
Yaratıcı Toplum veya Kerberus 

 

İnsanları Yaratıcı Toplum hakkında bilgilendirmenin en iyi yolu nedir? Yaratıcı 

Toplumu ayrı bir ülkede veya bir grup ülkede inşa etmek mümkün mü? Yaratıcı 

Toplum'da özel mülkiyet olacak mı? Yaratıcı Toplum eşit insanlardan ve eşit 

fırsatlardan oluşan bir toplumdur. 

 

"Ya Kerberus ya da Yaratıcı Toplum olacak. İstesek de istemesek de başka 

seçeneğimiz yok. Eğer insan isek ve yaşamak istiyorsak, Yaratıcı Toplumu inşa 

etmeliyiz, çünkü gerçekten tek çıkış yolu bu." 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün  Sayın İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi yapacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Merhaba. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda insanları Yaratıcı Toplum projesi 

hakkında bilgilendirme sürecini ele almış ve gönüllülerin bazen farkında olmadan boş 

odaların kapalı kapılarını çaldıkları durumlarla nasıl karşılaştıkları konusunu gündeme 

getirmiştik. Siz de bize her bir özel durumda neden kimsenin o kapıyı açmadığını ve o 

kapının ardında neden bir boşluk olduğunu anlattınız. 

 

Dolayısıyla izleyicilerimiz, dünyada olup bitenlerin tüm gerçekliğini görmeye gelen 

bir insanı anlatırken verdiğiniz çağrışımsal örneği çok iyi hatırlıyorlar. Çok bilinçli ve 

duyarlı bir insan olarak, harekete geçmenin gerekli olduğunu, kendi hayatını, 

yakınlarının ve sevdiklerinin ve gezegendeki tüm insanların hayatını kurtarmanın 

gerekli olduğunu anladı. Ve böylece gezegendeki tüm insanları bir çıkış yolu olduğu, 

bu çıkış yolunun Yaratıcı Toplum olduğu ve bu dünyayı kurtarmak için bir şans 

olduğu konusunda bilgilendirmeye karar verir.  

 

Böylece aşağıdaki eylemi gerçekleştirir. Tatil için biriktirdiği 5 bin doları, bu bilgi 

dalgasını yakalamaları ve insanlara gerçek durum hakkında bilgi aktarmaları 

umuduyla, insan Olimpos'unun en parlak yıldızlarına, siyasi ünlülere, film yıldızlarına 

ve tanınmış bilim adamlarına ulaşmak için harcar. Böylece bu ünlülere 5 bin mektup 

yazar, yanıt bekler ve aniden attığı taşın suya değil asfalta düştüğünü, dolayısıyla yanıt 

alamayacağını fark eder. 

 

Biliyorsunuz, Yaratıcı Toplum projesinin gönüllüsü olan pek çok arkadaşımız bu 

örnekte kendilerini tanıdılar. Ve şöyle dediler: "Evet, artık yanlış davranmanın ne 

olduğunu biliyoruz. Ama aslında doğru yol nedir? Aslında bu durumda alternatif 

nedir? İnsanları bilgilendirmenin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak veya önemli 

ölçüde artırmak için bu miktarda para nasıl tahsis edilebilir?" 

 



İgor Mihayloviç: Evet, bu şekilde davranan ve şimdi aceleci davrandıklarını anlayan 

arkadaşlarımız artık ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Böyle düşünen ama henüz bu 

tecrübeyi edinmemiş arkadaşlarımız için de belki bir açıklama yapabilirim. Geçen 

sefer insanlara böyle bir taktik hata yapmaları için fırsat verdiğimizi söylemiştik. Ama 

"insanlara fırsat verdik" ne demek? Bu nokta da çok önemli, çünkü insanları her an 

durdurabilir ve "arkadaşlar, boş bir odanın kapalı kapısını çalıyorsunuz", "kimse size 

cevap vermeyecek" diye açıklayabilirdik. Ama geriye ne kalırdı biliyor musunuz? 

İnsanlar muhtemelen bizi dinler ve farklı bir şekilde hareket ederlerdi. Ama içlerinde 

hala "bu böyle olamaz", "bizden önce bunu yapanlar bilgiyi doğru aktarmamışlar, bir 

şeyi yanlış anlatmışlar ya da metne yanlış yaklaşmışlar" gibi bir umut taşıyacaklardı. 

 

Tatiana: "Benim için her şey farklı olacak", kesinlikle. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, "Aslında anladım ve anladığıma göre, ünlülerimize, 

Olimpiyalılarımıza bunun çok önemli bir bilgi olduğunu ve aslında şu anda sadece 

bizim değil, onların bile doğrudan tehdit altında olduğunu açıklayabileceğim anlamına 

geliyor." Herkes acı çekecek. Kerberus kimi yiyeceğini seçmez. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Olacak olan tam olarak bu. 

 

İgor Mihayloviç: Bu şekilde gerçekleşiyor. 

 

Tatiana: Bilinç her zaman birinin başına geldiğini söyler (İgor Mihayloviç: Elbette), 

ama benim başıma gelmeyecek. 

 

İgor Mihayloviç: Benim başıma gelmeyecek çünkü ben bir tepki uyandırabileceğim. 

 

Tatiana: Evet, elbette, tam olarak. 

 

İgor Mihayloviç: Ama pratik başka bir şey gösteriyor. Pratik o kadar inatçı bir şey ki 

arkadaşlar, tartışsanız da tartışmasanız da hayat bu, matematik gibi. Yine, hemen her 

durumda yapılması gereken doğru şey ne olurdu? Ama bu durumda tatilini feda edip 

insanları bilgilendirmek için 5 bin dolar harcamaya karar vermiş bir gönüllüden 

bahsediyoruz. Elbette pek çok seçenek var ama bir insan için en kolay ve kabul 

edilebilir olanı o parayı alıp istediği gibi tatile gitmek olurdu. Gerçekten arkadaşlar, 

tatile gitmenizi ve orada insanlara Yaratıcı Toplum'u anlatmanızı kim engelliyor? Hiç 

kimse. İnanın bana, o ünlülere bel bağlamaktan çok daha verimli olacaktır. Onlara 

ulaşmanın faydasız ve anlamsız olduğunu zaten söylemiştik. 

 

Politikacıların belirli koşullara sürüklendiğini ve neredeyse hiçbir şeyin onlara bağlı 

olmadığını anlamalısınız. Yaratıcı Toplum hakkında konuşmaya sadece bir seçim 

talebi olduğunda, seçmenlerinin çoğunluğu onlardan tam olarak Yaratıcı Toplumu inşa 

etmelerini talep ettiğinde başlarlar. O zaman bir politikacının başka seçeneği 

kalmayacaktır. Yaratıcı Toplum platformunu destekleyecek ve eğer bu tür insanların 

neredeyse yüzde 100'ü varsa, bunu gerçekleştirecekler demektir, bundan kaçış yok. 

 



Senin de söylediğin gibi bu filmlerin ünlüleri, gösteri dünyasının ya da başka bir şeyin 

ünlüleri, onları da anlamak zorundayız. Olimpos'a tırmanmış olan insanlar, işleri ya da 

koşulları sayesinde, fark etmez, bu Olimpos'ta sadece geçici olarak bulunduklarını 

gayet iyi anlıyorlar. Ve daha önce de söylediğimiz gibi, insanlara bağımlı oldukları 

için onlara karşı bir nefret geliştirmişlerdir. Doğal olarak, zaten bir anlamda sosyopat 

oluyorlar, bu doğal bir süreç. 

 

Artı, çok para için gelip insanlara anlatacaklardı. Paranın bununla ne ilgisi var, değil 

mi? İnsanlık nerede? Ama bir sosyopat ne tür bir insanlığa sahip olabilir? Basit bir 

soru. Hiç yoktur. Ve en iyi zamanlarının geçici olduğunu gayet iyi anlıyorlar ve 

kesinlikle, eğer şimdi para kazanmazlarsa ya da bize bedavaya gelirlerse, başkalarına 

da bedavaya gitmek zorunda kalacaklar. Değil mi? Bu Olimpos'a tırmanırken 

ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve kendi hayatlarını ortaya koydular diyelim, daha 

sonra insanlığa hizmet etmek için değil. Biliyorsunuz bunlar çok güzel sözler. Aslında 

dünyadan kopuk olsalar da, kendi yanılsamalarında, kendi değerlerinde var oldukları 

kendi dünyaları var ve bizimkinden uzaklar. 

 

Bilim adamlarını ele alalım. Onlar da dünya çapında isimleri olan yıldızlardır. Ve 

yayınladıkları kitaplarda isimleri ilk sırada yer alıyor. Ama gerçekte bu kitaplar, 

isimleri bu kitaplarda son sırada yer alanlar tarafından yazılıyor ve elbette bu insanlar 

için üzülüyoruz. Onlara ulaşmak için - sadece nasıl kariyer yapılacağını ve nasıl hibe 

alınacağını ve modern tüketim formatının bu en zor koşullarında nasıl hayatta 

kalınacağını bilen insanlara? Arkadaşlar, bilim yapacak zamanları yok ve Yaratıcı 

Toplumu desteklemeye gelince, biliyorsunuz, onlar için, eğer hibelere bağımlılarsa, 

Olympos'un o sakinlerine bağımlılarsa, bu iyi ve rahat bir sandalyeden düşmekten 

endişe duyuyorlar. Bunu yapacaklar mı? Elbette hayır. 

 

Yine, toplum ve sizin için kimin verimliliği daha yüksek: bir lastik servisinde çalışan 

ve buna ek olarak Yaratıcı Toplumu geliştirerek fayda sağlayan kişinin mi? Yoksa 

insanlık için sıfır verimliliğe sahip, paranızı bir kara delik gibi yutarken aslında bilimin 

ışığını engelleyen aşılmaz bir orman olan bilim adamının mı? Gerçek budur. Bu bir 

taraf. 

 

Diğer taraf ise şu: Eğer gerçekten bilim insanı olsalardı, uzun zaman önce bize 

kendileri gelirlerdi. Sonuçta, gerçekten anlayanlar ve bahsettiğimiz şeyin özüne 

inebilen gerçek bilim insanları geliyor. Ve böyle pek çok örnek var. Bize gelmeleri 

bile gerekmiyor, ama benzer konularda açık ve dürüst bir şekilde konuşuyorlar. 

 

Bilim insanlarının bununla ne ilgisi var? İklim değişikliği ya da bir yanardağın 

davranışı ya da başka bir şey üzerinde çalışan, ciddi olarak çalışan sıradan blog 

yazarlarını ele alalım. Ve neden bahsettiğimizi anlamaya başlıyorlar; onlara sadece bir 

ipucu vermek yeterli ve bu karşılıklı ilişkileri fark ediyorlar. Değil mi? Arjantin'de 

meydana gelen derin odaklı bir deprem Yellowstone'u nasıl etkileyebilir? Sonuçta 

bunlar gerçekten çok zeki ve okuryazar insanlar ve süreçlerin özüne inerek bunları 

kendileri de anlamaya başlıyorlar. 

 



Az önce derin odaklı depremlerden bahsettik. Çok yakın bir zamanda, kısa bir süre 

önce, bu tür sorunların yakın gelecekte başlayacağından bahsediyorduk ve o büyük 

isimli, isimleri kitaplarda en üst sıralarda yer alan bilim insanları bize ve tüm dünyaya 

yanıldığımızı, bunun olamayacağını, bir depremin sadece yer kabuğunda meydana 

gelebileceğini, yer kabuğunun o kadar kalın olmadığını, dolayısıyla bunun 

olamayacağını söylediler. Öyle değil mi? Ama bu gerçekten oluyor. Biraz zaman geçti 

ve 80 kilometreden fazla, 409 kilometre, 610 kilometre derinlikte depremler gördük. 

Ve bu kesinlikle "spor ayakkabılarının bağcıklarını bağlayan" yanardağları etkiliyor - 

patlamaya başlamak üzereler ve bu görülebiliyor. 

 

Bundan dolayı, basitçe ifade etmek gerekirse, kim daha değerli: bu anlayışa ulaşmış ve 

bu bağlantıları bizim ipuçlarımız olmadan kendileri takip etmiş olan insanlar mı; yoksa 

bugüne kadar derin odaklı depremlerin nasıl oluşabileceğini gerçekten anlamayan 

bilim insanları mı? Ne de olsa orada kabuk yok, sarsılacak bir şey yok, oradaki ortam 

sıvı. 

 

Tatiana: Bu tür sözde bilim adamları, gerçek ortaya çıktığında toplum için tehlikeli 

hale gelirler. 

 

İgor Mihayloviç: Çok tehlikelid. Kavga edecekler, gerçekte sahip olmadıkları 

fikirlerini savunacaklar ve herkesle ve her şeyle çelişecekler. Bu tür sözde bilim 

insanları yüzünden tüm ilerlemeler engelleniyor. Ve en kötüsü de bunun 

sorumluluğunu üstlenmemeleridir. "Böyle bir şey olamaz" dedikleri halde bu 

gerçekleşiyorsa, böyle bir bilim insanı tüm yetkilerinden istifa etmeli, vergi 

mükelleflerinin parasını boş yere harcadığını açıkça kabul etmeli, en azından özür 

dilemeli ve bilimi terk etmelidir, çünkü oraya ait değildir. Son yıllarda bu şekilde 

davranan biri oldu mu, söyler misiniz lütfen? Böyle olması gerekirken. Eğer bir insan 

kendine bilim adamı diyorsa, bir tahminde bulunuyorsa ya da birinin tahminini 

yalanlıyorsa, ama sonra bu olay gerçekleşiyorsa ya da tahmini doğrulanmıyorsa, 

bundan sorumlu tutulmalıdır, çünkü o bir bilim adamıdır. 

 

Biliyorsunuz, size daha basit bir örnek vereyim: örneğin maaşınızı almak için bir 

muhasebeciye gitmeniz gibi. O size bugün 5.000 avro yerine 1.000 avro alacağınızı 

söyler. Ona "Neden?" diye sorarsınız. O da "Ben böyle hesapladım" der ve hepsi bu 

kadar, muhasebecinin matematiği böyle. Buna katılır mısınız? Hayır, kabul etmezsiniz. 

Neden? Nasıl olur da size az ödeme yapılır? Hayatta nasıl olduğuna bir bakın. Ve pek 

çok bilim insanının sizin sırtınıza oturup hayatınızı riske ve tehlikeye attığı ve 

yapmaları gerekeni yapmadıkları gerçeğine gelince - hepimiz bunu hoş görüyor ve 

sessiz kalıyoruz. Bu gerçekten korkutucu. 

 

Şimdi de diğer tarafa bakalım. İyi kazandığı 5.000 doları tatilde harcamaya karar veren 

ve sonra fikrini değiştirip Yaratıcı Toplum için, insanlık için, kendisini, ailesini, 

sevdiklerini, tüm insanlığı ve gezegenimizi kurtarmak için harcamaya karar veren 

gönüllümüze geri dönelim. Daha önce de söyledik: tatile gidebilir ve insanları 

bilgilendirebilir ya da tatile gitmek istemiyorsa, harcamak istemiyorsa (ama daha 



fazlasını yapmak istiyorsa, buna hakkı var, o bir insan, demokratik bir ülkede özgür bir 

adam) - ne yapabilir? Bunu internette harcayabilir. 

 

Örneğin, yazmak istediği bir çağrıyı kaydedebilir - bu çağrıyla ünlülere ulaşacağına 

inandığı bir çağrı - aynı çağrıyı normal insanlara, yaşamak isteyenlere, tıpkı kendisi 

gibi insanlara da gönderebilir; en azından bu metnin internette reklamını yapmak için 

para harcayabilir. Her durumda, daha fazla olmasa da en az 5,000 kişi bunu 

öğrenecektir. Hatta 5.000 kişi arasından en az 5 kişi ona yardım etmek için 

katılacaktır. Öyle değil mi? Ve bu şimdiden 5 kişi. 

 

Şimdi bakalım, bazıları şöyle diyecek: "Ah, ama ona kim katılır ki? Ne bilim adamları 

ne de ünlüler" - evet, ne bilim adamları ne de ünlüler. Belki lastik servisinde çalışan 

adamlardan biri ve McDonald's'tan biri, hatta 2 kişi bile gelebilir. Ama bunlar iki kişi. 

Bunlar yaşamak isteyen ve gelecekleri tehlikede olan iki genç insan, bu yüzden 

endişelenecek bir şeyleri var, çok çalışabilirler ve sorunun tüm derinliğini anladılar. 

 

Ya da yaşlı bir bilim adamı (ki genelde hepsi yaşlıdır) şöyle düşünür: "Bu benim 

yaşamım için yeterli, benden sonra da tufan olsun." Neden? Çünkü onlar egoisttir. 

Egoist olmasalardı, başkasının kağıdına isimlerini en başa yazarlar mıydı, söyleyin 

bana? Bu şekilde olmuyor mu? Ve mesele şu: bu her yerde, her ülkede, her yerde, 

dünyanın dört yanında oluyor. Biliyor musunuz, içimden bir ses bunun yüzyıllar 

boyunca oluşmuş bir tür mafya gibi olduğunu söylüyor ve bugün de böyle bir 

gelenekleri var: üstte olan alttakileri eziyor. 

 

Tatiana: Ve bu tür insanlarla bir çözümün olmadığı daha da netleşiyor (İgor 

Mihayloviç: Elbette yok) çünkü onlar sadece toplum için bir sorun. 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar toplum için bir sorundur, çözüm değil. Ve buna ne kadar çok 

bakarsanız, Yaratıcı Toplumu daha hızlı inşa etmek istersiniz, bu tür şeylerin bir öncül 

olamayacağı bir toplum. Bilim insanlarının bir bütün olarak toplum için verimlilik 

faktörlerine göre değerlendirileceği bir toplum. Eğer kendinize bilim insanı diyorsanız, 

daha doğrusu bilim insanı demeden önce, toplumsal yaşama bir katkıda 

bulunmalısınız, hayatımızı gerçekten iyileştirmelisiniz, bu yüzde 0.01 olsun ama tüm 

insanlık için olsun. 

 

%0,01 küçük bir şey gibi görünebilir, ama böyle 100 kişi %1 dir, 1000 kişi ne 

kadardır? Bu %10'dur. Ve her şeyin var olduğu ve her şeyin harika olduğu Yaratıcı 

Toplumda yaşamı %10 iyileştirmek ne anlama geliyor? Bu çok fazla. Bakın, küçük bir 

grup insan (günümüzde bilim insanı olarak adlandırılan milyonlarca insan var) ve 

modern zamanlara kıyasla küçük bir grup ve hayatımızı %10 oranında iyileştiriyor. 

 

Günümüzde hayatımız her yıl ne kadar iyileşiyor, söyler misiniz? En azından her yıl 

mı? İşte cevap bu. Yapılacak daha iyi bir şey nedir? Hevesli normal insanlara sahip 

olmak, özür dilerim ama boş umutlara sahip olmaktan daha iyidir. Şöyle söyleyeyim: 

eylemlerinizden, attığınız bir taştan daireler görmek istiyorsanız - suya atın, asfalta 

atmayın, onları asfaltta görmeyeceksiniz. Her şey çok basit arkadaşlar. 



Bazı insanlar diyecek ki, "Nasıl olur? 5,000 - ve sadece iki yardımcı." Ama dostlar, 

tekrar söylüyorum: Yaratıcı Toplum hakkında, sizin onlara gönderdiklerinizden 

gerçekten bilgi sahibi olan 5.000 kişi. Bu kötü bir şey mi? Evet, atıllar, aktif değiller. 

Söylediğimiz gibi sadece 2 aktif yardımcı geldi, bir lastik servisinden ve 

McDonald's'tan, geri kalanı ise evde kanepede oturuyordu. Ama Yaratıcı Toplum'u 

biliyorlar, iklim sorunlarını biliyorlar ve kerberus arka bahçelerine geldiğinde, en 

azından zamanında sizi desteklemedikleri için pişman olma şansları olacak. Öte 

yandan, daha sonra başka birini gördüklerinde - belki de ilgilenecekler, araştıracaklar 

ve daha derine inecekler. Belki mesajınız onlara yanlış zamanda geldi ve 

hazırlıksızdılar, ancak kerberus'un başkalarının arka bahçelerinde dolaştığını 

görecekler ve belki de kendi bahçelerine gelmemesi için ilham alacaklar - bu da daha 

fazla yardımcı anlamına geliyor. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet. İnsanlara, bu şekilde bilgi yaymaya para yatırmak gerekir. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Boşluğa yatırım yapmanın, sözde birinin olduğu gerçekten 

boş bir odaya yatırım yapmanın ne anlamı var? Orada hiç kimse yoktur. Her durumda, 

çoğu zaman, Olimpos yıldızlarının oturduğu odalarda sadece boşluk vardır ve paranızı 

oraya yatırmaya değmez. Bu tıpkı bir kara deliğe benzer, tüm maddeyi içine çeker ve 

orada kalır. Bu arada dostlar, Yaratıcı Toplumu kısa bir süre içinde inşa etmemiz 

gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz, bize bağlı olan her şeyi yapıyoruz. Ve bu 

doğru. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, sizinle bir şey daha konuşmak istiyorum; insanlar 

tarafından önerilen birçok inisiyatif var. Özellikle şöyle bir girişim var: "Neden tüm 

çabalarımızı ve yeteneklerimizi belirli bir ülkedeki insanları bilgilendirmeye ve belirli 

bir ülkede Yaratıcı Toplumu inşa etmeye odaklamıyoruz? Bu eylem, Yaratıcı Toplum 

hakkındaki bilgilerin daha da yaygınlaştırılması için harika bir örnek olacaktır, böylece 

diğer ülkelerdeki insanlar da böyle harika bir hayat yaşamak isteyeceklerdir" Soru: 

Yaratıcı Toplumu ayrı bir ülkede veya bir grup ülkede inşa etmek mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Bu mümkün değil arkadaşlar. Bunu daha önce tartışmıştık, ama soru 

tekrar ortaya çıktığı için cevaplamaya değer olduğuna inanıyorum. Mesele şu ki, bunu 

tek bir ülkede, hatta bir ülkeler topluluğunda yaparsak, bu dünyanın en zengin ve en 

güçlü ülkelerini bile bir araya getirirsek, dünyayı ikiye böleriz: dünyanın bir yarısında 

en zengin ve en başarılı ülkeler toplanır, diğer yarısında ise en yoksul ülkeler kalır. 

Yaratıcı Toplumu dünyanın en zengin kısmında inşa etmeye başlarsak, bir şeyler 

yoluna girecek mi? Hiçbir şey yürümez. En fazla sosyal önyargılı tüketimci bir format 

oluşturmayı başarabiliriz, o kadar. Neden? Açıklamama izin verin. 

 

Tüketimci formatta varlığını sürdüren ülkeler (birkaç ülke kalsa bile) Yaratıcı 

Toplumun geliştiği ülkelerle rekabet edecektir. Dolayısıyla, her durumda, tüketimci 

formata dayalı olarak, savaşa hazırlanacaklar, silahlanacaklar, ordularını kuracaklar ve 

Yaratıcı Toplumu benimsemiş ülkeler için askeri bir tehdit oluşturacaklar. Bu, Yaratıcı 

Toplumu benimsemiş ülkelerde de orduların kurulması ve yeni tür silahların 

geliştirilmesi gerekeceği anlamına gelmektedir. Böylece, gezegenimizdeki en zeki 



insanların, hayatlarımızı daha iyi hale getirebilecek ve getirecek olanların, kapalı 

mühendislik tasarım bürolarında çalışmaya ve yeni tür silahlar yaratmaya zorlanacağı 

noktasına geliyoruz - işte size cevap. 

 

Üstelik bu ekonomik olarak da mümkün olmayacaktır. Ya tüm dünyada Yaratıcı 

Toplumu inşa edeceğiz ve tüm savaşları, tüm çekişmeleri, tüm dillere, uluslara ve 

diğer her şeye bölünmeleri sonsuza dek sona erdireceğiz, çoğunluk ve azınlık 

bölünmelerine son vereceğiz... "Çoğunluk ve azınlık" diye bir kavram yok, insan 

kavramı var, dünyalı kavramı var - önemli ve asıl nokta bu. Tüketimci formatın 6 bin 

yıldır bize dayattığı tüm kötülüklere, nefrete ve her şeye bir an önce son vermeliyiz ve 

o zaman önümüzde yeni bir dünya açılacak, ama tüm dünyada. Başka bir yol 

olmayacak. Ya hiçbir şey ya da her şey olacak. Hani derler ya "her şeyi göze almak" 

diye, başka türlü hiçbir şey olmayacak. 

 

Basitçe ifade edeyim: ya kerberus ya da Yaratıcı Toplum olacak. İstesek de istemesek 

de başka seçeneğimiz yok. Eğer insan isek ve yaşamak istiyorsak, Yaratıcı Toplumu 

inşa etmeliyiz, çünkü bu bizim için gerçekten tek çıkış yolu, adını ne koyarsak 

koyalım. Birileri Yaratıcı Toplum ismini beğenmeyebilir ve başka bir isim vermek 

isteyebilir - ne isim vereceğimiz önemli değil, önemli olan özün değişmemesi, o 

zaman her şey yoluna girecek. Değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, birçok insan Yaratıcı Toplumun eşit insanlardan ve eşit 

fırsatlardan oluşan bir toplum olduğunu çoktan anladı ve duydu. Ve korkuyorlar, 

örneğin Yaratıcı Toplumda özel mülkiyet ortadan kaldırılacak mı? Yoksa Yaratıcı 

Toplumda özel mülkiyet korunacak mı? 

 

İgor Mihayloviç: Diyelim ki, özel mülkiyetin olmadığı komünist fikir bu durumda 

kabul edilemez. Kesinlikle özel mülkiyet olmalı, özel ev, özel araba. Mecazi anlamda 

söylüyorum, bir arsanız varsa ve üzerinde domates yetiştirmek istiyorsanız, evinizde 

bir çoğaltıcınız varsa, bu sizin kişisel işinizdir, onları yetiştirin, bu sizin özel 

mülkünüzdür. 

 

Doğanın bize verdiklerine özel olarak sahip olmanın mümkün olmayacağı farklı bir 

konudur. Havaya, toprağa, toprağın içindekilere ya da okyanusa özel olarak sahip 

olmak uygun değildir. Nasıl? Hepsi bizim. Suyu ele alalım - sonuçta onu biz 

üretmiyoruz. Gerçi bir çoğaltıcı her şeyi üretecektir. Ama özel mülkiyet kavramı, bir 

insan için gerçekten gerekli olan ve diğer insanların haklarını ihlal etmeden gerçekten 

ona ait olabilecek şeyler için geçerli olmalıdır. Öyle değil mi? 

 

Oysa bugünlerde Dünya'nın bağırsakları özel mülkiyette - arkadaşlar, bu nasıl 

anlaşılabilir? Ve şimdi bazı insanlar çıldırma noktasına geldi ve şimdiden havayı 

satmak istiyor. Daha doğrusu havayı değil, insanlığın ürettiği emisyonları, 

karbondioksiti. Ve bilim insanları şimdiden ne kadar karbondioksit soluduğumuzu 

kontrol edecek özel cihazlar geliştiriyor. En komiği de Almanya'da ortalama bir 

insanın yılda yaklaşık 10 ton emisyon ürettiğini hesaplamış olmaları. Yani 3 tonun 

bedava olacağını ve kişinin geri kalanını satın alması gerektiğini öne sürüyorlar. 



Tatiana: Hala elinde olanlardan satın alın. 

 

İgor Mihayloviç: Nefes almayanlardan, değil mi? 

Tatiana: Evet, aynen öyle. Daha az nefes alanlar. 

İgor Mihayloviç: Üç tondan daha az. 

Tatiana: CO2'nin bireysel olarak kısıtlanması. 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: yogiler zengin olacak, spor meraklıları ise 

cüzdanlarını hazırlamalı. Söyleyin bana, bu delilik değil mi? Görüyorsunuz, her 

şeyden bir sürü vergi alıyoruz, bir de hava vergisi olacak (Tatiana: Nefes almayı 

yasaklıyorlar). Söyleyecek sözüm yok. Size şunu söyleyeyim: ya Yaratıcı Toplum ya 

da kerberus olacak. Çünkü son derece büyük bir çılgınlığa doğru sürükleniyoruz. 

Avrupa'da cırcır böceklerinin, pardon, böceklerin gıda katkı maddesi olarak 

kullanılmasına resmen izin verdiler bile (Tatiana: Eklembacaklılar). Öyle değil mi? 

Bunlar un haline getirilip ekmeğe, pizzaya, çorbaya ve başka yerlere eklenen 

eklembacaklılar. Ama bana öyle geliyor ki bu fikri ortaya atanlar sabotajcılardı, tam 

olarak CO2 teorisinin karşıtları. Neden? Açıklayacağım. 

 

Aslına bakarsanız, kitin içeren böceklerden yapılan un, deyim yerindeyse, insan 

bedenine girdiğinde gaz üretimine katkıda bulunacak ve böylece CO2 çok yoğun bir 

şekilde artacaktır. Yani burada anlaşılır bir durum yok: CO2'yi azaltmak için mi 

savaşıyorlar, yoksa bu unu tüketen insanlardan çok daha az CO2 üretecek inekleri 

yetiştirmek yerine açlıkla mı savaşıyorlar? Bana gelince, ben bu şakayı anlamadım 

(Tatiana: Bu bir sabotaj). Bu bir tür sabotaj, bunlar muhtemelen sabotajcılar. Her 

duurumda, her türlü çekirgeyi yemeyi gerçekten istemiyorum; bu şekilde kurbağa 

yemeye başlayacağız. Gerçi bazı insanlar kurbağa yiyor, lezzetli olduğunu söylüyorlar 

- neyse, herkes kendi yoluna. Her neyse, böcek yerken bir şekilde siz de kendinizi 

kurbağa gibi hissedersiniz. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, dünya çapında pek çok insan bu tüketim 

toplumunun saçmalığını görüyor ve kesinlikle kendi içlerinde buna tahammül etmek 

istemiyorlar. Bu nedenle, kamuoyunun bu yerel soruna odaklanmasını sağlamak 

amacıyla her bir soruna dikkat çekmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Böl ve fethet - şeytan böyle davranır. Herkes için bir sorun yaratır 

ve dikkatleri bu soruna çeker. Birçok zeki ve yetenekli insan azınlıkların hakları için, 

ne bileyim böceklerin yenmemesi için ya da başka haklar için mücadele ediyor. Bu 

arada, bunların hepsi aynı hastalığın belirtileri. Tüm bu insan aptallığı, tüketimci bir 

format altında aşılamaz. 

 

Evet, azınlıkların haklarını savunmada başarılı olabiliriz, ama o zaman hayvanların 

hakları hemen çiğnenecektir. Hayvanların haklarını savunmayı başarabiliriz, ama o 

zaman da çocukların hakları saldırıya uğrayacaktır. Bu hiç bitmeyen bir hikaye. Tek 

çözüm Yaratıcı Toplumdur. Herkesin haklarının dikkate alınması gereken yer 



burasıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü yasalar ve haklar bizim tarafımızdan 

yazılacak, dostlar, bizim tarafımızdan, insanlar tarafından, bizden inen, ama başımıza 

ve hayatlarımıza basarak Olimpos'larına tırmanan ve oradan bize (kurbağalar gibi her 

türlü böceği ve cırcır böceğini yemek zorunda olan biz biyokütlelere) gönderdikleri, 

bizim için, sürü için yazılmış yasalarını bize gönderdikleri gökseller tarafından değil.   

 

Eğer sürü hayvanı olarak kalmak istemiyorsak, insan olmalı ve Yaratıcı Toplumu inşa 

etmeliyiz. Başka seçeneğimiz yok, dostlar. Ya da derimizin yüzülmesini bekleyen 

koyunlar olarak kalabiliriz, bu da bir seçenek ama kabul edilemez. Öyleyse dostlar, 

sadece insan olarak kalalım,  insan sıfatına layık olalım, bu önemli ve bizim için her 

şey yoluna girer. Değil mi? Bu nedenle birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

  

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç, desteğiniz için ve her şey için.  

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Huzur sizinle olsun. 

 

 


