
TÜKETİCİ CENNETİ 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bugün saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz... 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 
 

Tatiana: Ve Dushan. 
 

Dushan: Selamlar. 
 

Tatiana: Bugünkü toplantımıza ve sohbetimize aşırı tüketim konusuyla ilgili bir 

soruyla başlamak istiyorum. Mesele şu ki, böyle bir alışkanlık toplumun tüketimci 

formatında geliştirilmiştir. Ve temelde tüm insanlar bu tür aşırı tüketim ve istifçiliğe 

çoktan alışmış durumdalar. Ama pek çok kişi bunun hiçbir yere varmayan bir yol 

olduğunu çoktan anlamıştır. Bu tür bir aşırı tüketim aslında pek çok krizin ve 

toplumdaki sosyal sınıf eşitsizliğinin yanı sıra kaynaklarla ilgili krizin de kökeninde 

yatmaktadır. Bununla birlikte, bu alışkanlık içimizde gelişmekte ve aslında binlerce 

yıldır toplumda kök salmaktadır. 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. 
 

Tatiana: Hayır mı? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Aşırı tüketim modern bir üründür. Geçmişte böyle bir şey 

yoktu. Basitçe ifade edeyim. Aslına bakarsanız, aşırı tüketim son on yılların, hatta 

yüzyılların bir sonucudur. Sonuçta, eskiden insanlar sadece rekabetçi değil, aynı 

zamanda yüksek kaliteli ve insanların uzun süre kullanabileceği ürünler üretmek 

zorundaydı. Oysa günümüzde bu önemli değil. Önemli olan güzel bir imaja sahip 

olmak ve iyi reklam yapmak malların kalitesinden çok daha önemli. Bu doğru değil 

mi? 

 

Tatiana: Evet, bu büyümeyi hızlandırıyor ve yoğunlaştırıyor... 

İgor Mihayloviç: Yani aşırı tüketim modern bir ürün. Reklamlar dayatılıyor, 

yutturmaca yayılıyor ve insanlar... Kadın modasını ya da erkek modasını ele alalım, 

tamam, erkekler bu sorunla daha az ilgili. Ama yine de moda her yıl değişiyor, değil 

mi? Ve her sezon modaya uyanlar kıyafet değiştirmek, stil değiştirmek, renkleri moda 

ya da demode olarak kabul etmek ve diğer her şeyi yapmak zorunda kalıyor. Ancak, 

pardon, bir kadının kendi görünümünü değiştirmesi için ne gerekiyor? Örneğin bir 

takım elbise. Bu aslında her şeyi, tüm gardırobu değiştirmek anlamına geliyor. Buna 

ayakkabılar, pardon, mücevherler de dahil. 

 

Tatiana: Evet, anında bir tür domino prensibi var. 
 



İgor Mihayloviç: "Bu araba ayakkabılarıma uymuyor" noktasına kadar her şeyi 

kapsıyor. Bu "moda". 

 

Tatiana: Bu da oluyor, evet. 
 

Igor Makhailovich: Tüm bunlar aslında dayatılıyor. Ve eğer arabaları alırsak. Tamam 

mı? İki ya da üç yıl geçer, yeni bir model piyasaya sürülür ya da bir çeşit yeniden 

şekillendirme yapılır ve "eğer havalıysan, eski bir modeli kullanamazsın". Bu doğru 

değil mi? 

 

Dushan: Evet, elbette. 
 

İgor Mihayloviç: Ve dürüst olalım. Eskiden onlarca yıl çalışan arabalar bile 

günümüzde yaklaşık beş yıl çalışıyor - ve bu kadar, onları atabilirsiniz. Onları böyle 

yapıyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü bir arabanın uzun süre kullanılmasını 

hedeflemiyorlar, insanların daha sık değiştirmesini istiyorlar. Bu gerçekten böyle. 

Giysilerin kalitesi de aynı şekilde. Sonuçta bir ya da iki sezon için tasarlanıyor. 

 

Tatiana: Bir de şu soru var, İgor Mihayloviç. Temel olarak, toplum son on yıllarda bu 

şekilde yaşamaya alıştı diyebiliriz (İgor Mihayloviç: Alıştı). Peki Yaratıcı Toplum'da 

tüketim meseleleri nasıl olacak? Genel olarak zihniyet nasıl değişecek, diyelim ki 

tüketiciden yaratıcıya doğru? Bu zihniyet evrimi nasıl gerçekleşecek? 

İgor Mihayloviç: Açıklayacağım. Her şey gerçekten çok basit. Neden moda 

endüstrisini geliştirmeye başladılar? Çünkü moda endüstrisi insanları en son ve en yeni 

şeyleri almaya zorluyor, değil mi? Her yıl iPhone çıkarmak, yani durmadan yeniden 

markalaşma devam ediyor ve her zaman yeni bir şey ortaya çıkıyor. Eski şeyler artık 

uygun değil, artık uymuyor vb. Neden böyle? Çünkü bu aşırı tüketim ekonomiyi 

yönlendiriyor. Başka bir deyişle, eğer bu yıl durup bir şey satın almazsak, ekonomi 

çökecek. Sorun da bu. Ve biz bu aşırı tüketimi takip etmeye zorlanıyoruz, 

zorlanıyoruz, kitlesel olarak teşvik ediliyoruz. 

Yaratıcı Toplumda ise ekonomi farklıdır ve yaklaşım da farklıdır. Ürünler yüksek 

kalitede olmalıdır. Moda olmamalı demiyorum. Ama moda, deyim yerindeyse bir 

yıllık olmamalı. Değil mi? Kadınlar kızabilir: "Ya ben yeni bir şey istiyorsam?" - 

Tamam, eğer istiyorsan, durma al. Her durumda, yeterince yüksek kaliteli mal olmalı. 

Altını çiziyorum dostlarım, yüksek kaliteli mallar, işte o zaman iyidir.  

Size basit bir örnek vereceğim. Bir arkadaşım bana dokuz yıl boyunca giydiğim bir çift 

ayakkabı hediye etti. Maalesef evle birlikte yandılar. Onları bir dokuz yıl daha 

giyebilirdim. Neden mi? Çünkü yüksek kaliteliydiler. Ve rahatlardı. Anlıyor musunuz? 

Ama "moda ya da demode" peşinde koşarsanız, bu her yıl yeni ayakkabı almak 

anlamına gelir. Peki, yeni ayakkabı nedir? Yeni nasırlar demektir. Değil mi? Onları 

giyene kadar, onlara alışana kadar. İşte cevap bu. 

Tatiana: Pek çok insan aslında bu tür tüketimci düşüncelere sahip olmaktan, bir tür 

yoksunluktan korkuyor. Diyelim ki, Yaratıcı Toplum'da... 



İgor Mihayloviç: Yoksunluk olmamalı, aşırı doygunluk olmalı. 

 

Tatiana: Tam olarak. 
 

İgor Mihayloviç: Bugünlerde aşırı doygunluktan korkuyorlar. Neden korkuyorlar? 

Çünkü gerçekte büyük giysi koleksiyonları çöpe atılıyor, kelimenin tam anlamıyla 

çöpe atılıyor. Onları ikinci el mağazalarına bile vermiyorlar, çünkü ünlü bir markaysa 

ikinci el olarak satılmamalı. Yine de şu ya da bu nedenle alım gücü düşüyor ve geriye 

bir sürü mal kalıyor. Ve hepsi bu, çöpe atılıyorlar. Yaratıcı Toplum'da ise süper kârlar 

için bir yarış yoktur. Anlıyor musunuz? İşte mesele bu. Ve ekonomi tamamen 

farklıdır. Ekonomi farklı olduğuna göre neye dayanmalı? Piyasanın yüksek kaliteli 

mallarla aşırı doygunluğu. Bu hastalığın üstesinden geleceğiz, özür dilerim, moda olan 

COVID gibi ve her şey yerine oturacak. 

 

Tatiana: Bu durumda o maddi malların değeri düşüyor çünkü burada sahip 

olduğunuzu anlıyorsunuz... 

İgor Mihayloviç: Bir şey daha var. Şu anda beyin yıkama olarak adlandırılan şey 

ortadan kalkacak. Başka bir deyişle, birilerinin kitle iletişim araçlarını kullanarak 

kelimenin tam anlamıyla beynimizi yıkaması, yani hiç de ihtiyacımız olmayan bir şeyi 

bize yutturması söz konusu olmamalı. O reklam, biliyorsunuz. Hepsi bu kadar. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, böyle bir anlayış da var. Şilili bir şair bir keresinde ülkenin 

üzgün hissettiğinde alışverişe çıktığını söylemişti. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.  
 

Tatiana: Ve her şeyin toplumumuzun aslında bu tüketimi geliştirecek, yönlendirecek 

ve bu yönde genişletecek mutsuz insanlardan oluşan bir toplum olmasını sağlamak için 

yapıldığını fark ediyorsunuz. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, bu tüketim bir süblimasyon (yüceltme). Bunun için 

başka bir kelime yok. Eğer insanlar içlerinde mutsuzsa, bunu bir şekilde dışarıdan 

telafi etmeye çalışırlar. İnsanların mutlu olacağı bir dünya inşa etmeliyiz. O zaman sık 

sık gardırop değiştirmeye gerek kalmayacaktır. Bu doğru değil mi? 

Tatiana: Evet, aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Her şey çözülebilir ve çok kolay bir şekilde çözülebilir. Diyelim ki, 

bu bir sorun değil. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, geçiş döneminde, diyelim ki, aşırı tüketim sorunu tam 

olarak malların kalitesiyle çözülecek. 

 

İgor Mihayloviç: Kalite ile.  
 



Tatiana: Ama Yaratıcı Toplum olduğunda, aslında kartuşlarla ilişkili bir şekilde 

teknoloji olacağını tartıştık ... 

 

İgor Mihayloviç: Gördüğünüz gibi, geçiş döneminde başlangıçta mutlaka küçük 

sorunlar olacaktır. Neden? Çünkü bu şekilde yaşamaya alışmış durumdayız. Bu 

durumda ise değişecektir. Bize bir şeylerin dayatılmasına, bize bir şeyler söylenmesine 

alışkınız, ama insanların bilinci bu şekilde manipüle edilmemelidir. Herhangi bir renk 

ya da başka bir şey empoze edilmemelidir. Bu moda olmamalı anlamına gelmiyor, 

tekrar söylüyorum, ama bu kötüye kullanılmamalı. Anlıyorum, bu bütün bir endüstri. 

Anlıyor musunuz? Bazıları "Peki ya biz?" diyebilir. Zaten temel gelirinizden o kadar 

çok alacaksınız ki kimsenin beynini yıkamak zorunda kalmayacaksınız dostlarım. 

Kalite iyileştirme çalışmalarına gelince - buna ihtiyaç var. Değil mi? Ve öyle bir moda 

geliştirmeliyiz ki her zaman moda olsun. Bugün başka bir şey, yarın başka bir şey 

olacak şekilde değil. Ve her şey yoluna girer. 

 

Tatiana: Yaratıcı Toplumun bir ölçüde tüketici için bile bir cennet olduğunu 

paylaştığınızı da hatırlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü teknolojik imkânlar tamamen farklı olacak. Bu konuyu daha 

önce birden fazla kez konuştuk, kulağa bilim kurgu gibi geldiğini anlıyorum ve pek 

çok kişi "Oturup hayal kuruyorlar" diyecektir. Dostlarım, bundan kaçınmak için, 

oturup hayal kurduğumuz fikrine kapılmamanız için, sadece bana cevap verin: tüm bu 

dünya nelerden oluşuyor - tüm dünya? Ve onun sadece küçük bir parçacık kümesinden 

oluştuğunu fark edeceğiz. Değil mi? Dolayısıyla, bunların manipülasyonu ve 

düzenlenmesi her şeyi tamamen değiştirir: metalden, masanın üzerindeki bir pastaya 

kadar. Öyle değil mi? Evet, öyle. Yeterli enerjimiz varsa ve bunun nasıl 

düzenlendiğini anlarsak, zaten nasıl düzenlendiğini anlıyoruz ve enerjiyi nereden 

alacağımızı biliyoruz. Anlıyor musunuz? Pek çok şey çözülüyor, zaten çözülüyor. O 

zaman her şeyi yaratabileceğiz. Öyle değil mi? 

 

Hayal edelim, bunu sizinle bir kez daha tekrarlayacağız. Arkadaşlar, örneğin bir 

mikrodalga fırınınız olduğunu hayal edelim. İçinde ne yapıyorsunuz? Orada yemek 

ısıtıyorsunuz ya da pişiriyorsunuz vesaire. Bu durumda ekrana basıyorsunuz ve 

menüden seçim yapıyorsunuz. Başka bir deyişle, kelimenin tam anlamıyla bir parmak 

dokunuşuyla şimdi neye ihtiyacınız olduğunu seçersiniz: yeni bir bluz, küpe, yüzük, 

sandviç veya dondurma. Tek bir düğmeye basarak alıyorsunuz: sandviç sıcak, 

dondurma soğuk ve küpeler herhangi bir metalden yapılmış ve istediğiniz tarzda. 

Neden mi? Çünkü hepsini ayrıştırırsak, hepsi bir ve aynı şeydir. Bu mümkün. 
 

Bazı insanlar öfkeleniyor. Arkadaşlar, bu mümkün ve çok kolay. Bugün itibariyle bir 

3B yazıcı var. Öyle değil mi? Zaten et basıyor. Öyle değil mi? Evet, öyle. Biliyor 

musunuz dostlarım, şöyle bir hatırlayın: yakın geçmişte büyük büyükanne ve 

büyükbabalarınız insanların birbirleriyle kablolarla iletişim kurabilmesine hayret 

ediyordu. Telgrafı hatırlayın. Ne zaman ortaya çıktı? Oldukça yakın bir zamanda. 

Bugünlerde elinizde tabletler ve telefonlar var, tüm dünya onların içinde, internet ve 



her türlü şey var. Teknoloji aslında çok hızlı ilerliyor. Ve şöyle söyleyelim, bu tür 

evrimsel sıçramalar mümkün, bunlar mümkün, zor değil. 
 

Tatiana: Bizim zamanımızda bile. Bazı filmler izlerdik, bilim-kurgu filmleri, başka 

bir deyişle, "Vay canına, bu nasıl olur?" diye düşünürdünüz. Ve sonra anlıyorsunuz ki, 

on ya da on beş yıl içinde, bugün itibariyle zaten keşfedilmiş olan bu yetenekleri (İgor 

Mihayloviç: Kesinlikle doğru) esasen kendiniz kullanacaksınız. Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Önceden bilim kurgu okuduğumuzda ya da filmlerde 

gördüğümüzde şaşırıyorduk, şimdi kullanıyoruz ve bu normal. Yani bu normal, 

arkadaşlar. Başka ne büyük bir avantaj biliyor musunuz? Örneğin, bir sandviç ya da 

başlangıç tabağı alıyorsunuz, mesela borsch, çörekler ve sarımsakla istiyorsunuz. 

Güzel değil mi? 

 

Tatiana: Harika. 

İgor Mihayloviç: Harika. Tabağı yıkamak zorunda değilsin. Tabağı yıkamana gerek 

yok. Ve bütün kırıntıları süpürüyorsun. 

 

Tatiana: İşte bu kadar... Bütün ev hanımları şimdi seviniyor. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Bir tür çamaşır makinesi diyelim, içine koyuyorsunuz ve işte 

bu kadar, anında geri dönüştürülüyor. Bu parçacıklar bir sonraki borş tabağını 

alabileceğiniz mikrodalgadaki aynı kartuşa gidiyor. Harika değil mi? 

 

Tatiana: Süper. 
 

İgor Mihayloviç: Evet. Bir bluz sipariş ediyorsun. Bir yere gidiyorsunuz, bilirsiniz, 

biraz hava almak ya da parkta yürüyüş yapmak için. Peki, oraya ne götürebilirsin? Bir 

dondurma. Ve yanlışlıkla kirlenirsiniz. Ya da fast food yersiniz ve üzerinize ketçap 

bulaşır. Bunun sizin için bir kazanç olduğunu biliyor musunuz? Birçok insan için bu... 

 

Tatiana: Bu en azından bir problem değil... 
 

İgor Mihayloviç: Birçok insan için bu bir sorun - evet, bugünlerde. Bu durumda eve 

geliyorsunuz ve bu bluzu atıyorsunuz ama üzerinde ketçap var. Bunlar ek parçacıklar. 

 

Tatiana: Daha değerli. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette... kirli kıyafetler temiz olanlardan daha değerli hale geliyor. 

Neden mi? Çünkü toz da kir de bu parçacıkların ta kendisidir. Her şey çok çok basit. 

Yani bir sürü avantajı var. 

 

Tatiana: Harika. İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, bir tür fütüristik gelecek konusuna 

biraz değindiniz (İgor Mihayloviç: Doğru), oysa Yaratıcı Toplum aslında insanların 

aslında biraz korktuğu robotlaşmanın olduğu bir toplumdur (İgor Mihayloviç: 

Elbette). Ve şu anda bu engelleniyor. 



İgor Mihayloviç: İnsanlar bugünlerde bundan korkuyor. Çünkü günümüzde bunu her 

yerde uygulamak mümkün değil; hatta birçok ülkede kanunen yasak. Neden? İnsanlar 

işsiz kalacak. Yine bugünlerde robotlaşmayı tam ölçekte uygulamak öyle bir öfke 

dalgası yaratır ki Allah korusun. Bu yüzden biz hala... ekoloji ve diğer pek çok şey ve 

ayrıca bu sorun - bu yüzden bizi azaltmak istiyorlar. Bu gezegende fazla insana ihtiyaç 

yok. Değil mi? Neden? Çünkü robotlar çalışabilir, çok üretebilir ve bunun gibi şeyler 

yapabilir. Ve yemek yemek isteyen büyük işsiz insan kitleleri olmaz. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, fütüristik filmlerin senaryolarını izlediğinizde - evet, her şey 

harika, alışverişe gitmenize gerek yok, doktora görünmenize gerek yok, hatta bazı 

insanların bazen işe gitmesine bile gerek yok. Ve sinemanın bizim için çizdiği her 

şeyin, diyelim ki insanların orada biraz yalnız ve izole olduğunu ima ettiğini 

anlıyorsunuz. Ve insanlar endişeli, çünkü pek çok insan sadece bir tür sosyal temas 

ihtiyacını karşılamak için o kuaföre ya da doktora gidiyor. Ve soru şu: Yaratıcı 

Toplum'da sosyal iletişimin durumu ne olacak? 

İgor Mihayloviç: Yaratıcı Toplum'da iletişim konusunu tekrar basitçe ele alalım. 

İletişim kurmak için pek çok platform, pek çok fırsat var, bu bir sorun değil. Ama bir 

de başka bir açıdan bakalım. İnsanların kuaföre sosyalleşmek için gittiğini 

söylüyorsun. Öyle değil mi? Söyler misin, kuaföre gitmen ne kadar sürüyor: saçınızı 

kestirmek, saçınızı boyatmak, kendinizi güzelleştirmek için? 

Tatiana: Karmaşık renklendirme teknikleri olan kadınlar için yaklaşık dört ila beş saat 

sürüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Beş saat.. 
 

Tatiana: Çok fazla süre. 
 

İgor Mihayloviç: Beş saat, dostlar.   

 

Tatiana: Beş saat.  
 

İgor Mihayloviç: Evet. Oysa Yaratıcı Toplumda, geçiş döneminde bile, bugün 

itibariyle bile, saç modeli seçimini ve bu karmaşık renklendirmenin seçimini 

saymazsak, bunu atlayacağız, uzun sürebilir, bunu tartışmıyorum. 

 

Tatiana: Seçim yapmanın ıstırabı.  
 

İgor Mihayloviç: Ama işlemin kendisi en fazla birkaç dakika sürebilir. 
 

Tatiana: Bunu sevdim, çok elverişli. 

İgor Mihayloviç: Herkes bundan hoşlanıyor. Ve bunun bir başka büyük faydasının ne 

olduğunu biliyor musunuz? Kuaför sağlıklı olacaktır. Çünkü saç keserken, özellikle de 

ince telli saçları keserken, genellikle bunları solur. Bir düşünün: ince saçlar ciğerlerine 

giriyor, alveollerini deliyor. Kuaförler bundan sonra sık sık hastalanır. Peki ya 



kollarını yukarıda tutmaya ne demeli? Bütün gün boyunca. Beş saat boyunca tepenizde 

duruyor. Kolları önde uzanmış tutmak... Deneyin arkadaşlar, nasıl bir şey olduğunu 

bilmeyenler. Bu, özür dilerim, servikal osteokondroz, artroz ve daha birçok şeye neden 

oluyor, öyle değil mi? Bu iyi bir iş mi? İyi ve gerekli bir iş, kadınları daha güzel 

yapıyor, ama kişinin sağlığına çok zarar veriyor. Bu işi robotlara emanet etmek ve 

süreci otomatikleştirmek varken neden yapıyorsunuz? 

Bu bir robotun başınızda duracağı anlamına gelmiyor. Hayır. Ne için? Ben sadece 

doğaçlama olsun diyorum, tamam mı? Geliyorsunuz, bir resim seçiyorsunuz ve 

oturuyorsunuz. Örneğin, kafaya takılan bir kurutucu var. Tek yapmanız gereken 

saçınızı kaldırmak ve o yapay zeka, örneğin, her saçınızı makasla değil lazerle 

kesebilir. Bunun faydası ne olur biliyor musunuz? Lazer saçı lehimler ve mühürler, 

artık oraya kimse ve hiçbir şey giremez. Ya da saçınız bir makasla kırılır. Ve daha 

sonra ayrılır ve sağlıksız hale gelir ve bir sürü başka sorun ortaya çıkar. Değil mi? 

Ayrıca, bu iki dakika içinde yapay zeka saçınızı tedavi edebilir, her bir saçı doğru 

renge boyayabilir ve saçınızı istediğiniz şekilde şekillendirebilir. Çok ama çok az 

zaman alıyor. 

İlginç olan ne biliyor musunuz? Şu anda bu tür bir ekipman yapabiliyoruz. Bu 

mümkün. Bazı insanlar "Hayır, bu çok karmaşık" diyebilir. Karmaşık bir şey yok 

arkadaşlar. Beşinci nesil savaş uçaklarını yapay zeka ile donatmak ve örneğin etrafta 

uçup masum sivilleri öldürmelerini sağlamaktan çok daha kolay. Peki daha iyi olan 

ne? Bizi öldürmek için yapay zeka ile uğraşan ve teknik olarak karmaşık problemleri 

çözen insanların, kadınlarımızı daha güzel hale getirmekle uğraşmaları daha iyi. Bu 

daha asil, daha iyi değil mi? Yapılması gereken doğru şey bu değil mi? Basit bir soru, 

dostlar. 

Tatiana: Harika. 
 

İgor Mihayloviç: Bu mümkün, öyle değil mi? 

 

Tatiana: Öyle ve elbette sağlık faydaları ile birlikte.  
 

İgor Mihayloviç: Bu konuda karmaşık bir şey yok. Teknik geçmişi olan, özellikle de 

yenilikçi bir düşünce tarzına sahip insanların bunun nasıl olabileceğini çoktan hayal 

ettiklerinden eminim. Ve şu anda bile bunu yapmanın ne kadar kolay olduğunu. Her 

şey çok basit. 

 

Tatiana: Tamam, İgor Mihayloviç, ama insanlar o zaman nerede iletişim kuracaklar? 

Aslında böyle bir soru var. 

 

İgor Mihayloviç: Her yerde. 
 

Tatiana: İletişim için platformlar var, bu günlük hayat. İnsanlar bunun bir yere 

kapandıkları ya da evde kaldıkları anlamına gelmediğini pek fark etmiyorlar. 

 



İgor Mihayloviç: Platformlar... Bu bizim günlük hayatımız. Doğru, görüyorsunuz, 

bugünlerde... Basitçe söyleyeceğim, insanlar bugünlerde çok daha fazla kapsüllenmiş 

durumda. İşte basit bir soru. İnsanlar bir restorana gidiyor. Tamam mı? Restoranlara, 

barlara gitmekten hoşlanan belli kategoriler var. Evde oturup aylarca, yıllarca 

telefonlarına ya da tabletlerine bakan, dışarı çıkmayan, barlara gitmeyen ve insanlarla 

iletişim kurmayan pek çok insan var. Neden biliyor musunuz? Aletler aracılığıyla 

iletişim kurabiliyorlar, yüz yüze değil. Bir restorana gitmekten korkuyorlar çünkü bazı 

sarhoş holiganlar onlara hakaret edebilir, onları dövebilir vs. Aynı şey bir bara gitmek 

için de geçerli. Akşam yürüyüşe çıkmak için de aynı şey geçerli. Suçlular ve benzeri 

şeyler olabilir. Bugünlerde insanları kısıtlayan şey bu. 

 

Şu anda o barlara ve restoranlara gidenlerden çok daha fazla sayıda böyle insan var. 

Bugünlerde akşamları parkta yürüyüşe çıkan insanlardan çok daha fazlası. Yaratıcı 

Toplum'da ise bırakın birine vurmayı ya da ne bileyim, Allah korusun, birini 

öldürmeyi, hakaret etmek bile imkansız olacak. Bu gerçekçi değil. Neden mi? Çünkü 

herhangi bir suç ancak en azından paçayı sıyırma şansı olduğunda işlenir. 
 

Bir kez daha tekrar edeceğim, bunu daha önceki videolarda da tartışmıştık, Yaratıcı 

Toplumda, bugün zaten var olan teknolojilerin kullanılmaya başlanması bile, belki 

bazılarının hala biraz geliştirilmeye ihtiyacı var, her türlü suçu ortadan kaldıracaktır. 

Neden? Çünkü herkes görünür olacak. Evet, bu aynı zamanda pek çok insanı 

korkutabilir, bilirsiniz, "Günün yirmi dört saati nasıl izleneceğim?" gibi. Evet dostum, 

izleneceksin. Ama bu sizin güvenliğiniz ve mutlu bir yaşam sürmeniz için. 
 

Yine de kimse ilgilenmeyecek, öyle söyleyelim, yapay zeka veya yapay bilinç 

izliyorsa, umurunuzda olduğunu sanmıyorum, suç işlemezseniz, dürüst bir hayat 

yaşarsanız, kimseye hakaret etmezseniz, kimseyi dövmezseniz ve çalmazsanız, o 

zaman korkacak neyiniz var? Kadın komşunuzu ziyaret etmiş olmanız ya da kadın 

komşunuzun size gelmiş olması ya da özür dilerim, erkek komşunuzun gelmiş olması - 

bunlar sizin kişisel meselelerinizdir. Eğer hoşunuza giderse, başka kimse bununla 

ilgilenmez. Bilinç hemen harekete geçer, "Yaptığım her şey görülecek." 

Karanlık işler. Yaratıcı Toplumda karanlık işler olmayacak. Neden? Sadece şunu 

söylüyorum: Voskhod çok amaçlı kompleksi getirilse bile - işte o zaman karanlık işler 

bitecek. Herkes açık bir şekilde çalışmak zorunda kalacak. Yaratıcı Toplumda her şey 

mevcutken neden karanlık işler yapmak isteyesiniz ki? Basit bir soru. Bu geçiş 

döneminde bile böyledir. Yaratıcı Toplum'da para kavramı olmamalı, tıpkı güç 

kavramı olmaması gerektiği gibi. Öyle değil mi? Kimse bir şey kaybedecek mi? 

Kaybetmeyecekler. Sadece güvenlik olacak. 

 

Başka bir açıdan bakalım. Günün yirmi dört saati dünyadaki tüm insanların gözetim 

altında olması, yapay zekanın, en hafif deyimiyle belki de bilincin sürekli gözetimi 

altında olması ne anlama geliyor, kim bilir. Buna karar vermek insanlara kalmış. Ben 

şahsen zekadan yanayım. Ne verecek? Dünyada hiçbir insan kaybolmayacak, çünkü 

nerede kaybolsa hemen bulunuyor. Sana karşı küçük bir suç işlemek bile imkansız, 

dostum. Bu ne demek oluyor? Mesela bir bardan çıktın, alkol almış olsan bile kimse 

seni dövmez, kimse sana hakaret etmez, kimse sana kötü bir şey yapamaz, sadece sana 



yardım eder. Bu kötü bir şey mi? Ya da basit bir soru. Kız arkadaşınla dışarı 

çıkıyorsun, arkadaşım, kendi evinden ve seni kız arkadaşının önünde aşağılayabilecek 

ve hakaret edebilecek zorbalarla karşılaşmayacaksın. Bu kötü bir şey mi? 

Görüyorsunuz, insanların içindeki hayvani bileşen yok olacak, bir sürü bir bireye 

saldırdığında çakallar gibi olmayacaklar. Bunu kim yaşamadı ki? 

 

Bazı insanlar "Bunu nasıl yapabiliriz?" diyecektir. Çok kolay. Tekrar söylüyorum. 

Gözetim herkesin nerede olduğunu ve ne yaptığını gösterir. Eğer bir şiddet eylemi 

gerçekleştirilirse, özür dilerim, yasalara göre sorumlu tutulacaksınız. Hangi kanunlar? 

Onları insanlar yazacak. Hepimiz birlikte. İçimizdeki tüm hayvani bileşenin 

tezahürünü dışlayacak ve dünyayı olmasını istediğimiz hale getirecek yasaları biz 

yaratacağız. Öyle değil mi? Bunun nesi yanlış? Basit bir soru. 

 

Tatiana: Bu arada, şeffaflık hakkında konuşmaya başladık. Bu da ilginçtir ve daha 

önce de tartışıldığı üzere pek çok insan finansal akışlarının şeffaf olmasından endişe 

duymaktadır. Örneğin komşularının arabaları için ne kadar ödediklerini bilmelerini 

istemiyorlar. İnsanlar bu gibi konularda hala endişeli. 

 

İgor Mihayloviç: Bu kişinin neden komşusunun arabası için ne kadar ödediğini 

bilmesini istemediğini biliyor musunuz? 
 

Tatiana: Neden? 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü insan komşusunun onu ne kadara aldığını öğrenmesini 

istemiyorsa, düşük bir fiyata almış demektir ve komşusunun onu yüksek bir fiyata 

aldığını düşünmesini ister. 

 

Tatiana: Anlıyorum… 

 

İgor Mihayloviç: Bu böyle değil mi? Bu tek seçenek. Eğer pahalı güzel bir araba 

alırsan..  
 

Tatiana: Kesinlikle gösteriş yapacaksınız, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Komşunuza hava atacaksınız, böylece komşunuz ne kadar havalı 

olduğunuzu düşünecek, ucuza almış olsanız bile bu kadar pahalı bir arabanız var - bu 

durumda tek sorun bu. Gördünüz mü? Şimdi anlaşılabilir bir durum. Ama insan 

Yaratıcı Toplumdaki herhangi bir şeyden neden korkar, söyleyin bana? Basit bir soru. 

İlk olarak, tamamen Yaratıcı Toplumu ve o arabayı ele alırsak, eğer çalışıyorsanız bir 

süper araba alabileceğiniz açıktır. Ama, temel paketteyseniz, bu durumda, üzgünüm, 

bir Rolls-Royce'a sahip olamazsınız, ancak bir Camry sizin için mevcut olmalıdır. 

Öyle değil mi? Peki, Camry kötü bir araba mı? 

 

Dushan:Değil.   

 

İgor Mihayloviç: Değil. Günümüzdeki durum bu. Ama genel olarak, ideal olarak, 

elektrikli arabalar olmalı. Öyle değil mi? Yeni teknolojilere dayalı olarak. Arabalar 



öyle olmalı ki şarj edilmeleri ya da tamir edilmeleri gerekmemeli. Yine de bakımdan 

geçmeleri gerekir. Neden? Her şey yıpranır ve her şeyin bir tür bakıma ihtiyacı vardır. 

Öyle değil mi? Her durumda, her elli bin kilometrede bir arabayı bakıma götürürsünüz 

ya da her yıl götürürsünüz. Öyle değil mi? Bu tabii ki nasıl araba kullandığınıza bağlı. 

Bazı insanlar bir sezonda iki yüz bin kilometre bile yapabiliyor. Ben her zaman on bin 

kilometrenin altında yol yaptım. Genelde böyle oluyordu. 

 

Dushan: Burada başka bir soru daha ortaya çıkıyor. Yaratıcı Toplum'daki genel 

duruma bakarsak, her şey daha iyi olacak, tabii ki daha iyi arabalar olacak, bu da bir 

noktada araba üretiminin sona ereceği anlamına geliyor. Çünkü herkes iyi arabalara 

sahip olursa, o zaman, bilmiyorum, bir soru ortaya çıkar. 

 

İgor Mihayloviç: Yeterince araba olacak. 

 

Dushan: Doğru. Bununla kim ilgilenecek? Bu sektörde çalışan insanlar, onlar ne 

yapacak? 

 

İgor Mihayloviç: Başka bir şey yaparlar.  

 

Dushan: Ama asıl soru ne yapacakları? Çünkü yine, Yaratıcı Toplumu inşa etmekten 

bahsedersek, büyük bir soru ortaya çıkıyor: "Tamam, iyi. Bir gelirim var, her şeyim 

var ama ne yapacağım? Ne ile meşgul olacağım?"   

 

İgor Mihayloviç: Ne istersen. 
 

Tatiana: İnsanlar toplumdaki insanların çalışmayı bırakacağından korkuyor. 

 

İgor Mihayloviç: İnsanlar çalışmayı bırakmayacaklar. Kesinlikle bırakmayacaklar. 

Bugünlerde kaç kişi çalışmıyor? (Tatiana: Evet, çalışmayanların bir yüzdesi var.) Çok 

büyük, muazzam bir yüzde. Basitçe söyleyelim. Belli bir tabaka var, tamam mı? Buna 

"bürokratlar" deniyor. Şu anda %90'ından fazlası sadece maaş almakla meşgul; artı 

birçoğu bürokrasi ve yolsuzluk sayesinde ekstra gelir elde ediyor. Bu arada, insanlığa 

ve topluma sıfır fayda sağlıyorlar. 

 

Tatiana: Ama bu tabaka oldukça geniş. 

İgor Mihayloviç: Tabaka muazzam. Sadece büyük değil, muazzam. Neden ? Çünkü 

bunların hepsi azaltılabilir ve biz bunun farkına bile varmayız. Sadece yaşamamızın 

daha kolay ve basit hale geldiğini, bir belge almanın daha kolay olduğunu, bir şey 

yapmanın daha kolay olduğunu vb. göreceğiz. Anlıyor musunuz? Daha az evrak işi ve 

daha az sorun olacak, her şey daha önce olduğu gibi çalışmaya devam edecek. Her 

ülkede aşırı derecede şişirilmiş bir bürokrat kadromuz var. Çok büyük ve hiç de 

gerekli değil. İşe sosyalleşmek ve boş evrak işleri yapmak için gidiyorlar. Gerçekten 

de öyle. Bunların hepsi kolaylıkla ve anında yapay zeka ile değiştirilebilir. 

 



Ayrıca, araba üreten fabrikalarla ilgili olarak, insanlar neden orada çalışmalı? Bunu 

robotlar yapmalı, insanlar da robotların bizim için en güzel arabaları üretirken nasıl zor 

ve kirli işler yaptıklarını uzaktan izlemeli. Öyle değil mi? 
 

Dushan: Doğru. Sanıyordum ki... 
 

İgor Mihayloviç: İnsanlar kendilerini ne ile meşgul edecekler? 
 

Dushan: Doğru. Çünkü mesela ben kanepede uzanacağım ve... 

 

Igor Mihailovich: Yapmazsın.  

 

Tatiana: Yapamayacaksın. 
 

Dushan: Ve bilmiyorum, bir ay dayanacağım, tamam. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, kendin söylüyorsun, bir ay dayanacaksın. 

 

Dushan: Evet. Bir ay — evet, ama sonrasında…   

 

İgor Mihayloviç: Daha sonra yapacak bir şeyler aramaya başlayacaksın. İşte bu 

noktada önüne muazzam fırsatlar açılacak. Eğer araba yapmak istiyorsan, lütfen 

devam et. Bunu yapmanı kim engelliyor? Bu bir sorun değil. Elle bir araba yaparsınız, 

bir şey sipariş edersiniz. Yine şu 3B yazıcılar. Değil mi? Herhangi bir şekilde bir araba 

yapabilir, elle monte edebilir ve kendi arabanızı sürebilirsiniz. Bu mümkün mü?  

Mümkün. Özel bir tasarıma sahip biri için bir araba monte edebilirsiniz. Bunu 

yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Yeni motorların ya da başka bir şeyin prensiplerini 

geliştirebilirsiniz. Bunu yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsin. Yapılacak çok iş var. 

 

Ayrıca, Yaratıcı Toplum gelişimini ele alırsak, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 

insanların yapması gereken çok fazla iş olacaktır. Bu gerçekten de böyle. Neden böyle 

olacak? Çünkü şu anda var olmayan yeni sektörler ortaya çıkacaktır. Bunların olması 

gerekiyor ve bunlara ihtiyaç var ama yoklar. Tüketimci bir formatta yaşadığımız için 

pek çok şey kısıtlanmış durumda. Ama genel olarak insanlar bu tür ağır ve uygunsuz 

uğraşlardan kurtulmalı. İnsanlar yaratıcılık ve kişisel gelişimle daha fazla meşgul 

olmalı. İnsan eline ihtiyaç duyulan her yerde elbette insan eli olmalıdır. Ve bunu 

yapmak isteyenler mutlaka olacaktır, gelip yapacaklardır. Herkes için bir yer olacaktır. 

Bu gerçekten doğru. 
 

Tatiana: Bazı hobiler ve bir insanın görevi söz konusu olduğunda bile, evet, yapay 

zekanın gelişiminin kısıtlandığını anlamamız da ilginç. Bize yapabileceklerimiz ve ilgi 

alanlarımız, hobilerimiz, tutkularımız ve misyonlarımız konusunda dar bir alan 

sunuldu. Bir insan bu dar seçime bakıyor ve "Belki de ben daha büyük bir şey için 

yaratıldım" diyor. Şöyle bir his vardır. 

 

İgor Mihayloviç: Size daha fazlasını anlatacağım. Görüyorsunuz, sorun şu ki, insanın 

buradaki misyonu, genel olarak bu dünyada kalış amacı insanlardan gizleniyor. İnsan 



potansiyeli neredeyse hiç kimsede gerçekleşmiyor. Bu gerçekten de doğrudur. Ve 

birisi potansiyelini gerçekleştirse bile, bunun yalnızca küçük bir yüzdesini 

gerçekleştiriyor. Yaratıcı Toplum'da bu açıdan çok şey değişecek. Ve bu 

değişikliklerden sonra, inanın bana, pek çok insanın hayata karşı tutumu da 

değişecektir. Hayatın kendisi değiştiğinde ve insanın özüne dair bir anlayış ortaya 

çıktığında, insanlığın yetenekleri kat kat artacak ve inanın herkes yeteneklerini nerede 

kullanacağını bulacaktır. 

 

Tatiana: Yani şu anda misyonumuzun ne olduğunu, ne gibi beklentilerimiz olduğunu 

ve genel olarak ne yapabileceğimizi bile anlamıyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Kim olduğumuzu anlamıyoruz. Elbette hiçbir şey anlamıyoruz. 

 

Tatiana: Bu dünyada birbirimize nasıl faydalı olabileceğimizi. 

 

İgor Mihayloviç: Birbirimize ve bir bütün olarak dünyaya. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, bizi izleyen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz de şu anda yerli 

halkları, ne bileyim, örneğin ABD'deki Amerikan yerlilerini ya da diğer yerli halkları 

gözlemlediklerine dair düşüncelerini paylaştılar. O insanlar belli sübvansiyonlar 

alıyorlar, kamu fonları alıyorlar, gayrimenkulleri var ve yaşamak için paraları var. 

Ancak şöyle bir tablo ortaya çıkıyor, bu topluluklar temelde bozuluyor, alkolizm orada 

gelişiyor, kumarhanelerde oynuyorlar vs. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Eğitim alma ya da Amerika Birleşik Devletleri başkanı olma 

şansları yok. Mecazi anlamda konuşuyorum, görüyorsunuz. Neden? Diyelim ki 

Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorsak, herkes ABD başkanı olmak ister. Bu 

bir nevi "birileri olma" durumunu ölçmek için bir kriterdir. 

 

Tatiana: Maksimalizm. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, bu aslında geliştirilmiş ve teşvik edilmiştir. Her halükarda 

herkes bunu umuyor. Bu durumda bir çocuk doğuyor ve biliyorlar ki o da en iyi 

ihtimalle kendileri gibi alkolik olabilir ve hükümetin ensesinde oturabilir. Ve bu 

insanlar sınırlıdır. Yüksek öğrenim görmeleri gerçekten çok zor. Kendilerini 

gerçekleştirmeleri çok zor. Neden mi? Çünkü bir rezervasyondalar (kızılderililere 

ayrılmış bölge). Basit bir soru: "Nerelisin?" - "Rezervasyondan" ve artık bir insan gibi 

muamele görmüyor. Anlıyor musunuz? 

 

Oysa Yaratıcı Toplum bu sınırları kaldıracaktır. Herkes her türlü eğitimi alabilir. Daha 

da fazlasını söyleyeceğim. Geçiş döneminde, evet, kısa bir süre için alkol, uyuşturucu 

bağımlılığı ve diğer her şey olacak, ama çok hızlı bir şekilde sona erecek. İnsanlar 

alkolizmin gerçekte ne olduğunu ve insanı nasıl etkilediğini öğrendiklerinde, bilirsiniz, 

herhangi birine bir damla dökmek bile zor olacaktır; bir insana ilaç olarak alkol 

enjekte etmek bile zor olacaktır. Neden? Reddedecektir. Aynı şey uyuşturucu 



bağımlılığı ve diğer her şey için de geçerlidir. Peki, bu neden şimdi yapılamıyor? 

Diyelim ki alkol endüstrisinin cirosunu biliyor musunuz? Basit bir soru. 
 

Tatiana: Bilmiyorum. 
 

İgor Mihayloviç: Bu muazzam. 
 

Tatiana: Ama tabii ki nasıl tanıtıldığını tahmin edebiliyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Tam olarak. 
 

Tatiana: Ve krizler sırasında ciro sadece artar, büyür. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Kriz ne olursa olsun, alkol ticareti muazzam 

karlar getiriyor. 

 

Tatiana: Fırlıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Bunun yanı sıra, özür dilerim, ilaç satışları ve diğer her şey. 

Bunun üstesinden ancak Yaratıcı Toplum oluşturularak gelinebilir. Başka bir yolu yok. 

Evet, yasaklayabilirsiniz. Hatırlayın, Sovyetler Birliği dağılırken SSCB'nin ilk başkanı 

içki yasağı getirmiş ve ülkeyi alkolden arındırmıştı. Ülke içkiyi bırakmadı, ama 

bahçeleri ve diğer her şeyi yok ettiler. Neden? Çünkü bunun için herhangi bir koşul 

yaratmadı. 

 

Tatiana: Farklı bir şeye geçiş.  
 

İgor Mihayloviç: Alkolizmin ne olduğunu, insanları gerçekten ne kadar etkilediğini, 

insanların alkol alarak neler kaybettiğini ve neyi neyle değiştirdiklerini açıklamadı. 

Anlıyor musunuz? Aslında hepimiz benciliz ve özümüzde hepimiz tüketiciyiz. 

Buradan yola çıkarsak, Yaratıcı Toplum tüketiciler ve egoistler için mükemmel bir 

toplumdur. Bunu ifade etmenin başka bir yolu yok. Gerçekten de öyle, dostlarım. 

Neden mi? Orada katıksız faydalar vardır. Bir insan için Yaratıcı Toplumda 

olduğundan daha faydalı bir varoluş olamaz. Çünkü her şey insan için ayarlanmıştır. 

Anlıyor musunuz? 

 

Tatiana: Dahası, dünyadaki tüm insanlar bu refah arzusuyla birleşmiştir, hatta bu 

çerçevede... 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Öyle, herkes çabalıyor, belki birbirinin zararına, ama... 

 

İgor Mihayloviç: Evet, uzun süren büyük projeler gerçekleştirdik - insanların ne 

istediğini inceledik. Peki ne istiyorlar? Sırf zevk, bedava şeyler ve bunun gibi şeyler. 

Öyle değil mi? Bu doğru. Yine, bencilliğin ve tüketimciliğin gelişmesi. Gerçekten de 

öyle. Eğer manevi yönleri ve geri kalan her şeyi almazsak. Yaratıcı Toplum bunların 



hepsini kişiye özel olarak verir. Ve bir insanın bunu nasıl istemeyebileceğini hayal bile 

edemiyorum. Çünkü herkes bunu ister ve herkes bunun hayalini kurar. İnsanlar 

Yaratıcı Toplumun ne olduğunu bilmiyorlar ve anlamıyorlar. Bunu duyduklarında 

korkuyorlar ve hepsi bu. 

 

Dushan: Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, çünkü eve geliyorum ve her şeye sahibim, 

sadece her şeye (İgor Mihayloviç: Evet, sadece her şeye). Ama biliyorsunuz, böyle 

bir şey var - o zaman anlamı ne? 

 

İgor Mihayloviç: Tam da bu "kişinin her şeye sahip olduğu" noktası, insan 

misyonunun daha yüksek anlamlarını harekete geçirir. İnanın bana, yapılacak çok şey 

olacak. Bunu şimdi dile getirmek bile istemiyorum. Kendiniz için uğraşlar 

bulacaksınız. Ama kesinlikle kanepede yatmayacaksınız. Belki bir süre için. Yine de 

sonrasında yapacak bir şeyler olacaktır. Bu insanı geri tutmaz. Yine, her şeye sahip 

olduğunuz gerçeği - evet, maddi anlamda sahipsiniz. Yemek istediğiniz her şeye sahip 

olmak için çalışmak zorunda değilsiniz. Öyle değil mi? Basit bir örnek verelim. 

Elimizde ne var... ıstakoz, tamam mı? Hiç ıstakoz tattınız mı? Dürüstçe. 
 

Dushan: Hayır. 
 

İgor Mihayloviç: Istakoz tattın mı?  
 

Tatiana: Hayır. 
 

İgor Mihayloviç: Dürüst olmak gerekirse ben de tatmadım. Yani üçümüz de tatmadık 

ve tatmayan milyarlarca insan var. Bu durumda, bir ıstakoz istiyorsunuz ve işte size bir 

ıstakoz ve tadına bakıyorsunuz. Gördünüz mü? İstediğiniz her şeye sahipsiniz, zaten 

sahipsiniz. Üstelik en iyi kalitede, en iyi... dünyanın her yerinden çeşitli en iyi 

yemekler ve bu mutfak şaheserleri dünyanın en iyi şefleri tarafından yaratılmıştır. 

Gördüğünüz gibi, şeflerin yapacak bir şeyleri olacak - yeni tarifler yaratmak, bunları 

bir şekilde birleştirmek, yeni tatlar, yeni vizyonlar yaratmak vb. Tüm bunlar elektronik 

bir veri tabanına giriliyor ve herkesin evinde var. Böylece bu şaheseri yaratan bir ya da 

bir başka şefe teşekkür edeceğiz. Öyle değil mi? Gördüğünüz gibi, insanların 

gerçekten yapacak çok şeyi var ve bu sonsuzluğa kadar uzanıyor. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu çok önemli bir nokta çünkü birçok insan "evet, diyelim 

ki yapay zeka, robotlar kuaför olacak, oysa insanlar var... şey, onlar için bu sadece 

mesleklerini sevmek, onlar için bu sadece saf bir zevk" diyor. 

 

İgor Mihayloviç: İnsan yaratıcı bir varlıktır. İnsan, özür dilerim, bütün gün büyük bir 

çekiç kullanmak ya da çukur kazmak için doğmadı ve yaratılmadı. Tanrı insanı bunun 

için yaratmamıştır. 

 

Tatiana: Oysa bu durumda, insanlar sadece fikirlerini uygulayabilirler... 
 

İgor Mihayloviç: Onları uyguluyorlar. 
 



Tatiana: O yapay zekayı eğitin. 

 

İgor Mihayloviç: Yine, insanlar fikirlerini uygulayabilir ve fikirleri tüm dünyaya 

hizmet edebilir. Ve tüm topluluğun özünde şu ana fikre sahip olduğumuzda: "hayatı 

hem kendimiz hem de herkes için nasıl iyileştirebiliriz" (çünkü hayatı kendiniz için 

iyileştirirseniz, herkes için iyileştirmiş olursunuz), o zaman dünya değişecektir. 

Hayatınızın bir anlamı olacak çünkü tüm topluma hizmet ediyorsunuz. Evet, birilerinin 

daha iyi bir şey icat edebileceği açıktır. Ama bu aslında sizi daha da iyi bir şey 

yaratmaya, hayatlarımızın kalitesini daha da artırmaya teşvik edecektir. Ne kadar 

ilginç, değil mi? 

 

Tatiana: Bu ilginç, İgor Mihayloviç. Yaratıcı Toplumda elit olacak mı? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bundan kaçınamayız, arkadaşlar. Kesinlikle seçkinler 

olacak. Ama bugünlerde elit kim? Forbes dergisinde kimler yayınlanıyor? En zengin 

olanlar. Değil mi? 

 

Tatiana: Güç, iktidar, toplum üzerinde kontrol. 

 

İgor Mihayloviç: Açıkçası. Bunun arkasında ne var? Baskı, köleleştirme, aldatma, 

yalanlar, soyuyorlar, çalıyorlar ve benzeri şeyler. Hepsinin bunu yaptığını 

söylemiyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında elit kesim 

kim olacak? İnsanlar için daha fazlasını yapanlar ve hayatlarımızı iyileştiren bir şeyler 

yaratanlar. Yani hayatlarımızı iyileştirmek için en çok kim bir şeyler yaparsa o 

Forbes'un içinde olacak. Teşekkür edeceğimiz ve gurur duyacağımız biri olacak. Öyle 

değil mi? 

 

Tatiana: Belki, daha iyi yaşayacaklar, ama zenginlik sınırlamasıyla.  

 

İgor Mihayloviç: Bu geçiş dönemi sırasında. Oysa Yaratıcı Toplum'da para hiç yok. 

Ama insanlar yine de dikkat çekmek isteyecektir. Ne de olsa egoistiz. Değil mi? 

Sonuçta insanlar tarafından alkışlanmak, fark edilmek, teşekkür edilmek isteriz, değil 

mi? Her şeye sahip olsanız bile, birilerinin dikkatini çekmezseniz - özür dilerim, bir 

mum gibi çok çabuk yanarsınız. Yanar ve yok olursunuz. Ama güneş gibi 

parlayabilmeniz için birilerinin size ilgi göstermesi gerekir. Her durumda 

sosyalleşmeniz, bir şeyler yapmanız ve dikkatleri üzerinize çekmek için bazı araçlar 

bulmanız gerekir. Öyle değil mi? Öyle. İnsan dikkatinin değeri.    

 

Dushan: Yaratıcı Toplum'da sorumlu bir insanın örneğin iktidardakinden farkı nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Günümüzde güç, bir insanın kendi kararıyla bir başkasının hayatını 

kötüleştirebilmesidir. Öyle değil mi? Yolsuzluğu kullanın, mümkün olan her şeyi 

yapın, yasaları uydurun - bunlar en tepede oturanlardır. Daha düşük rütbede olanlar ise 

güçlerini kötüye kullanabilir, bir belgeyi imzalamayı reddedebilir ya da başka bir şey 

yapabilirler. Öyle değil mi? Görüyorsunuz. Sorumlu bir konumda olan bir insan, geçiş 



döneminde bile, tüm faaliyetlerinin her durumda görünür olması gerekir. Yani ne bir 

şey çalabilecek ne de yandaşını kendi yardımcısı olarak atayabilecek. Neden? 

 

Tatiana: Şeffaflık olacak.  

İgor Mihayloviç: Şeffaflık. Ayrıca faaliyetlerini izleyen bir sistem. Sadece her 

hareketi herkes tarafından bilinmekle kalmayacak, aynı zamanda aldığı her karar 

kamuya açıklanacak ve herkes tarafından görülebilecek. Ayrıca geçiş döneminde hem 

fonları hem de diğer her şeyi kontrol edecek bir sistem olacak. Mutlaka girişimler 

olacaktır, hemen söylüyorum, çünkü biz buna alışığız, bunun mümkün olduğu 

tüketimci formatta varız.   

Çin'i ele alalım. Çin'de memurlar hırsızlık yaptıkları için vuruluyor. Ancak çalmaya 

devam ediyorlar. Para olduğu sürece çalacak olanlar da olacaktır. Ancak, diyelim ki 

Voskhod MPC'nin devreye girmesiyle birlikte, herhangi bir yetkili artık hırsızlık 

yapamayacağını bilecektir. Ayrıca nerede olduğunu, kiminle olduğunu ve ne 

konuştuğunu izleyen başka bir sistem olacak. 

Tatiana: Bir ilginç nokta daha var, İgor Mihayloviç, bugünlerde yetkililer insanlardan 

para çaldığında, bu durum devlet güvenliğinin ihtiyaçları için bazı gizli bütçelerin 

(İgor Mihayloviç: Bu da bir sorun) olmasıyla açıklanıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Günümüzde yetkililer elbette kolayca hırsızlık yapabiliyor. 

Neden? Çünkü (senin de doğru söylediğin gibi) hala bazı gizli işleri var. Öyle değil 

mi? Yani gizli. 

 

Tatiana: "Gizli" olarak işaretlenmiş bir şey var, bir çeşit... 

İgor Mihayloviç: Doğru, "gizli" olarak işaretlendiğinde, hepsi atlatılır ve çalınır, bu 

ajanslar, yetkililer vb. arasında gerçekleşir. Yaratıcı Toplumda, özür dilerim, savaş 

yoktur, kimse kimseyle savaş halinde değildir, herkes barış, sevgi ve neşe içinde yaşar. 

Başka bir yol yok, anlıyor musunuz? 

Tatiana: Ve güven içinde. 

 

İgor Mihayloviç: Ve güven içinde, ki bu en önemli nokta. Bu hiçbir sır olmadığı 

anlamına gelir, çünkü herhangi bir sır manipülasyon anlamına gelir ya da insanlara 

karşı bir şeyler yapıldığı anlamına gelir. 

 

Tatiana: Gizli eylem.  

İgor Mihayloviç: Gizli eylem. Gizli eylem insanlar için faydalı değildir. Bu nedenle 

her şey açık ve erişilebilir olacaktır. Böyle bir durumda yüksek mevkideki bir kişi 

sorumluluğu kendi gücü olarak nasıl kullanır? Hiçbir şekilde. Değil mi? Ben de bunu 

söylüyorum, sadece yasal bir çerçeve de oluşturulmalı. Ama bu yine hukukçular 

tarafından, bu işi iyi bilenler tarafından yapılmalı. Ve yasal çerçeve, hepimizin tüm 

aşağılık niteliklerini dikkate almalıdır: böylece hayvani doğamızı, bilirsiniz, bu 



insanlık dışılığı ortaya koyamayız, böylece bunu yapmak istemeyeceğimiz şekilde 

cezalandırılırız.  

Böylece, bu şekilde davranamayacağımızı bildiğimizde - insanlardan çalamayız, 

kimseyi aldatamayız veya kimseye hakaret edemeyiz - inanın bana her şey yerli yerine 

oturacaktır. Kimseye hakaret etmeyeceğiz. İşte basit bir örnek. Biri sizin ayağınıza 

basıyor, tamam, benim ayağıma basıyor, size acıyacağız. Tıpkı modern dünyada 

olduğu gibi: Bir insan bir mağazadan çıkıyor, biri onu bir çantayla itiyor ve ayağına 

basıyor. Kişi ya saldırganın arkasına tükürecek ya da ona kaybolmasını söyleyecek. 

Öyle değil mi? Yaratıcı Toplum'da, "Beyefendi, dikkatli olun" demeniz gerekecek. O 

ise "Teşekkür ederim, özür dilerim" diye cevap vermek zorunda. 

Tatiana: Yani kültürel olarak. Harika. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Örneğin, biri ayağıma basarsa, ben ona küfür edersem, o da 

dönüp bana küfür ederse, ikimiz de en az üç ay boyunca bu alışveriş merkezinin 

etrafını herkesin önünde temizleriz. Ne de olsa biz "havalıyız", "kahramanız", 

birbirimize karşı küfürlü konuşuyoruz. Bu durumda ikimiz de herkesin önünde alanı 

temizleyeceğiz. Ve bundan kaçamayacağız. Neden mi? Çünkü başka bir alternatifimiz 

olmayacak. Bir dahaki sefere kapıda karşılaştığımızda, "Affedersiniz, lütfen önce siz 

gidin" diyeceğiz. Değil mi? Ve tüm tanıdıklarımız, bizi görenler de aynı şekilde 

davranacak. Çünkü kanun herkes için aynıdır. 

 

Tatiana: İyi bir örnek gördüğünüzde de bulaşıcıdır... 
 

İgor Mihayloviç: Çok iyi bir örnek. Bilirsiniz, kapıyı açık tutmak, bir kişinin dışarı 

çıkmasına yardım etmek ve "Lütfen, önce siz gidin" demek, diyelim ki bir alışveriş 

merkezinin yakınındaki asfaltı üç ay boyunca süpürmekten daha iyidir. Değil mi? 

 

Tatiana: Öte yandan, gelecek nesiller için daha basit olacak. Tüketim formatı altında 

büyüyen eski kuşakların yöntemlerini değiştirmek için zamana ihtiyacı olacak. 

 

İgor Mihayloviç: Bizim için zor olacak. Dürüst olmak gerekirse, bizim için zor 

olacak, bu kalıpların parçalanmasıdır. Neden? Çünkü her şeyden önce kendimize ve 

değiştirmemiz gereken alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerekecek... 

 

Tatiana: Kişinin kendi durumunu ve düşüncelerini kontrol etmesi gerekir, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, saatte 50 kilometre hızla gitmeniz gerekiyorsa, bir sürücü 

olarak, orada hiç kimse olmasa bile saatte 50 kilometre hızla gideceksiniz. Neden mi? 

Çünkü bunu ihlal edemezsiniz, aksi takdirde umumi tuvaletleri temizlemek zorunda 

kalırsınız. Bunu da istemezsiniz. Yine de temizlenmeleri gerekiyor. Nereye 

kaçabilirsin ki? Ama bunu yapmak istemiyorsunuz, zamanınızı boşa harcamak 

istemiyorsunuz. Öyle değil mi? Balığa gitmeyi tercih edersiniz. Üç ay balık tutmak ya 

da umumi tuvaletleri temizlemek - arada fark var, değil mi? 

 

Dushan: Doğru. 



İgor Mihayloviç: Var. Bu nedenle, tabelanın asılı olduğu yerde 50 kilometre hızla 

sürmek ve ardından yasaların size izin verdiği şekilde sürmek daha iyidir. Kültürlü ve 

kibar olursunuz. Öyle değil mi? Olacaksınız... Bu bizim için zor, bizim 

durumumuzdan yeni yola geçmek artık zor. Birçok insan için zor olacak: "Etrafta bu 

kadar çok eşya varken nasıl çalınmaz?" Ama çalamazsınız. Anlıyor musunuz? Küfür 

ya da hakaret edemezsiniz ya da çalamazsınız. Evet, anlıyorum, bu bir şekilde... Bunu 

yaşayacağız ve buna çabucak alışacağız. Ve aynı şekilde, yeni teknolojiye de çabucak 

alışacağız. 

 

Biliyorsunuz, bir şey birbiri ardına geldiğinde, hayat değiştiğinde, her şey akıp 

gittiğinde, bu bir şekilde... Her gün yeni bir şey ortaya çıktığında, bakarsınız, yine yeni 

bir şey ortaya çıkmıştır ve yaklaşık bir ay sonra ona zaten sahipsinizdir - bu gerçekten 

iyidir. Bir şekilde buna çabucak alışacağız. Ama bir sonraki nesil için kesinlikle çok 

daha kolay olacak, çünkü onlar zaten bizim, Tanrı'nın izniyle, inşa etmeyi 

başaracağımız o dünyada yaşayacaklar, arkadaşlar. Ve burada az önce dile getirilen en 

önemli nokta ne biliyor musunuz? Henüz doğmamış olan bir sonraki nesil yaşayacak. 

Ve bugünlerde olduğu gibi bugün ne olacağı belli değil, yarından bahsetmiyorum bile. 

Sadece bizim gibi insanlar bizim için yaşayıp yaşamayacağımıza karar vermiyor ve şu 

anda hepimizin ya da tek tek birimizin tüm hayatını alabiliyor. Ama buna ek olarak, 

ortak kaderimizi değiştirebilecek iklim de var. 
 

Tatiana: Tarihimizin gidişatı.  
 

İgor Mihayloviç: Tarihimizin gidişatı..  
 

Tatiana: Peki insanlar için tarih olacak mı? 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Tarihimizi basitçe durdurabilecek bir iklim var. 

Ve bu artık bir şaka değil, herkes bunu zaten anlıyor. Basitçe anlatayım. 

Çekirdeğimizdeki belirli bir genlikteki bir salınım, varlığımızın sona ermesi için 

yeterlidir. Neden biliyor musunuz? Kavitasyon etkisi. Düzensiz bir dönüş ya da 

düzensiz bir açı neye sebep olabilir? Basit bir örnek. 

İşte basit, en basit örnek. Bir sıvı ortam düşünün, sıradan bir sıvı. İçinde katı bir cisim 

var. Bu katı cisim başka bir büyük hacmin içinde, top gibi bir şey. Yani küçük bir 

demir bilye sıvının içinde, büyük bir topun içinde. Peki sıvıyı biraz düzensiz bir 

şekilde sallarsak (ve şu anda ne olduğunu biliyoruz), ne olur? Salınım nedeniyle sıvı 

ortam üzerine bir gerilim aktarılır ve kavitasyon artar. Peki kavitasyon neyi arttırır? 

Sıvının hacmini. Bu neye yol açabilir? 

Tatiana: Genişleme. 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu magmada genişleme nasıl telafi edilir? 

Dışarıya salınarak. Ya da süper yanardağların faaliyete geçmesiyle. Eğer birkaç süper 

volkan bir anda aktif hale gelirse (ve bu her an gerçekleşebilir), insanlık olarak bize ne 

olacak? Bu büyük bir soru, değil mi? Eğer bu hemen şimdi olursa, üzgünüm dostlar, 

Yaratıcı Toplumu inşa etmek için zamanımız olmayacak. Ve bu üzücü bir durum. Bu 



nedenle şimdi gerçekleşmeyecek. (Tatiana: Tanrıya şükür!) Yaratıcı Toplumu inşa 

etmek için bir şansımız olmalı. Ama eğer Yaratıcı Toplumu inşa edemezsek, o zaman 

durum değişir. 

 

Tatiana: Öyleyse Yaratıcı Toplumu inşa etmek için acele edelim. 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru, bütün mesele bu.  
 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, şu anda günlük yaşamla ilgili harika 

açıklayıcı örneklerden bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz, bazen birçok insan Yaratıcı 

Toplum projesinin özünü tam olarak kavrayamıyor, çünkü bilgiyi biraz yanlış bir 

şekilde aktarıyoruz. Yaratıcı Toplumun belirli bir bireyin belirli bir yaşamı için ne 

vereceğinden çok, bir şeyin sunumu gibi geliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Neden insanlar bazen anlamıyorlar? Ne düşünüyorsunuz?  
 

Dushan: Sanırım, her şeyden önce, Yaratıcı Toplumun ne olduğunu henüz kendimiz 

kavrayamadığımız için. 

İgor Mihayloviç: Kendimiz anlamıyoruz ve bilmiyoruz ama başkalarına anlatmaya 

çalışıyoruz, değil mi? Yine de başka bir neden daha var. Felsefe hakkında, Sekiz 

Temel'in özü hakkında konuşuyoruz. Her şeyi çok güzel, renkli ve benzeri bir şekilde 

sunuyoruz. Bu arada, insan bir tüketicidir. Anlıyor musunuz? 

Size basit bir örnek vereyim. Ortalama bir ülkedeki ortalama bir insanı ele alalım. 

Diyelim ki Avrupa'nın merkezinde bir yerde yaşayan sıradan bir insan, yani mecazi 

anlamda. Ona söylüyoruz ve o bize şöyle bakıyor... bilirsiniz, kime bakar gibi? Dini 

bir örgütün ya da bir partinin sıradan temsilcileri gibi. Bunların hiçbirine güvenmiyor 

(Tatiana: Evet, onu her zaman bir yerlere sürüklemek istiyorlar). Bu doğru, 

arkadaşlar. Neden? 

Anlaşılması için bir örnek vereyim. Diyelim ki bir adam yaşıyor... neredeyse herhangi 

bir şehirde, hangisi olursa olsun. O şehirde, tek bir Tanrı'ya inanan birkaç dini örgüt 

var, onlara böyle diyelim, ama farklılar: bazıları daha iyi, bazıları daha kötü. Ve adam 

merak ediyor, "Belki de bir dini organizasyona gitmeliyim?" Yani, içinde bir şeyler 

kıpırdanmış ve bir arzu ortaya çıkmıştır. "Nereye gitmeliyim?" diye düşünmeye 

başlıyor. Şunlar "Bize gelirsen kurtulursun" diyor, öbürleri de "Bize gelirsen 

kurtulursun" diyor. Ama birinciler "Oraya gitme, kurtulamazsın" diyor. İkinciler de 

"Oraya gitmeyin, kurtulamazsınız" diyor. Garip bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Tanrı 

bir, kitapları aynı ama dinler farklı.  

Ama bu en kötü şey değil arkadaşlar. Adamı ne düşündürüyor biliyor musunuz? Yaşlı 

kadınlara bakıyor: solda bir komşusu var, sağda bir komşusu var. Biri bir dini kuruluşa 

gidiyor, diğeri başka bir dini kuruluşa gidiyor. Hafta sonları gerektiği gibi kiliselerine 

gidiyorlar ve her şeyi gerektiği gibi yapıyorlar. Yine de kilisedeyken onları görmüyor, 

onları komşu olarak biliyor. Ve çok iyi anlıyor ki, bu yaşlı kadınları sadece kimse 

cennete kabul etmeyecek, cehenneme bile kabul edilmeyecekler. Bu yüzden 



"Gerçekten böyle yaşlı kadınların üretildiği ya da yetiştirildiği yerlere gitmeli miyim?" 

diye merak ediyor. Bu onu uyarıyor ve güvensizlik ortaya çıkıyor. 

Tatiana: Evet, verdikleri tavsiyeler hanımların kendilerine yardımcı olmadığında. 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ama başka bir sorun daha var. Seçimler gelir, bir partiden 

ve başka bir partiden politikacılar tekrar gelir ve adama şunu söylemeye başlar: "Kendi 

gücünüzü bize devrederseniz hayatınız çok güzel değişecek ve bize devrettiğiniz gücü 

size karşı kullanabileceğiz. Hayatını güzelleştireceğiz." Adam düşünmeye başlıyor, 

değil mi? Diyor ki, "Geçen sefer öncekilere oy vermiştim, ondan önceki sefer de 

sonrakilere. Her iki parti de iktidara geldiklerinde hayatımı daha da kötüleştirdi. 

Sonunda, sonraki seçimlerden önce, 'Biz senin için elimizden gelen her şeyi yaptık 

arkadaş, hayatını çok güzelleştirdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama görüyorsun 

dostum, çok uzaklarda, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir ülke var ve orada at üstünde 

bir adam var. Ve o atlı adam yüzünden şimdi boktan bir hayat yaşıyorsun." Anlıyor 

musunuz? Peki bu adam ne yapmalı? Neye inanmalı? Ve kime güvenmeli? Anlıyor 

musunuz? 

Ve aniden gelip diyoruz ki, "Dostum, biliyorsun, Yaratıcı Toplum var, Sekiz Temel 

var, web sitesine git ve oku. Ya da sana hemen söyleyelim: işte ilk temel... başka bir 

şey". Peki, normal bir adam nasıl tepki verirdi, söyleyin bana? Bize defolup gitmemizi 

söylerdi. 

Tatiana: Dikkatle, ılımlı bir şekilde söylersek. 

İgor Mihayloviç: Açık konuşuyorum. Kültürlüyse bize defolup gitmemizi söyler ya 

da sırtımıza tükürür, kültürsüzse yüzümüze tükürür. Öyle değil mi? Neden? Çünkü 

tüm hayat böyledir. Anlıyor musunuz? İşte sorun bu. 

Ama adama yaklaşıp "Nasıl yaşamak istiyorsun?" diye sorsak. Ne cevap verir? Şöyle 

derdi: "Politikacıların beni aldatmasını ve her şey için at üstündeki adamı suçlamasını 

istemiyorum. Yaşlı kadınların birbirlerini ve beni sevmelerini ve etrafta dolaşmayı 

bırakmalarını istiyorum... Neden Tanrı bir, kitap bir, ama dinler farklı ve yaşlı kadınlar 

kızgın, bir şekilde açık olmalı. Sonuçta din bir şekilde yardımcı olmalı. Gerçekten işe 

yarayacak bir şey olmalı. Bir yerlerde gerçek olmalı." 

Tatiana: Bu gerçeklik, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Ve sonra ona şöyle diyebiliriz: "Gerçeğin nerede olduğunu 

biliyor musun?" - "Nerede?" - "Senin içinde, dostum. Gerçekten ne istiyorsun? Az 

önce politikacıların hile yapmamasını, yaşlı kadınların huzur içinde yaşamasını 

istediğini söyledin, ama bu aslında Yaratıcı Toplum." Doğru değil mi? Yaratıcı 

Toplum'da sorumluluklarını at üstündeki bir adama yükleyecek politikacılar da olacak 

mı? Basit bir soru. Elbette olmayacak. Öfkeli yaşlı kadınlar olacak mı? Hayır, yaşlı 

kadınlar olacak ama onlar kızgın olamazlar. 

 

Tatiana: Disiplin yöntemleri olacak. 



İgor Mihayloviç: Çok doğru. Kızgın olabilirler ama bunu göstermezler. Bu komşuları 

için iyi bir şey. Artılar var mı? Var. Bakın, şakalar şakadır ama bu gerçekten de 

doğrudur. Bir insana egoist ve tüketici olarak gerçekten ne elde edeceğini 

söylemiyoruz. Neden? 6.000 yıldır bizi köle haline getiriyorlar. Bizler köleyiz ve bunu 

kabul etmek zorundayız. Bizler tüketiciyiz çünkü 6.000 yıldır bizi tüketiciye 

dönüştürüyorlar. Kabul edelim, biz tüketiciyiz. Ve bundan yola çıkalım. Tamam mı? 

Siyasetle ilgileniyor muyuz? Sadece bizim için daha iyi bir şey yaparlarsa. Dinle 

ilgileniyor muyuz? Sadece "Kiliseye gidiyorum, eve geliyorum ve etrafta bir çanta 

dolusu para var, bilirsiniz, Tanrı verdi." gibi bedava bir şey olarak. Öyle değil mi? 

Gerçekten de öyle. Abartıyorum. Ama aslında durum böyle. Bizler tüketiciyiz. 

 

Dolayısıyla bugün tüketici olarak bize istediklerimizi verebilecek tek şey Yaratıcı 

Toplumdur. Ama bu sadece ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bize 

İnsan olma fırsatı da veriyor. Yaratıcı Toplumun anlamı budur. Ve insanlara ne 

istediklerini ve gerçekten ne elde edeceklerini anlatmalıyız. O zaman bizi 

anlayacaklardır. Değil mi? Doğru. 
 

Dushan: Doğru. 

İgor Mihayloviç: Her şey çok basit. Oysa eğer biz, ne bileyim, mezhepçiler ya da 

politikacılar gibi görünmeye çalışarak abartılı ve güzel konuşursak, bize, bilirsiniz, 

mezhepçiler ya da politikacılar gibi davranılacaktır. Başka türlü olmayacak. Gerçeği 

söyleyelim. Gerçek nedir? Yaratıcı Toplum'un tüketimci yaşam tarzımızı kökten 

değiştirdiği, onu gerçekten, inanılmaz derecede tüketici odaklı hale getirdiği. Peki, bu 

doğru değil mi? Neden doğru? Çünkü... 

 

Tatiana: Tüketici cenneti.  

İgor Mihayloviç: Burası bir tüketici cenneti. Gerçekten de yaşamak için bir cennet. 

Kendi ellerimizle inşa edebileceğimiz bir cennet. Öyle değil mi? Evet, doğru. Neden 

cennet? Çünkü gerçekten bir cennet. Her şeyden önce tüketimle ilgili tüm sorunları 

kapatıyoruz. Burası, pardon, kazara sağlığınızı kaybetseniz bile sağlığınızın geri 

geldiği güvenli ve harika bir dünya. Ayrıca istediğiniz her ürünü, her şeyi bolca elde 

ediyorsunuz. Ve en önemlisi, beyninizin yıkanmasına son veriyorsunuz ve bir canavar 

değil, daha yüksek bir varlık olarak potansiyelinizi ortaya çıkarabiliyorsunuz. Önemli 

olan da budur. Ve ayrıca böyle bir dünyada, Yaratıcı dünyada, birbirimizi gerçekten 

sevmek için çok daha fazla fırsata sahip olacağımız da önemlidir. Değil mi? Öyleyse 

dostlar, Yaratıcı Toplum olmasa da, her şeye rağmen birbirimizi sevmeye başlayalım. 

Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim.  

Dushan: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.  
 

Tatiana: Teşekkürler.  
 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler, dostlar. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. 


