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Osho’nun öğretileri, hiçbir kategoriye sokulamamaktadır; bireysel anlam ara-
yışından, toplumun bugün karşı karşıya kaldığı sosyal ve politik en acil konu-
lar dahil olmak üzere birçok şeyi kapsar. Osho, kitap yazmamıştır; onun adıyla  
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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 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.
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Bu kitaptaki metinler, Osho’nun otuz yıla yayılan ve çoğunlu-
ğu Batılı dinleyicilerine yaptığı konuşmalarından derlenmiş-
tir. 

Osho İngilizcede hem erkek hem de insan anlamına gelen 
man sözcüğünü sıklıkla birbirinin yerine geçecek şekilde kul-
lanır. Çeviri esnasında bu ayrıma mümkün olduğunca dikkat 
edilmiştir. 

Ancak, bu iki sözcüğün (erkek ve insan) bu kitapta bah-
sedilen arketipler bağlamında birbirinin yerine kullanılabil-
mesi pekâlâ mümkündür. Aslında, insan yerine arzu eden 
okuyucu söylenenleri erkek diye anlayabilir: Ne de olsa bizim 
insanlık adına bildiğimiz ve kayıtlara geçmiş bu tarihsel ar-
ketiplerin hepsi erkektir ve bildiğimiz anlamdaki “insanlık” 
tarihi çoğunlukla erkeklerin arasında cereyan etmiş bir mese-
ledir. Dolayısıyla, insanlar hakkında yapılacak genellemeler 
çoğunlukla, erkeklerin erkekçe yaratmış olduğu bir toplum-
sal-tarihsel-dini kolektif bilinçtir.

Bölüm başlıkları Osho’nun erkeğin özgürleşmesi hakkın-
daki mevcut olan materyal zenginliğini yapılandırmak için 
seçilmiştir. Bu arketipler (Adem, Robot, Dilenci, Erkek Ar-
kadaş, Politikacı, Kumarbaz, Usta ve diğerleri) sabitlenmiş 
karakter tipleri ya da kişilikler olarak değil, hepimizde ortak 
olan belirli eğilimlerin tanımlamaları, kişiliğin davranış ka-
lıpları ve koşullanmaları olarak anlaşılabilir.

Osho’nun vurguladığı gibi gerçekliğimiz, tüm bu kate-
gorilerin ve teorilerin ötesinde yatmaktadır. Bu arketip kav-
ramları, bizim belirli zihin kalıplarını tanımamızda yardımcı 
olmak için ve sonra da zihnin sınırlarının ve engellerinin öte-
sine geçmek; kişiliğin ötesine geçmek ve orijinal yüzümüzü 
keşfetmek, gerçek ve gerekli olan özümüzü keşfetmek için 
simgeler olarak kullanılmıştır.
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GİRİŞ

Benim yeni insan vizyonum bir asidir; kendi orijinal benliği-
ni, kendi orijinal yüzünü arayan bir insandır. Tüm maskeleri, tüm 
gösterişini, tüm ikiyüzlülüklerini bırakmaya ve dünyaya gerçekte 
ne olduğunu göstermeye hazır olan bir insan. Onun sevilmesi ya 
da eleştirilmesi, ona saygı duyulması, onun onurlandırılması ya 
da aşağılanması, taçlandırılması ya da çarmıha gerilmesinin önemi 
yoktur çünkü kendin olmak varoluştaki en büyük rahmettir. Çarmı-
ha bile gerilmiş olsan, tatmin olmuş ve muazzam düzeyde memnun 
bir şekilde, hakiki bir insan, dürüst bir insan, sevgiyi bilen ve şefkati 
bilen bir insan ve insanların kör, bilinçsiz, uykuda, manevi olarak 
uykuda olduğunu anlayan bir insan olarak çarmıha gerileceksin.





11

Birinci Kısım

ADEM

Adem, ilk insan değil, “Hayır” diyen ilk insandır. Ondan ön-
cekileri tarih kaydedemez çünkü onların egoları yoktu. Be-
nim hissettiğim budur.

Adem bir insandır ve her insan Adem gibidir. Her çocukluk 
Cennet Bahçesi’ndedir. Her çocuk, hayvanlar kadar mutludur, ilkel 
insanlar kadar mutludur, ağaçlar kadar mutludur. Hiç, bir çocuğu 
ağaçların üzerinde, kumsalda koşarken izledin mi? O, henüz insan 
değildir. Onun gözleri nettir ama hâlâ bilinçsizdir. O, Cennet Bah-
çesi’nin dışına çıkmak zorunda kalacaktır. Adem’in Cennet Bahçe-
si’nden kovulmasının anlamı budur: O, artık bilinçsiz mutluluğun 
parçası değildir. O, bilgi ağacının meyvesini yiyerek bilinçli hale 
gelmiştir. O, insan haline gelmiştir.

Adem bir kez kovulmamıştır, her Adem yeniden ve yeniden ko-
vulmak zorundadır. Her çocuk Tanrı’nın bahçesinden dışarı atılmak 
zorundadır; bu, gelişmenin bir parçasıdır. Acı, gelişmenin gereğidir. 
Kişi onu yeniden kazanmak için, onu bilinçli olarak kazanmak için 
kaybetmek zorundadır. İnsanın sırtındaki yük ve onun kaderi, onun 
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kederi ve onun özgürlüğü budur; insanın problemi ve insanın ihti-
şamının her ikisi de budur.

Niçin asla kim olduğumla ve varoluşun bana vermiş oldukla-
rıyla tatmin olamıyorum? Her zaman yapılacak daha iyi bir 
şey arıyorum, başka birisi olmaya çalışıyorum. Başka birine 
benden daha fazla verilmiş bir şey olduğunda onu istiyorum. 
Tıpkı söyledikleri gibi: “Çimenler her zaman çitin diğer tara-
fında daha yeşil.” Bu neden böyle?
Bunun nedeni, senin saptırılmış olmandır. Sen, doğanın senin 
olmanı istemediği yere yönlendirilmişsin. Sen kendi potan-
siyeline doğru hareket etmiyorsun. Başkalarının senden iste-
diği şey olmaya çalışıyorsun ama bu tatmin edici olamaz. Bu 
tatmin edici olmadığında mantık şöyle der: “Belki bu kadarı 
yeterli değildir, daha fazlasına sahip ol.” O zaman daha fazla-
sının peşinden gidersin, o zaman etrafına bakmaya başlarsın. 

Herkes gülümseyen, mutlu görünen bir maskeyle dışarı 
çıkıyor. Bu yüzden herkes diğerlerini kandırıyor. Sen de bir 
maske ile dışarı çıkıyorsun, böylelikle diğerleri de senin daha 
mutlu olduğunu düşünüyor, sen başkalarının daha mutlu ol-
duğunu düşünüyorsun.

Çimenler, çitin diğer tarafında daha yeşil görünüyor an-
cak bu her iki taraftan da böyle! Çitin diğer tarafında yaşayan 
insanlar, senin çimenlerini görüyorlar ve onlara daha yeşil 
geliyor. O gerçekten daha yeşil, daha gür, daha iyi görünü-
yor. Bu, mesafenin yarattığı yanılsamadır. Yakınlaştığında, 
o zaman onun sandığın gibi olmadığını görmeye başlarsın. 
Fakat insanlar, birbirlerini belli bir mesafede tutarlar. Dostlar, 
sevgililer bile birbirini belli bir mesafede tutar; aşırı yakınlık 
tehlikeli olacaktır. Yakın olursan onlar, senin gerçekliğini gö-
rebilirler.

Sen en başından beri yanlış yönlendirildin, bu nedenle 
ne yaparsan yap mutsuz kalacaksın. Doğanın para hakkında 
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hiçbir fikri yoktur. Aksi takdirde dolarlar ağaçlarda yetişirdi. 
Doğanın paradan hiç haberi yoktur, para saf bir insan buluşu-
dur; kullanışlı ama tehlikelidir de. Zengin birini görürsün ve 
belki de paranın mutluluk getirdiğini düşünürsün: “Şu ada-
ma bak, ne kadar mutlu görünüyor,” der ve paranın peşine 
düşersin. Birisi daha sağlıklıdır, onun sağlığının peşine düşer-
sin. Birisi başka bir şey yapar ve çok tatmin olmuş görünür, 
onu izlersin. Fakat aradığın her zaman başkalarındadır.

Tüm mutsuzluk senin kendin olmamandır. Sadece kendin ol, o 
zaman mutsuzluk ve rekabet yoktur.

Toplum bunu öyle bir ayarlamıştır ki böylelikle sen asla 
kendi potansiyelin hakkında düşünmezsin. Aslında tüm mut-
suzluk senin kendin olmamandır. Sadece kendin ol, o zaman 
mutsuzluk ve rekabet yoktur, diğerleri daha çok şeye sahip 
olduğu için rahatsız olmak, senin daha azına sahip olmandan 
rahatsız olmak yoktur.

Şayet çimenlerin daha yeşil olmasını istiyorsan çitin diğer 
tarafına bakmana gerek yok, senin tarafındaki çimenleri daha 
yeşil yapabilirsin. Çimenleri daha yeşil yapmak o kadar basit 
bir şeydir ki… Fakat sen sadece başka yerlere bakıyorsun ve 
tüm çimler çok güzel görünüyor, seninkiler hariç.

İnsan kendi potansiyelinin, o her ne ise, içinde köklenme-
lidir ve hiç kimse ona rehberlik edip, direktif vermemelidir. 
Diğerleri ona, her nereye gidiyorsa, her ne haline geliyorsa o 
konuda yardımcı olmalıdır. Böylelikle dünya o kadar tatmin 
olacaktır ki inanamazsın.

Ben asla, çocukluğumda bile hoşnutsuzluk hissetmemi-
şimdir. Bunun basit bir nedeni var: Herhangi birinin, yap-
tığım şeyden ya da olmaya çalıştığım şeyden beni uzaklaş-
tırmasına asla izin vermedim. Bu bana muazzam bir şekilde 
yardımcı oldu. Bu zordu, zorluklar giderek çoğaldı ve artık 
tüm dünya bana karşı fakat bu beni rahatsız etmiyor. Ben 
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mükemmel bir şekilde mutluyum ve mükemmel bir şekilde 
hayatımdan memnunum. Başka bir şekilde yaşayabileceğimi 
düşünemem. Başka herhangi bir şekilde mutsuz olurdum.

Dünya bireyselliğin karşısındadır. O senin, sadece kendi 
doğal özün olmana karşıdır. Dünya, senin bir robot olmanı 
istiyor ve sen bir robot olmayı kabul ettiğin için başın dertte. 
Sen bir robot değilsin. Doğanın niyeti senden bir robot yap-
mak değildi. Bu nedenle sen olman gereken şey, alnına yazı-
lan şey olmadığın için sürekli olarak arıyorsun: “Eksik olan 
ne?” Belki daha iyi eşyalar, daha iyi perdeler, daha iyi bir ev, 
daha iyi bir eş, daha iyi bir iş... Tüm yaşamın boyunca bir yer-
den diğerine koşturuyor ve çabalıyorsun. Ancak toplum seni 
en başından itibaren yanlış yönlendirdi.

Benim çabam seni kendine getirmek için ve sen, ansızın tüm 
hoşnutsuzlukların kaybolduğunu fark edeceksin. Daha fazlası 
olmaya ihtiyacın yok. Sen yeterlisin. Herkes yeterlidir.

Niçin kendini sevmek bu kadar zor?
Her çocuk kendisi için muazzam bir sevgi ile doğar. Bu sev-
giyi mahveden toplumdur, bu sevgiyi yok eden dindir çünkü 
şayet bir çocuk kendisini severek büyürse İsa’yı kim sevecek? 
Başbakanı kim sevecek? Anne babayı kim sevecek? Çocuğun 
kendisine olan sevgisi saptırılmalıdır. Onu, sevgisini her za-
man kendisi dışındaki bir nesneye doğru yöneltmesi için ko-
şullandırmak gerekir. Bu insanı son derece yoksullaştırır çün-
kü kendin dışındaki birisini çok sevdiğinde bu Tanrı da, Papa 
da, baban da, karın da, kocan da, çocukların da olsa, sevginin 
nesnesi her kim olursa olsun, seni nesneye bağımlı kılar. Sen 
kendi gözünde ikinci plana düşersin, bir dilenci haline gelirsin.

Sen bir imparator olarak doğdun. Kendi içinde son de-
rece hoşnuttun fakat baban, onu sevmeni istedi; annen, onu 
sevmeni istedi. Etrafındaki herkes senin sevgin için bir nesne 
haline gelmek ister. Hiç kimse kendisini sevemeyen bir insa-
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nın başka hiç kimseyi de sevemeyeceğini düşünmez ve bunu 
umursamaz.

Böylelikle herkesin başka birisini sevmeye çalıştığı ve vere-
cek hiçbir şeyinin olmadığı son derece çıldırmış bir toplum yara-
tılır. Diğer kimsenin de verecek hiçbir şeyi yoktur. Niçin sürekli 
olarak sevgililer birbirleriyle kavga eder, dırdır eder, birbirlerini 
taciz eder? Bunun nedeni, elde etmeyi düşündükleri şeyi alama-
malarıdır. Her ikisi de dilencidir, her ikisi de boştur.

Doğru bir şekilde yetiştirilmiş bir çocuğun kendisine karşı 
sevgiyle yetişmesine izin verilir, böylelikle o sevgi ile o kadar 
çok dolu hale gelir ki sevgiyi paylaşmak bir zarurete dönüşür. 
O, sevgiyle o kadar yüklenir ki onu paylaşacak birisini ister. 
İşte o zaman sevgi asla seni başkasına bağımlı kılmaz. Sen ve-
ricisin, veren asla bir dilenci değildir. Ve diğeri de bir vericidir. 
İki imparator, kendi kalplerinin efendisi olan iki kişi buluştu-
ğunda muazzam bir keyif vardır. Hiç kimse başka birine ba-
ğımlı değildir, herkes bağımsızdır ve bireydir. Herkes kendi 
merkezindedir, kendi içinde köklenmiştir. O, sevgi olarak ad-
landırılan özsuyunun yüzeye doğru çıktığı ve binlerce çiçek 
olarak açtığı, kendi varlığının derinlerine inen köklere sahiptir.

Bu türden kimseler, senin peygamberlerin, senin Mesih-
lerin, senin Tanrı enkarnasyonların ve tüm diğer türden ah-
maklar yüzünden bugüne kadar mümkün olmamıştır. Onlar 
seni kendi zaferleri, kendi egoları için mahvetmişlerdir. Onlar 
seni tamamıyla ezmişlerdir.

Bunun mantığını anlayabilirsin. Ya Mesih, kurtarıcı senin 
sevginin nesnesi haline gelir ve sen onu körlemesine takip 
eden bir gölge olursun ya da sen tamamıyla memnun, binler-
ce gülün çiçek açmasıyla ve sevgiyle taşarsın. O zaman kur-
tulmayı kim umursar? Sen zaten kurtulmuşsundur. Cennet 
kimin umurunda? Sen onun içindesin.

Din adamı eğer sen kendini sevmeyi öğrenirsen ölecektir. 
Sen kendini sevmeyi öğrendikten sonra politikacının peşin-
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den gidenler olmayacaktır, toplumdaki tüm menfaat grupları 
iflas edecektir. Onların hepsi seni psikolojik olarak çok ince 
bir şekilde sömürmeyi başarırlar.

İnsanın kendisini sevmeyi öğrenmesi zor değildir, bu do-
ğal bir şeydir. Şayet doğal olmayan bir şeyi yapabilmişsen, 
kendini sevmeden başkalarını sevmeyi öğrenmişsen, o zaman 
diğeri çok basittir. Sen neredeyse imkânsız olanı yapmışsın. 
Bu sadece basit bir anlayışı kavrama meselesidir: “Kendimi 
sevmem gerekiyor, aksi takdirde hayatın anlamını ıskalaya-
cağım. Asla büyümeyeceğim, sadece yaşlanacağım. Hiçbir 
bireyselliğim olmayacak. Hakiki, onurlu, tam bir insan olma-
yacağım.”

Bir adım daha ileri gidecek olursak, eğer kendini sevemez-
sen dünyadaki başka hiç kimseyi sevemezsin. Sen kendin-
den uzaklaştırıldığın için pek çok psikolojik problem ortaya 
çıkmıştır. Sen “değersizsin”, sen olman gereken şey değilsin, 
senin eylemlerin düzeltilmek zorundadır. Senin belirli bir ki-
şilik kalıbının içine dökülmen gerekir.

Japonya’da dört yüz yaşında ağaçlar vardır fakat onların 
boyu sadece on beş santimdir. Onlar bunun bir tür sanat ol-
duğunu düşünüyor. Bu katliamdır, katıksız bir katliam! Ağaç 
çok eski görünür ama sadece on beş santim yüksekliğindedir. 
O, otuz metre yüksekliğinde olabilirdi, yıldızlara doğru uza-
nabilirdi. Onlar ne yapmıştır? Hangi stratejiyi kullanmışlar-
dır? Aynı strateji insanlığa karşı da kullanılmıştır. Onlar ağacı, 
tabanı olmayan bir saksının içine koymuştur. Böylelikle ağaç 
ne zaman köklerini büyütse, onlar kesmeye devam etmiştir 
çünkü saksının dibi yoktur. Onlar kökleri kesmeye devam 
eder ve kökler derine doğru büyümedikçe ağaç yükselemez. 
O yaşlanır ama asla büyümez. Tam olarak aynı şey insanoğ-
luna da yapılmıştır.

Senin kendine karşı sevgin senin gelişimin için temel ihti-
yaçtır. Bu yüzden ben sana doğal olan bencilliği öğretiyorum. 


