirmediğin 
sürece, günlük hayatta hiçbir şeyin kutsal olması mümkün 
olmaz. Süperbilinç denilen şeye açılan kapının başlangıcı ola-
caktır bu.

Sevgi asla zorlanmamalıdır, asla bir çabaya dönüşmemeli-
dir. O, zihinde olmamalıdır. Sen sadece oynuyor, dans ediyor, 
şarkı söylüyor, keyif alıyorsun; o da bu uzun soluklu sevincin 
parçasıdır. Olursa ne güzel. Sevgi başına geldiğinde güzeldir. 
Zorla yaptırılırsa çirkindir.

Kadının altta, erkeğin üstte olduğu pozisyon misyoner po-
zisyonu olarak bilinir. Doğu bu çirkinliğin farkına varmıştır: 
Erkek ağır, büyük ve kaslı bedeniyle narin bir varlığın üzerine 
çullanmaktadır. Doğu’da bu pozisyonun tam tersini görürsü-
nüz: Kadın üsttedir. Erkeğin ağırlığı altında ezilen kadının 
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hareket kabiliyeti yoktur. Orada sadece erkek aktiftir: Kadını 
gözyaşları içinde bırakarak saniyeler geçmeden orgazma ula-
şır. Kadın bu işin bileşeni olmasına rağmen sevişmeye dahil 
bile olamaz. Sadece kullanılmıştır.

Kadın üstteyken kadının hareket kabiliyeti çoğalır, erke-
ğinki azalır ve bu durum, ikisinin orgazmlarını birbirine ya-
kınlaştırır. Kadın ve erkek, orgazmı beraber yaşarsa bu, başka 
âlemlere ait bir şeydir. Samadhi’nin ilk göz kırpmasıdır bu: 
İnsanın sadece beden olmadığının ilk işaretidir. İnsan bedeni-
ni unutur, dünyayı unutur. Hem kadın hem erkek daha önce 
hiç keşfetmedikleri yeni bir boyuta girer.

Kadın üst üste orgazm yaşayabildiği için erkeğin olabil-
diğince yavaş gitmesi gerekir. Ama gerçekte yaşanan şudur: 
Erkek o kadar aceleyle davranır ki tüm ilişkiyi mahveder. 
Erkek rahat olmalıdır, böylece kadın çoklu orgazm yaşayabil-
sin. Erkeğin orgazmı en sonda, kadın orgazmın en tepe nok-
tasına ulaştığında gelmelidir. Bu basit bir anlayış meselesidir.

Bunlar, kadın ve erkek arasındaki doğal farklardır, ko-
şullanmayla hiçbir alakaları yoktur. Başka farklar da var. 
Örneğin, kadın, erkekten daha çok merkezindedir. Daha sa-
kin, daha sessiz, daha sabırlıdır; beklemeyi becerebilir. Belki 
bu özelliklerinden dolayı hastalıklara karşı dirençleri daha 
fazladır ve erkeklerden daha uzun ömürlüdürler. Kadınlar, 
dinginlikleri ve sakinlikleriyle bir erkeğin hayatını tamamen 
doyurabilirler. Erkeği rahat ve sıcak bir atmosferle sarmala-
yabilirler. Ama erkek korkar ve kadın tarafından çevrelenmek 
istemez; kadının huzur veren sıcaklığı yaratmasını istemez. 
Korkar çünkü buna izin verirse kadına bağımlı hale gelebilir. 
Bu yüzden asırlardır kadını kendinden uzak tutmuştur. Erkek 
korkar çünkü içten içe o da bilir ki kadın onun olduğundan 
daha fazlasına sahiptir. Kasın, hayat verebilir. Doğa, üreme 
için kadını seçmiştir, erkeği değil.
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Erkeğin üremedeki rolü neredeyse yok gibidir. Bu aşağı-
lık kompleksi en büyük sorunu yaratmıştır: Erkek, kadının 
kanatlarını kesmiştir. Erkek, kadını aşağılayarak, kötüleye-
rek onu en azından kendi üstünlüğüne inandırabilmiştir. 
Kadınlara hayvan muamelesi göstermiş, hatta daha da kö-
tüsünü yapmıştır. Çin’de binlerce yıl kadınların ruhu olma-
dığı düşünüldü. Bu yüzden, bir erkek karısını öldürebilir ve 
bunun hesabını vermek zorunda kalmazdı. Kadın, erkeğin 
malıydı. Nasıl bir erkek herhangi bir eşyasını canı isterse yok 
edebilecekse, karısına da aynı şeyi yapabilirdi ve bu yasadışı 
sayılmazdı. Kadının ruhunun olmaması, kadın olmakla ilgili 
mümkün olan en büyük hakarettir.

Erkek, kadının eğitilmesini ve maddi bağımsızlığını elde 
etmesini engellemiştir. Erkek korktuğu için kadının sosyal 
hareketliliğini kısıtlamıştır. O, kadının üstün olduğunu bilir, 
kadının güzel olduğunu bildiği için ona özgürlük vermenin 
tehlike yaratacağından korkmuştur. O yüzden yüzyıllardır ka-
dınlar için bağımsızlık söz konusu olmamıştır. Müslüman ka-
dın yüzünü kapatmak zorunda bırakılmıştır ki, kocası dışında 
kimse yüzünün güzelliğini, gözlerindeki derinliği görmesin.

Hindu dininde kadın, kocası ölünce kendini öldürmek 
zorunda. Ne büyük bir kıskançlık! Tüm hayatın boyunca bir 
kadına sahip oldun ve ölümden sonra bile bu egemenliğini 
sürdürmek istiyorsun. Korkuyorsun. Kadın güzel, sen gitti-
ğinde kim bilir? Bir eş, belki senden daha iyi bir eş bulabilir. 
Sati denilen bu sistem binlerce yıl sürdü: Hayal edebileceğin 
en çirkin olay. 

Erkek çok bencildir. Bu yüzden ben onu şoven diye niteli-
yorum. Bu toplumu erkek yarattı ve bu toplumun içinde ka-
dına yer yok. Kadının kendine özgü muhteşem nitelikleri var! 
Erkeğin zekâya yatkınlığı varsa, kadının da sevgiye yatkınlığı 
var. Bu, kadın zekâ sahibi olamaz anlamına gelmez; zekâya 




