
YARATICI TOPLUM. SORULAR VE YANITLAR 

 

Tatiana: Merhaba, sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamak benim için bir zevk. 

Bugün aramızda saygıdeğer Igor Mikhailovich Danilov var. 

 

Igor Mikhailovich: Selamlar. 
 

Tatiana: Katarina. 
 

Katarina: İyi günler. 
 

Tatiana: Ve Robert. 
 

Robert: Selamlar. 
 

Tatiana: Bugünlerde dünyada krizlerin yoğunlaştığı bir dönem yaşanıyor. Ve bu 

krizler birbirini besliyor, üst üste biniyor ve dünyadaki tüm insanların içinde 

bulunduğu zaten zor olan durumu daha da kötüleştiriyor. Biliyorsunuz, birçok insanın 

konferanslarda, forumlarda ve videolarımızda bahsettiklerimizin ne yazık ki gözlerinin 

önünde gerçekleştiğini fark ettiğini görüyoruz ve insanlar bunu fark ediyor. Çünkü 

ilerleyen iklim felaketlerinden, ekonomik krizden, jeopolitik krizden, enerji krizinden 

ve artık manşetlere taşınan gıda krizinden bahsettik. Ve biliyorsunuz, krizler aslında 

daha da kötüleşiyor, bu arada daha az zaman kalıyor. 

 

Ama, Tanrı'ya şükür, tüm insanlık için bu küresel yaşam ilkesini değiştirmenin gerekli 

olduğunu anlayan insanlar var. Yaratıcı bir toplum formatı inşa ederek bu çıkmazdan 

kurtulmanın bir yolunu görüyorlar. Aynı zamanda bu insanların içlerinde bir endişe de 

var: Yaratıcı Toplum projesi çok yavaş gelişmiyor mu? Bu Yaratıcı Toplum projesini 

gerçekten zamanında hayata geçirme şansımız var mı? 

Igor Mikhailovich: Yavaş, sanıyorum.  
 

Tatiana: Yavaş… 

 

Igor Mikhailovich: Çok yavaş. Böyle bir Yaratıcı Toplum gelişim hızıyla neyi hayata 

geçirebiliriz, değil mi arkadaşlar? Ama bir de başka bir açıdan bakalım. 

 

Tatiana: Bunu yapalım.  
 

Igor Mikhailovich: Yaratıcı Toplum projesi, diyelim ki sadece iki yıl önce hayata 

geçirildi, öyle değil mi? Peki, şimdi bu projenin ölçeği nedir? Çok büyük. Dünyada bu 

kadar hızlı büyüyen tek bir organizasyon ya da herhangi bir proje söyleyin. 

 

Tatiana: Böyle bir perspektiften bakmak güzel. 

 

Igor Mikhailovich: Öyle. Başka bir perspektiften de bakalım. Kimse bu projeye fon 



sağlamadı. Hiçbir medya desteği yok. Hem de hiç. Sadece çamur atıyorlar. Başka bir 

şey yok. Bu, insanların kendi başlarına yürüttükleri bir proje. Öyle değil mi? 

 

Katarina: İnsanlar tarafından, doğru.  
 

Robert:Evet.  

 

Igor Mikhailovich: Yine de bu kadar hızlı gelişiyor. Tarihte, tüm insanlık tarihinde, 

bu kadar hızlı gelişen, bu kadar çok insanın gönüllü olarak kendi masraflarıyla yaptığı 

tek proje bu arkadaşlar. Ve herhangi bir ciddi organizasyondan ya da başka bir şeyden 

gerçek bir yardım yok. Peki, yavaş mı gelişiyor? 

 

Tatiana: Bilinç bu şekilde aldatır.  

Katarina: Doğru.  
 

Igor Mikhailovich: Projenin yavaş geliştiğini kim söylüyor biliyor musunuz? Hiçbir 

şey yapmayanlar. Hatta bazı katılımcılarımız "Ne demek gelişiyor? Nerede? Hiçbir şey 

yok." diyor. Bunu kim söylüyor? Yine projelerde yer almayanlar, insanlarla bir araya 

gelmeyenler. Yani Yaratıcı Toplum projesinin içindeymiş gibi görünüp de öte yandan 

hiçbir şeyle ilgilenmeyenler, onlar... 

 

Tatiana: Uzaktan izleyen.  
 

Igor Mikhailovich: Hayır, uzaktan... Genelde uzaktan izleyen insanlar vardır. Bunlar 

çok yakında otururlar, ama diyelim ki odalarının ötesinde bir şey görmezler. Sadece 

gördükleri kişilerle iletişim kurarlar ve hepsi bu kadar, bu yüzden de "Artık orada 

hiçbir şey yok, hepsi bu kadar" derler. Bu nasıl? Yavaş yavaş büyüyor". Aslında çok 

yüksek bir hızda büyüyor. Zamanında yetişip yetişemeyeceğimize ilişkin ikinci 

sorunuza yanıt olarak şunu söyleyebilirim - dostlarım, zamanında yetişip 

yetişemeyeceğimiz bize bağlı. 

 

Yine, Yaratıcı Toplum projesini ilk kez duyan, bizi tesadüfen izleyen bazı 

arkadaşlarımız, "Zamanında bunu nerede yapmalıyız? Neden zamanında yapmalıyız?" 

Bu da bir soru. (Tatiana: "Nereye acele ediyorsunuz?") Evet, "Nereye acele 

ediyorsunuz?" Burada bir şekilde yumuşak bir şekilde cevap vermek istiyoruz ve buna 

ihtiyacımız var. Diyelim ki, şu anda içinde yaşadığımız tüketici format bizi kaçınılmaz 

bir şeye getirmeden önce Yaratıcı Toplumu inşa etmeliyiz, en hafif tabirle. Peki bunu 

zamanında yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Başaracağız, eğer istersek. Değil mi?    

 

Tatiana: Igor Mikhailovich, içinde yaşadığımız kriz dönemi çok çalkantılı, çok zor bir 

dönem (Igor Mikhailovich: Çok zor). Bu dönemde Yaratıcı Toplumu geliştirmenin 

daha zor olduğunu söyleyebilir miyiz? 

 

Igor Mikhailovich: Bu zamanda, kriz zamanında, her ne olursa olsun, bunu 

geliştirmek daha zordur. Oysa kriz aslında bir şeyleri değiştirmek için harika bir 

zamandır. Neden? Çünkü artık insanlar krizlerin olmadığı, her şeyin yolunda ve sakin, 



yani nispeten sakin ama yine de sakin olduğu zamanlarda konuştuğumuz her şeyi 

görüyor ve anlıyor. Değil mi? İnsanlar o zaman bizi dinlemedi. Ama şimdi kendileri 

gördüklerinde, ekonomiden, krizlerden, jeopolitikten ya da savaşlardan 

bahsetmiyorum, artık bunları atlıyoruz ve insan faktörünü de atlıyoruz, ama şimdi 

iklimden bahsediyoruz. 

 

Sadece bir aptal iklimde gerçekten meydana gelen değişiklikleri görmez. En azından 

iki artı iki ve benzerleri gibi basit şeyleri hesaplayabilen ortalama bir insan, her şeyi 

toplayabilir ve sürecin nasıl arttığını görebilir. Demek istediğim, feci iklim 

değişiklikleri gerçekten de gerçekleşiyor. Ve öylesine büyük bir hızla ivme 

kazanıyorlar ki, insanlık olarak az ya da çok normal koşullarda var olabilmemiz için ne 

kadar zaman kaldığını hesaplayabiliriz. Çok fazla zaman kalmadı. Ve tam olarak 

Yaratıcı Toplum bunu değiştirebilir. Herkes için en kabul edilebilir olanı bu. Değil mi? 
 

Robert: Doğru. 
 

Katarina: Doğru. 
 

Igor Mikhailovich: Demek istediğim, neredeyse tüm insanlara uyacak kabul edilebilir 

tek format bu, başka türlü adlandırmak mümkün değil. Kesinlikle uymayacak olanlar 

da olacaktır. Bilirsiniz, her zaman olduğu gibi, her şeye karşı olan bir Baba Yaga 

vardır. Bu doğru. Neden? Çünkü Yaratıcı Toplum, hiç kimsenin insanlar üzerinde 

böyle bir gücünün olmaması anlamına gelir. Bu arada, bu güce sahip olmak için hiç 

şansı olmayan bazı insanlar, ama gelecekte güce sahip olamamak istemiyorlar, bu 

yüzden üzülüyorlar, değil mi? Bu, servetin sınırlandırılmasıyla aynı şeydir. Bu 

konulardan biri (Tatiana: Bu akut bir konu, projenin en akut konusu)... Evet, akut. 

Çok keskin bir konu. Kimin kızgın olduğunu biliyor musunuz, dostlarım? Servetin 

sınırlandırılmasına en çok kim kızıyor ve karşı çıkıyor? 

 

Katarina: Parası olan.  

Igor Mikhailovich: Görüyorsunuz. Ve öngörülebilir gelecekte buna sahip 

olamayacak. Ama bilinç ona diyor ki, "Bir gün turnayı gözünden vuracaksın, şansın 

yaver gidecek, oligark olacaksın, oysa bu adamlar servete sınırlama getirdiler. Bu 

kabul edilemez." Ama çok parası olan oligarklar aslında servetin sınırlandırılmasını 

destekliyorlar ki özgürlüklerini kazansınlar ve deyim yerindeyse içine düştükleri bu 

çuvaldan kurtulsunlar. Bu doğru çünkü onlar da kendilerini iyi hissetmiyorlar. Ama bu 

durumda rehine olarak, paralarının ve statülerinin rehinesi olarak bulunuyorlar ve pek 

çok insan onlara bağımlı. Böylece, artık var olmak istemeyecekleri koşullarda var 

olmaya zorlanıyorlar çünkü paranın hiçbir şeyi çözmediğini anlıyorlar. Evet, pek çok 

şeyi çözebilir, ama bir insanın gerçekten ihtiyacı olan şeyi değil. İnsan ne ister biliyor 

musunuz? Sokakta özgürce yürümek, havayı solumak, insanlarla tanışmak, 

gülümsemek, sevinmek, yaşamak, insan olarak yaşamak. Hayat bundan ibarettir: 

iletişimden, buluşmalardan. Bu tam teşekküllü normal bir hayat. Bir oligark böyle 

yaşayabilir mi? Yaşayamaz. 

 

Katarina: Bu zor.  



Igor Mikhailovich: Elbette. Özür dilerim, bir oligarkın tuvalete gitmesi için önce bir 

düzine özel servisin kontrol etmesi gerekir ve bu böyle devam eder. Ya biri oraya 

bomba ya da başka bir şey koyarsa? Bu gerçekten hayat mı? Dürüstçe söyleyin. Ve 

onun için... Bilmiyorum, öylece durabilen, herhangi bir restorana girebilen, normal 

yaşayan insanlar gibi huzur içinde kahve içmek için oturabilen ve arkadaşlarından 

biriyle sohbet edebilen tek bir oligark görmedim. Hayır. Bir sürü geleneksel durum ve 

bir sürü güvenlik sorunu var. Ne kadar çok para, o kadar çok sorun. Bu doğru ve o 

paraya sahip olanlar da bunu biliyor. 

 

Tatiana: Igor Mikhailovich, Yaratıcı Toplumun Sekiz Temeli arasında her insan için 

bir tür engel oluşturan iki temel olduğunu söylediğinizi hatırlıyorum. Bunlardan ilki az 

önce dile getirdiğimiz şeydir - servetin sınırlandırılması. İkincisi ise birleşme 

konusudur; hepimizin birleşmesi gerekir. Bunlar temelde içimizdeki bilincin biraz 

direndiği ya da bu noktaları tam olarak anlamadığımız iki noktadır. 

 

Igor Mikhailovich: Dürüstçe konuşalım. Birleşme konusu, servetin sınırlandırılması 

konusundan çok daha fazla itici gelmektedir. 

Katarina: Doğru. 
 

Igor Mikhailovich: Bu doğru değil mi?  
 

Katarina: Doğru 

 

Igor Mikhailovich: Pek çok insan birleşmenin ne olduğunu anlamıyor. 
 

Katarina: Evet. 
 

Igor Mikhailovich: Basitçe anlatalım, arkadaşlar. Yaratıcı Toplum projesinde 

birleşme ne anlama geliyor? Sadece kendinize cevap verin. Aileleri birleştiriyor 

muyuz? Hayır. Cüzdanları mı birleştiriyoruz? Hayır. Sebze bahçelerini, onlara sahip 

olanları birleştiriyor muyuz? 

 

Robert: Hayır. 
 

Igor Mikhailovich: Birleştirmiyoruz, değil mi?  
 

Katarina: Birleştirmiyoruz.  
 

Tatiana: Kültürleri birleştiriyor muyuz? 

 

Katarina: Kültürleri? 

 

Igor Mikhailovich: Ya da kültürler? Ya da birleşmenin bir sonucu olarak herkes tek 

bir bayrak altında birlikte yürüyecek ve aynı şarkıları mı söyleyecek? Yani, bilirsiniz, 

komünizmden ve bu tür totaliter rejimlerin diğer pek çok biçiminden korkan insanlar, 

Yaratıcı Toplumun özüne inmeden korkmaya başlarlar. Anlıyor musunuz? Bu sadece 

tembellik ve aptallıktır. Özür dilerim, her şeyi gerçek isimleriyle adlandırıyorum. 



Neden mi? Çünkü Yaratıcı Toplumda birleşme bir fikir üzerinde, herkesin yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi üzerinde birleşme anlamına gelir: bizim yaşamımız ve sizin 

yaşamınız, dostlar. Bu tam olarak yaşamı daha iyi, daha güzel ve daha güvenli hale 

getirmeye yöneliktir. Özür dilerim, bunu açık ve basit bir şekilde söyleyeceğim. Sen, 

dostum, güvenli bir dünyada yaşayabilesin diye, senin hayatın dünyadaki her şeyden 

daha değerli olsun diye. Tam da bu konuda birleşmeliyiz. Anlıyor musunuz? Sadece 

senin hayatın değil, sevdiklerinin, ailenin ve arkadaşlarının hayatı da. Birleşmenin 

amacı budur. Hiç kimsenin açlık hissetmediği, herkesin yeterli suya, yiyeceğe ve 

giyeceğe sahip olduğu bir dünya inşa etmek. 

 

Size basit bir örnek vereceğim. Bugün itibariyle kişi başına düşen konut normu 

metrekare olarak nedir? Açıkçası sizin ülkenizde ne kadar olduğunu bilmiyorum. 
 

Katarina: Ben de bilmiyorum.   
 

Igor Mihailovich: Bizim ülkemizde 13.5 metre kare olduğuna inanıyorum. Öyle değil 

mi? 

Robert: Ben sadece ofisteki normun ne olduğunu biliyorum, o da evet... 

 

Igor Mikhailovich: Tamam, ofiste kişi başına.. 
 

Robert: Ofiste, 8 metre kare.  
 

Igor Mikhailovich: Kişi başına, değil mi? 

 

Tatiana: Kişi başına..  
 

Robert: Kişi başına, çalışmaları için... 
 

Igor Mikhailovich: Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ülkeden ülkeye değişiyor, 

evet, ama bizim ülkemizde sanırım 13,5 metrekare. Ama biz... size basit bir örnek 

vereyim. Arkadaşlarımız var, insanlar var ve çoğumuz sıkışık koşullarda yaşıyoruz, 

örneğin 36 metrekarede üç kişi yaşıyoruz. Basit bir soru: fizyolojik açıdan bir insan 

için rahat mı yoksa konforlu mu? 

 

Katarina: Evet, bu çok zor. 
 

Igor Mikhailovich: Zor bir durum. Tüm normlara göre, insanlar tarafından icat 

edilenler değil, biliyorsunuz, basitçe söyleyeceğim, sadece insanlar değil, yetkililer, 

onlara öyle diyelim. Normları bir şekilde azaltmaları, en aza indirmeleri gerekiyor ki 

insan hayatta kalabilsin, altını çiziyorum, özgürce yaşayabilsin değil, hayatta 

kalabilsin. Böylece kişi başına 13,5 metrekare düşmesine karar verdiler. Yanılıyor 

olabilirim, belki normlar şimdi değişmiştir, ama böyle bir şey. Rahat bir yaşam için 

ise, ki bu çok uzun zaman önce hesaplanmıştı, en az 60 metrekare olması gerekiyor. 

Yani bir insanın yatak odası 21 metrekareden az olmamalı. Eğer bundan daha azsa, 

kişi kendini rahatsız hisseder. 

 



Aynı şey mutfakta yemek yiyen bir insan için de geçerlidir, çünkü çoğumuz evde 

mutfakta yemek yeriz. Değil mi? Orada yemek yaparız, bir masamız vardır ve orada 

yeriz. Dolayısıyla, mutfak 20 metrekareden küçükse, bir insanın orada yemek 

yememesi gerektiği ortaya çıkar. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, orada yemek 

yemek pek fizyolojik değildir. Neden mi? Alan sıkışıktır, baskı yapar, bu normal 

insanlar içindir, klostrofobiden muzdarip olanlar için bile değildir. 
 

Ayrıca, bir insanın spor yapabileceği ya da ne bileyim, televizyon izleyebileceği veya 

sadece bir kanepede uzanabileceği, yine aynı büyüklükte, en az 20 metrekarelik bir 

oda mutlaka olmalıdır. O da en az o büyüklükte olmalı. Bu rahatlık içindir. Bu bir kişi 

için, arkadaşlar. Ve diyelim ki dört kişilik bir aile düşünün. Kaç metrekare olmalı? 

 

Tatiana: 60 x 4 = 240.  

Igor Mikhailovich: 240 metrekare, bir baba, bir anne ve iki çocuk için minimum 

barınma alanıdır. Bugünlerde, örneğin 240 metrekarelik bir daire her yerde ciddi 

paralara mal oluyor. Öyle değil mi? 

Katharina: Doğru.  
 

Robert: Doğru.  

 

Igor Mikhailovich: Küçük çocukları olan genç bir aile için (Katarina: İmkansız... bu 

bir sorun, değil mi)... bu bir sorun, öyle değil mi? Evet, öyle. Ama Yaratıcı Toplum'da 

bu herkes için garanti altına alınmalıdır. Temel alınması gereken asgari şey budur, 

herkese tahsis edilmelidir. Bilirsiniz, bu asgari bir standarttır: daha fazlasına sahip 

olabilirsiniz, ama daha azına sahip olamazsınız. Ve bu şekilde olacaktır. Bazı insanlar 

şöyle diyor: "Yeterli alan olmayacak, çok fazla insan var, neredeyse sekiz milyar 

insanımız var. Herkesi barındıracak kadar konutu nereden bulacağız?" Dostlarım, eğer 

bu konuya doğru yaklaşırsak, bakın, Yaratıcı Toplumun avantajı nedir? Avantajı, 

parasızlık diye bir kavramın olmamasıdır. Neden? Her şey insanlara aittir. Geçiş 

döneminde bile kaynak sıkıntısı yok çünkü her şey insanlara ait. 

 

Şu anda tüm kısıtlamalar ve sorunlar devletler birbirleriyle rekabet ettikleri için ortaya 

çıkıyor. Aslında devletler değil, belli bir gruba, şu ya da bu ülkeye ait olan oligarşi. 

Görüyorsunuz, her zaman kendilerini devlet olarak gören küçük bir grup insan var, bu 

yüzden sanki bir veya başka bir ülkede yaşayan tüm insanların yararınaymış gibi 

diğerleriyle rekabet ediyorlar. Ama bir şey olursa, insanlar hiç düşünülmeden feda 

edilir, harcanabilir malzeme gibidirler. İşte hayatın gerçeği bu. Öyle değil mi? İnsanlar 

acımasızca öldürülüyor ve vergilendiriliyor. Görüyorsunuz, tüm sosyal güvenlik ve 

diğer tüm yardımlar kesiliyor. Neden mi? Çünkü insanlar bir kaynaktır, başka bir şey 

değil. 

 

Yaratıcı Toplum'da ise insan en önemli ve ana birimdir. Anlıyor musunuz? Başka türlü 

olamaz. Olması gereken budur. Birleşmenin temelinde de bu vardır. Her birimizin 

yaşam kalitesini arttırmak için birleşme, böylece torunlarımıza gerçek bir miras 

bırakabiliriz. Gerçek bir miras. Bu özgürlük, insanların her zaman uğruna savaştıkları, 

devrimler yaptıkları, isyana gittikleri ve öldükleri özgürlüktür. Bu özgürlük, insanların 



devletleri için düşmana karşı durdukları özgürlüktür; sözde özgürlük için 

savaşıyorlardı, devletlerini kurtarıyorlardı. Ama sonrasında ne elde ettiler? Basitçe 

söyleyelim. Herhangi biri özgürlüğe kavuştu mu? Sadece devrimin tepesindekiler, 

bilirsiniz, bu dalgayla iktidara gelenler, onlar için evet, koşullar iyi. Peki ya geri 

kalanlar? 
 

Robert: Geri kalanlar daha önce olduğu gibi yaşarlar veya daha kötü.  
 

Katarina: Veya daha kötü, evet.  
 

Igor Mikhailovich: Veya daha kötü bile. Hangi devrim devleti geliştirdi? Bana 

söyleyin. 

 

Robert: Hiç biri. 
 

Katarina:Hiç biri. 

 

Igor Mikhailovich: Hiç biri. Yıkım yoluyla gelişmek imkansızdır. Değil mi? Aynen 

öyle. Dolayısıyla, Yaratıcı Toplumun ilkesi, önce daha iyi bir şey inşa etmek ve 

ardından şu anda var olanı ortadan kaldırmaktır. Bazı insanların düşündüğü gibi, 

"Evet, Yaratıcı Toplum demek, gelip zenginden her şeyi alıp fakire vermek, sonra da 

hepsini harcamak ve işte burada durmak demek..."   

 

Tatiana: Kilerinizdeki kaynakları alıyorlar. 

 

Igor Mikhailovich: Kesinlikle doğru. Bir insan yiyecek konservesi yapar, patates 

depolardı, ama sonra bu yiyecekler yoksul komşulara dağıtılırdı. Doğru. 

 

Tatiana: Patates, tahıl, her şey bir araya getirilir ve eşit olarak bölüştürülürdü, doğru. 

 

Igor Mikhailovich: Hayır, arkadaşlar, öyle değil. Tekrar söylüyorum: Yaratıcı 

Toplumda birleşme, tüm dünyada tek bir seçim talebi yaratmak amacıyla tüm 

insanların ideolojik olarak birleşmesi anlamına gelir. Yani, Sekiz Temel'in her ülkenin 

anayasasında uygulanması için. Bundan sonra, tüm insanlığın tek bir yönde birleşmesi 

söz konusu olacak, böylece dünya birleşmiş olacak. Bahsettiğimiz şey... Bazı insanlar 

"Bu ülkeleri yok etmek anlamına geliyor" diyebilir. Hiç de öyle değil. Neden ülkeleri 

yok edelim? Neden kültürleri yok edelim? Neden dilleri ortadan kaldıralım? Eğer 

doğru bir şekilde bakarsak, evet, ortak bir dil olmalı. Hangisi olacağına insanlar karar 

vermeli. İnsanlar kendi aralarında karar vermeli. Ve tüm güç insanlara ait olmalıdır. 

 

Bazıları da "Nasıl yani? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yöneteceğiz?" 

Yönetmeyeceksiniz. Sizin için kabul edilebilir ya da kabul edilemez olan yasaları 

benimseyeceksiniz. Ama inanın bana, bunların sayısı çok az olacak. Bugün itibariyle 

pek çok iyi yasa çıkarıldı. Anayasalarınızı okuyun, nasıl yaşamanız gerektiğini okuyun 

ve nasıl yaşadığınızın gerçekliğine bakın. Aradaki fark çok önemli. Öyle değil mi? 

Doğru. Ve bu dünyadaki tüm ülkeler ve tüm insanlar için geçerlidir. Yaratıcı 

Toplumda ise yasalara uyulmalıdır. Tekrar soruyorum, kim uyacak? Hepimiz 



tarafından, herkes tarafından. Bir yerlerde bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyorsa, 

yaşamlarımızı etkileyen yasaları kendimiz benimseyeceğiz. Modern teknolojiyle, belki 

ayda bir kez, yaklaşık beş dakikamızı alacaktır. "Lehte" ve "aleyhte" oyları okumak, 

bir yasayı kabul etmek, oy vermek. Anlıyor musunuz? Bu kadar basit. 
 

Tatiana: Kilit nokta bu. Yasalar olduğunu ve bunların getirildiğini söylemeniz de 

ilginç. Yine de bilinç hangi düşünceyle ortaya çıkıyor? Bir şeyin baş aşağı, büyük 

ölçüde değiştirilmesi gerektiğini. Yaratıcı Toplum olduğuna göre, demek ki yasama 

düzeyinde özel bir şey getirilmeli. Yani, bunlar bazı izole.. 

 

Igor Mikhailovich: Olmalı. Sekiz temel.  
 

Tatiana: Sekiz temel. 
 

Igor Mikhailovich: Evet. 
 

Tatiana: Bu nedenle, esasen, her şey zaten anayasada belirtilmiştir. 

 

Igor Mikhailovich: Yine başlangıç olarak, Yaratıcı Toplum, uygulanması için, deyim 

yerindeyse, her şeyden önce yasalara dayanmalıdır: herhangi bir ülkenin yasaları, 

uluslararası yasalar ve diğer her şey. Hiçbir yasayı, ikincil mevzuatı ya da başka 

herhangi bir şeyi ihlal etmemeliyiz. Herhangi bir saldırganlık ya da yıkım olmamalı; 

böyle bir şey olmamalı. Neden? Çünkü herhangi bir yıkım evimizi yok ettiğimiz 

anlamına gelir. Herhangi bir çatışma kendi aramızdaki bir çatışmadır; birbirimiz 

arasındaki bir çatışmadır. Bu aptalca ve yanlıştır. Anlıyor musunuz? İşte mesele bu. 

 

Tek yapmamız gereken Yaratıcı Toplumu duymamış ve bu konuda hiçbir şey 

bilmeyen insanlara ulaşmak. Yaratıcı Toplumun gerçekte ne olduğunu anlatmalı ve 

açıklamalıyız. İnsanlar isterlerse projeye katılırlar. Daha sonra, dünyanın her yerinde 

Yaratıcı Toplumu inşa etmek isteyen insanların çoğunlukta olduğu bir ortamda, 

diyelim ki, ortak bir seçim talebi ortaya çıkar. Ve işte bu kadar. Gerekirse 

referandumlar ve daha pek çok şey yapılabilir. Bunun doğru ve yasalara uygun bir 

şekilde nasıl yapılacağına karar vermek hukukçulara kalmıştır. Anlıyor musunuz? 

Şöyle olmalı. 
 

Bir kez daha söylemek ve açıklamak istiyorum. Yaratıcı Toplumu kimseye 

dayatmadan önce, bunun herkes için faydalı ve tekrar söylüyorum, çok kabul edilebilir 

olması gerektiğini anlamalıyız. Anlıyor musunuz? Şu anda iktidarda olanlar da dahil 

olmak üzere; Yaratıcı Toplumdaki durumun faydasını ve gerçek çıkış yolunu 

görmeliler. Düzgün bir şekilde detaylandırılmalı ve oligarklara, dedikleri gibi gölge 

hükümete (Tatiana: Elitler), elitlere ve herkese fayda sağlayacak şekilde 

uygulanmalıdır. Onlar insan değil mi? Bekle, taştan mı yapılmışlar yoksa başka bir 

şekilde mi düzenlenmişler? Ve bu iklimsel olayların daha da gelişmesi durumunda... 

Tanrı bize bu iklimsel olayları görecek kadar uzun yaşamayı nasip etsin. Bugün 

itibariyle jeopolitik olaylar öyle ki, belki de iklimden korkmamalıyız bile. Öyle değil 

mi? Öyle. 
 



Robert: Doğru. 
 

Igor Mikhailovich: Söyleyin bana, kim yaşamak istemez? Kim çocuklarının ve 

torunlarının yaşamasını istemez? Elitler bunu istemiyor mu? Ve yine herkes elitleri 

suçluyor. Oysa gerçekle dürüstçe yüzleşelim. İnsanlar dünyayı yöneten bir elit 

olduğunu söylüyor. Kesinlikle var. Bu doğru, elitler var ve Tanrı'ya şükür dünyayı 

onlar yönetiyor. Elitler olmasaydı ne olurdu bir düşünün. Tüketici formatındayız ve 

herhangi bir kontrol sınırı yok. Herhangi bir grubun küresel çıkarları olmadan saf 

piyasa ilişkileri. Birbirimizi uzun zaman önce öldürmüş olurduk. Anlıyor musunuz? 

Öyle değil mi? Öyle. Bu nedenle, elitlerin varlığına ve dünyanın bugün bir şekilde 

düzene girmiş olmasına bile şükretmeliyiz. 

 

Olup bitenlere bir bakın: savaşlar, yeniden bölünmeler. Bu doğal bir şey. Bilirsiniz, bir 

kral zayıfladığında, başka bir kral hemen onun yerini ve konumunu işgal etmek ister. 

Bu normaldir. Bu binlerce yıldır devam etmektedir. Yine herkes en güçlü olmak, bir 

imparatorluğu yeniden inşa etmek ya da restore etmek için çok güçlü, büyük bir ülkeye 

sahip olmak ister. Tarihe bir göz atalım. Her zaman birçok farklı imparatorluğumuz 

oldu: Roma İmparatorluğu ve diğerleri, değil mi? Bazı insanlar bu imparatorlukları 

tekrar kurmayı hayal ediyor. Bu iyi bir şey. Tüketimci formatta, doğru ve iyi. Bir ülke 

güçlü, kuvvetli ve rekabetçi olmalıdır ve ne kadar çok toprak ve insana sahip olursa, 

fırsatlar da o kadar büyük ve geniş olur. Tüketimci formatta bunda yanlış bir şey 

görmüyorum. Kim bunun için mücadele etmez ki? Bugün itibariyle bunları 

sıralamayalım ama herkes yapıyor, öyle koyalım. Öyle değil mi? 
 

Katarina: Evet, herkes savaşıyor. 
 

Robert: Evet, herkes. Herkes… 

 

Igor Mikhailovich: Doğru. Medyayı bile izlesek, bu sürekli gerçekleşiyor. En azından 

biraz imkânı olanlar gelecek için, yine ülkelerinin geleceği için mücadele ediyorlar. 

Peki, arkadaşlar, bir düşünelim, belki de kişisel geleceğimizi düşünmemiz 

gerekiyordur? Ve işte paradoks. Yaratıcı Toplum tüm dünyayı birleştirir, tüm dünyayı 

büyük bir aile yapar. Ama Yaratıcı Toplum herkes içindir. Anlıyor musunuz? Yaratıcı 

Toplumun paradoksu budur. Bu hepimiz içindir. Ama aynı zamanda, her şeyden önce 

senin içindir, dostum. Hayatını güzel, mutlu ve kesinlikle güvenli kılabilecek formattır. 

Ve en önemlisi, hepimiz için kabul edilebilir olan tek seçenek, iklim değişikliğine 

karşı gerçekte neyi nasıl kullanabileceğimizi bulabileceğimiz Yaratıcı Toplum 

formatıdır. Ve gerçekte, siz dostlarımızla birlikte gezegenimizi koruyabilecek ve 

hayatlarımızı kurtarabileceğiz, her birimizin hayatını. Öyleyse yapmaya değer mi, 

değmez mi? 

 

Katarina: Kesinlikle yapmaya değer. 
 

Robert: Elbette. 
 

Igor Mikhailovich: Ve biliyorsunuz, bugün itibariyle, bunu anlayan ve bilen pek çok 

insan var; her şeyden önce, pek çok zeki ve okur-yazar insan ve kendi hayatlarına ve 



akrabalarının ve arkadaşlarının hayatlarına kayıtsız değiller. Dolayısıyla, her şeyden 

önce, gerçekte iklime, hatta siyasete, hatta ekonomiye değil ama iklime neler olduğunu 

biliyor ve anlıyorlar ve günümüzde jeopolitiği, iş dünyasını feci şekilde etkileyen ve 

jeopolitik düzeyde ciddi çatışmalara ve benzerlerine yol açan tüm yaklaşan tehditleri 

anlıyorlar. Kısa bir süre sonra durumun her yerde çok daha kötü olacağını anlıyorlar. 

Krizler ilerleyecek ve onları durdurmak imkansız olacak. Bunu anladıkları ve 

bildikleri için ilk etapta Yaratıcı Topluma katılıyorlar. Neden? Çünkü onlar okur-

yazar, zeki insanlar. 

 

Hepimiz daha akıllı olalım. Sorumluluğu başkasının üzerine atmayı bırakalım. 

Görüyorsunuz, sorumluluğu başkasına yükleyerek kendimizi gelecekten yoksun 

bırakıyoruz, her şeyden önce kendimizi. Bahsettiğimiz şey çok uzakta değil. 

Tatiana'nın da dediği gibi fazla zamanımız yok. Tarih vermek ve sizi korkutmak 

istemiyoruz, ama bunların hepsi uzun zaman önce hesaplandı ve biliniyor. Aslında, 

yeni doğmuş olanlar yetişkinliğe kadar yaşayamayabilir. Bu konu üzerinde düşünmeye 

değer. Anlıyor musunuz? Yetişkinliğe kadar yaşayıp yaşamayacakları bize bağlı. 

Uğruna savaşılacak bir şey var. 

Katarina: Doğru. 
 

Igor Mikhailovich: Bu böyle değil mi? 

 

Katarina: Öyle. 
 

Robert: Öyle. 
 

Igor Mikhailovich: Evet, bugün itibariyle insanların Yaratıcı Toplumla ilgili bazı 

konularda pek çok soruları ve yanlış anlamaları olduğunu anlıyorum. Ama dostlarım, 

hepimiz bu projede ne için bir araya geliyoruz? Basit bir soru. Tam olarak tüm bu 

yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için. Biliyorsunuz, Yaratıcı Toplum her şeyden 

önce sizsiniz dostum, biziz ve diğer milyonlarca insan. Ne yazık ki milyarlarca değil. 

Yine de milyarlarca olmasını isterdim. Ama Tanrı'ya şükür milyonlar var. 

 

Tatiana: Muhtemelen tüm bu yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturmaya çalışmalıyız 

ki insanlar katılsın ve bu engeller olmasın. 

 

Igor Mikhailovich: Bu doğru. Ve hep birlikte düşünmeliyiz. Sadece katılmak değil, 

aynı zamanda neyi nasıl geliştireceğimizi, ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı da 

düşünmeliyiz. Şimdi önümüzde çok basit bir görev var: bilgilendirme. Bu en zor 

dönemdir, en uzun süren dönemdir. Ondan sonra her şey çok hızlı ilerleyecek, eğer 

istersek. 

 

Katarina: Igor Mikhailovich, bazıları bizim sadece bilgi verdiğimizi söylüyor. Bu 

arada, onlar zaten Yaratıcı Toplumda yaşıyorlar, bir aileleri, konutları var, ayrıca bir 

toplulukları, bir biyo-bahçeleri var ve Yaratıcı Toplumu zaten küçük ölçekte inşa 

ettiler, ama bize gelince - biz sadece konuşuyoruz. 

 



Igor Mikhailovich: Yalancılar ve hayalperestler zaten Yaratıcı Toplumda 

yaşadıklarını söyleyen insanlardır. Biyo-bahçelerini yaratmışlarsa ve iyi bir aileleri 

varsa, dış dünyaya bağımlı olmadıklarını ve güvende olduklarını düşünüyorlar, değil 

mi? 

 

Katarina: Evet. 
 

Igor Mikhailovich: Basit bir örnek. Bir nükleer savaş onları etkilemez mi? 

(Katarina: Elbette, etkiler) Hayatta kalacaklar mı? Demek istediğim, dostlar, sadece 

düşünün: Nükleer savaş altında biyoferlerinde nasıl var olacaklar? Veya her gün ortaya 

çıkan iklim değişimi altında, bu onları etkilemez, öyle mi? Diğer krizler gibi, bunlar 

onlara uygulanmaz? 

 

Katarina: Söyledikleri şey bu. 
 

Robert: Doğru. 

 

Igor Mikhailovich: Suç, açlık ve diğer her şey.  Bunlar egoisttir, kendilerini izole edip 

kendileri için bir şeyler yarattıklarında başka hiçbir şeyin umurlarında olmayacağını 

umarlar. Anlıyor musunuz? Yani... Ama aslında, size söyleyeyim, bunlar en korkak ve 

acımasız insanlardır. Bu doğru. Neden? Korkularından herkesi terk ederler. 

Görüyorsunuz, hainler gibi, bilirsiniz. 

 

Tatiana: Kendilerini izole ettiler.  
 

Katarina: Doğru.  
 

Igor Mikhailovich: Düşünün, basitçe, kabaca, ama basitçe söyleyeceğim: bir ailede 

bir pislik var, o kadar bencil ki aileyi terk ediyor ve diyor ki, "Sizii tanımak 

istemiyorum, siz iyi değilsiniz ve şimdi kendim için sebze bahçesi olan bir ev inşa 

edeceğim ve orada yaşayacağım ve yiyecek yetiştireceğim, siz aç kalabilir ve 

istediğinizi yapabilirsiniz." Değil mi? Yani o aslında aileden bir dönek. Neden? 

Aslında korku yüzünden. Çünkü kendi çaresizliğini hissediyor. Yani bugün Yaratıcı 

Toplumdaki milyonlarca insan gibi bir kahraman gibi durmak, sorunla yüzleşmek ve 

onu çözmeye başlamak yerine, hayır, kendilerini izole ediyorlar, kaçıyorlar. 

 

Robert: Başka bir şey daha var, biraz daha farklı bir şey, iş insanları ve "Tamam, 

Yaratıcı Toplumu inşa etseniz bile. Sorunları nasıl çözmek istiyorsunuz? Hepimizin 

bir araya gelmesi, bir şey için yeniden oylama yapması ve karar vermesi gerekecek. 

Süreç çok yavaş işleyecek ama bu arada bir şeyler yapmamız gerekecek" diyenler 

olduğunda. Burada bir yanlış anlamaya sahipler.  

 

Igor Mikhailovich: Soruyu anladım. Örneğin, acilen çözülmesi gereken bir 

sorunumuz var. Örneğin, yetiştirdiğimiz mahsullerle ilgili bir lojistik sorunu ve 

bunların düzgün bir şekilde dağıtılması veya bir yere taşınması gerekiyor, bu nedenle 

hepimizin bir araya gelip bu sorunu çözmeye katılmamız gerekiyor. Ya da bazı tesisler 

inşa etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Yani bir araya gelip bunu çözmemiz 



gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, ben buna katılmayacağım. Neden? Lojistikten anlamam, 

açıkçası tesis yapımından da anlamam. Anlıyor musunuz? Ben orada ne yapacağım? 

(Robert: Genel bir plan yapacağız.) Bunu kim halletmeli? Uzmanlar tarafından ele 

alınmalı.   

 

Aynı şekilde, uzmanlar, tam olarak uzmanlar, hem ekonomi hem de ekonomik 

planlama ile ilgilenmelidir. Ve ekonomi her şeyden önce planlanmalıdır. Neden mi? 

Çünkü spontane kararlara göre çok büyük bir avantajı vardır. Gördünüz mü? Bugün 

yeterli buğdayımız yok, bu nedenle buğday için para ödemek zorundayız... Bir piyasa 

ekonomisinde bu mümkündür, ancak normal bir durumda bile her şey yıllar 

öncesinden planlanmalıdır. Çünkü çok büyük bir avantaj var. Yaratıcı Toplumda ise, 

doğal olarak, insanların sayısını, neye ihtiyaç duyduklarını ve hangi kalitede 

olduklarını dikkate almak zorundayız ve kalite yine en iyisi olmalı, çünkü bu insanlar 

için.   
 

Bu yüzden hepimiz yasalar yaratmalıyız arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. Yasalarda, 

ürünlerimizin en yüksek kalitede olması gerektiğini belirtmeliyiz. Sağlık hizmetlerimiz 

dünyanın her yerindeki her bir insan için en yüksek kalitede olmalıdır. Bir çocuğun 

hastalandığı, ama devletin hiç parasının olmadığı bir durum olmamalı. Bu yüzden 

ebeveynler para toplayıp çocuklarını tedavi ettirmek için başka bir ülkeye gitmek 

zorunda kalıyor. Sonuçta böyle durumlar yaşanabiliyor. Böyle durumlar olmamalı. 

Öyle durumlar olmamalı ki, affedersiniz, genç bir aile var ve yaşayacak yerleri yok. 

Aileleriyle ya da başka bir yerde yaşıyorlar ve bu da bir tür rahatsızlık yaratıyor. Ya da 

ev kiralamak zorunda kalıyorlar, kazandıkları paranın çoğunu ev için ödüyorlar ve 

açlıktan ölüyorlar. Bu dünyada, bizim dünyamızda böyle. Yani bizim dünyamızda 

normal sayılır. 

 

Oysa, çocuklarınızın ve torunlarınızın bu şekilde yaşamasını gerçekten istiyor 

musunuz? İstemezsiniz. Ben de istemiyorum. O halde neye ihtiyacımız var? Devlete 

ihtiyacımız var... daha doğrusu devlet değil, bir toplum, evet, devlet diyemeyiz; 

Yaratıcı Toplum bir topluluktur. İnsanlar buna ne diyeceklerine, ne denmesi 

gerektiğine daha sonra karar verecekler. Yani dostum, Yaratıcı Toplum'da 

çocuğunuzun sırf doğduğu için en az 60 metrekareye sahip olmasını garanti etmeliyiz. 

 

Geri kalan her şey kelimenin tam anlamıyla uzmanlar tarafından ele alınmalıdır. 

Ekonomistler ekonomiyle, inşaatçılar inşaatla ilgilenmelidir. Her şey yerli yerinde 

olacaktır. Basitçe söyleyeyim: Bir ülkeyi bir aşçı yönetmemeli, ülkeyi yönetmekle 

hiçbir ilgisi olmayan bizler de yönetmemeliyiz. Evet, insanlar her şeyi öğrenebilir, 

buna katılıyorum. Ancak, bilirsiniz, tüketici formatta, bir insan sadece etrafını 

arkadaşlarıyla çevreleyerek ve onlar için iyi koşullar yaratarak, tiranın var olması için 

karlı bir tiran haline gelebilir. Onları örneğin orduda ya da çeşitli kurumlarda yönetim 

pozisyonlarına atayabilir ve hepsi bu kadar, bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Kimse 

bir şey yapamaz. Ve insanlar onun karşısında savunmasızdır. 

 

Ama Yaratıcı Toplum'da böyle bir şey olamaz. Öyle değil mi? Evet, bir idari aygıt 

olmak zorundadır; bunlar toplumun işe aldığı insanlardır, ama aynı zamanda onları 



kontrol eder. Anlıyor musunuz? Başka türlü olamaz. Bir insan her türlü yolsuzluk veya 

yanlış uygulamadan tüm toplum önünde sorumlu olmalıdır. Neden? Çünkü topluma 

zarar vermiştir. Bu imkansız olsa da. 
 

Tatiana: Igor Mikhailovich, şu soru var: şu anda iktidarda olanlar ya da üst düzey 

politikacılar ve benzerleri, Yaratıcı Toplum'da, şu anda toplumun tüketimci formatında 

yaptıkları eylemlerden ve kararlardan ve belki de hatalarından sorumlu tutulacaklar 

mı? 

 

Igor Mikhailovich: Biliyorsunuz, bugün itibariyle tüm toplum önünde sorumlu 

tutulması gereken insanlar var; bunu hak ettiler. Tabii ki bunu yapmayacaklar. Neden 

yapmazlar? Çünkü sizin dediğiniz gibi bir bakış açısıyla yaklaşırsak, o zaman 

hepimizin sorumlu tutulması gerekir. Çünkü tüketim formatını şekillendiren bizleriz 

arkadaşlar. Ve her birimiz sorumluyuz. Her birimiz ülkemizde ya da başka bir ülkede 

bir tiran olmasından sorumluyuz. Her birimiz çocukların öldürülmesinden sorumluyuz. 

Savaş, manyak ya da başka bir şey olması fark etmez çünkü güvenlik yok, 

insanlarımız, çocuklarımız ve kendimiz için koruma yok. Her birimiz bu dünyada aç 

ve muhtaç insanlar olmasından sorumluyuz. Her birimiz. Ve böyle bir durumda her 

birimiz bunun hesabını vermek zorundayız. 

Belki de bir genel af çıkaralım ve geleceğimize temiz bir sayfa açalım. Ama o 

gelecekte, tüm insani zaafları bilerek ve anlayarak, hiçbirimiz insanlığın ötesine 

geçemeyecek şekilde yasaları yazacağız ki, canavarlığın ve insanlık dışılığın hüküm 

sürdüğü tüketici formata geri dönmeyelim. Bu daha iyi bir yol olmaz mıydı? Değil mi? 

Olanlara gelince, oldu. Bugün itibariyle var. Ama umarım, eğer hepimiz bunu istersek, 

dostlarım, her şey değişecek ve var olan geçmişimiz olacak. Bu çok hızlı ve çok 

yakında gerçekleşebilir. Değil mi? Aslında bizi engelleyen bir şey var mı? 

 

Robert: Hiç bir şey. Sadece bunu istemeli ve bunu yapmalıyız (Igor Mikhailovich: 

Doğru). Boş boş oturmamalıyız ve sadece bunu yapmalıyız, harekete geçmeliyiz. 

 

Igor Mikhailovich: Birçok insan harekete geçmek istiyor ama neyi nasıl yapacaklarını 

bilmiyorlar. Mümkün olan tüm yasal yollarla bilgilendirme yapılmalı; bir kez daha 

vurguluyorum, kimsenin haklarını ihlal etmeden ve kimseyi rencide etmeden insanları 

Yaratıcı Toplum hakkında bilgilendirmeliyiz. Tek yol bu. Değil mi? 

 

Robert: Bunu anlıyorum... Sadece ofisimizin penceresinden dışarı baktığımda orada 

bir ev inşa ettiklerini görüyorum. Bir yıldan uzun süredir inşa ediyorlar. Bir yıldır 

binanın temelini inşa ediyorlar. Ve ev on bir katlı olmalı ve bu yılın sonuna kadar inşa 

edilmeli. Bu şu anlama geliyor - bu bilgilendirmedir, bu temeldir (Katarina: Çok uzun 

sürüyor, evet), bu yüzden bu kadar uzun sürüyor, böylece üzerine inşa ettiğimiz şey iyi 

ve sonsuza kadar ayakta kalacak. 

 

Igor Mikhailovich: Evet. Neden? Çünkü, yine Yaratıcı Toplum, toplumumuzun bir 

uygarlık haline gelmesi için gerekli koşulları yaratır. Uygarlık... sık sık uygarlık, bizim 

uygarlığımız, geçmiş uygarlık deriz ama biz hiçbir zaman bir uygarlık olmadık. 

Anlıyor musunuz? Uygarlık oluşursa, sonsuza dek oluşur. Uygarlık tüm insanların 



birleşmesidir. Tek bir fikre dayanan gerçek bir birliktir. İlk etapta gücün yokluğudur. 

Medeniyetsiz yöntemlerin var olduğu yerde uygarlık olamaz. Güç, herhangi bir güç, 

herhangi bir kişinin diğer insanlar üzerindeki gücü uygar bir çözüm değildir. 

 

Elbette yönetişim olmalıdır. Yine, bir insan, bir uzman, nasıl yapılacağını bildiği şeyi 

neden yapmasın? Yapılması gereken doğru şey budur. Eğer her şeyle ilgilenirsek, 

hiçbir şeyle doğru düzgün ilgilenemeyiz, sadece yok oluruz. Öyle değil mi? Ve her 

şeyin düzenli ve doğru bir şekilde olması için, bu işlerle profesyonellerin ilgilenmesi 

gerekir. Şu anda sahip olduğumuz yöneticiler muazzam bir deneyime sahipler ve bunu 

insanların yararına kullanabilirler. Sence bunu istemiyorlar mı? İstiyorlar. Gerçekten 

istiyorlar. Sadece Yaratıcı Toplum'da elde edecekleri faydaları, yararları anlamıyorlar. 

Çocuklarının Yaratıcı Toplumda elde edecekleri faydaları anlamıyorlar. 

 

Sonuçta, bir insanın aslında neye ihtiyacı vardır? Tüketici formatta bir şekilde hayatta 

kalabilmek, bir şeylere sahip olabilmek için daha zengin olmak gerektiği açık. Bu 

yüzden birçok insan en azından bir şeyler kazanmak ve bir miras bırakmak için bu tür 

insanlık dışı eylemlerde bulunuyor. Hani bugün itibariyle, basitçe söyleyeyim, bu 

miras ne için ve kime? Bilirsiniz, servetin sınırlandırılması gibi bir şey. Basitçe ifade 

edeyim: evet, eğer bir insanın çok parası varsa ve Yaratıcı Toplumu inşa ederken 

kendini şu şekilde sınırlamalıdır... Bilmiyorum, ne kadar olacağına, eşiğin ne olması 

gerektiğine karar vermek insanlara kalmış. Basitçe söyleyelim, on milyon dolar. 

Tamam mı? Bu, bir insanın milyarları varsa ve onu on milyonla sınırlıyorlarsa ve 

bunun gibi bir şey. Arkadaşlar, bu sadece geçiş dönemi için, sonuçta çok hızlı bir 

şekilde geçecek ve Yaratıcı Toplumda para hiç var olmayacak. Bilirsiniz, paranın her 

şeyin başı olduğu ve hepimizin onun için savaştığı modernliğimizin bir kalıntısı gibi. 

Çünkü para, kendimiz için bazı faydaları takas edebileceğimiz bir şeydir. Ama tüm bu 

faydalara sahipken neden bu paraya ihtiyacınız var? Basit bir soru. 
 

Ve paranın yok olmak üzere olduğu gerçeği, arkadaşlar, size dürüstçe söylüyorum, 

öyle olacak. Tek soru ne şekilde olacağı? Ya tüketici bir formattan Yaratıcı bir formata 

geçerek ve ardından Yaratıcı Toplumun gelişmesiyle paraya ihtiyaç kalmayacak ya da 

başka bir yolla, kimsenin paraya ihtiyacı kalmayacak ve satın alacak hiçbir şey 

olmayacak. Bunun gerçekleşeceği gerçeğine gelince, bugünlerde sadece aptal bir 

insanın bunu gerçekten anlamadığını söylüyorum. Açık sözlü olduğum için beni 

bağışlayın, çünkü öyle bir zamandayız ki: sadece dışarıya bakın, gözlerinizi açın ve 

ilerlemeye bakın. Bir kez daha söylüyorum, ilerlemeye bakın ve hesaplayın. Bir cetvel, 

bir hesap makinesi alın ve her şeyi kendiniz hesaplayın. Ve ne zaman gerçekleşeceğini 

hesaplayın. 
 

Tatiana: Paranın sadece geçiş döneminde var olduğu çok önemli bir anlayış. Çünkü 

arkadaşlarımla da tartışıyorduk, birçok insan "para bir sömürü aracıdır, siz Yaratıcı 

Toplum'dan bahsediyorsunuz, para olmamalı, ücret olmamalı, çünkü para olduğu 

sürece bazı insanlar sömürülür..." diyor. 

 

Igor Mikhailovich: Başkaları tarafından, evet... Elbette.  

 



Katarina: Borçlar, krediler, iktidar, evet.  
 

Robert: Ve bir insanın başka bir insan üzerindeki gücü. Parası olanın olmayan 

üzerinde gücü vardır, evet. 

 

Igor Mikhailovich: Ama tekrar soruyorum, para neden geçiş döneminde kalmalı? 

 

Tatiana: Neden? 

 

Igor Mikhailovich: Çünkü, özür dilerim, altı bin yıl boyunca bölündük, nasıl ayrı 

yaşayacağımız öğretildi, akla hayale gelmeyecek insanlık dışı yollarla nasıl para 

kazanacağımız öğretildi. Ama aynı zamanda para kullanmaya da alıştırıldık. Bu şekli 

anlıyoruz. Bunu hemen ortadan kaldıramayız. Neden? Çünkü deneyimimiz yok. Ama 

bu deneyimi oluşturduğumuzda. Oldukça kısa bir süre olabilir, para beş yıl sürebilir, 

mecazi anlamda belki de on yıl. Bu tamamen bize bağlı, arkadaşlar. Ama bundan daha 

uzun değil. Neden? Çünkü bu anlamsız. Bunu size basitçe açıklayacağım. Bugün zaten 

var olan ama tüketici format altında uygulanamayan pek çok teknoloji var; bu 

teknolojiler hayatımızı bilim-kurgu yazarlarının bile asla tarif edemeyeceği bir hale 

getirecek. Basitçe paraya ihtiyaç kalmayacak, görüyorsunuz, basitçe paraya ihtiyaç 

kalmayacak. Para bize ne veriyor? Giysi, başka ne veriyor? Yiyecek, biraz eğlence, 

hatta (Tatiana: Hiyerarşi)... hiyerarşi. Hiyerarşi anında yok olur. Burası Yaratıcı 

Toplum, herkes eşittir.   

 

Ne tür bir patron olursa olsun, işinin başındadır ve işini yapar. Ve onun işi bir sokak 

temizleyicisinden farklı değildir. Daha fazla sorumluluk var, bu yüzden cezası daha 

ağır olabilir. Bu arada, bir sokak temizleyicisi de dünyamızı güzelleştirir ve temizler. 

Görüyorsunuz, şimdi sokak temizleyicisi ve bakan diye bir ayrım var. Görüyorsunuz, 

arada bir fark var. Neden? Bir bakan güçlüdür, kanunları o yazar. İnsanların 

hayatlarını kontrol eder. Oysa orada, insanların hayatları insanlar tarafından kontrol 

edilir. O sokak temizleyicisi insanların hayatlarını kontrol ediyor, buna o bakanın 

hayatı da dahil. Aradaki farkı görüyor musunuz? 

 

İşi alan kişi, modern eşdeğerine göre, bir bakan koltuğu, yani altyapıyı ya da başka bir 

şeyi, ne bileyim, inşaatı ya da tarımı yöneten kişi, tarım konusunda bilgili bir kişidir. 

Yani doğal olarak birinin bu faaliyetleri koordine etmesi gerekiyor. Ve o artık bir 

bakan değil, bir koordinatördür. O sadece işini sorumlu bir şekilde ama kesinlikle 

şeffaf bir şekilde yapıyor ve herkes onu izliyor, herkes onu görüyor. Geçiş döneminde 

bile, paranın hala var olacağı zamanda bile, o zaman bile. Özür dilerim, bugün 

itibariyle... şu MPC Voskhod'u ele alalım - tam olarak Yaratıcı Toplum'daki geçiş 

dönemi için oluşturuldu. Neden? Herkesi ve her şeyi, dünyadaki her kuruşu kontrol 

edebilen bir sistem.   

 

Başka bir deyişle, sadece tek bir devlete değil, tüm dünyaya, tüm devletlere hizmet 

edebilecek bir sistem. Ve hiç kimse, tek bir kişi bile çalamayacak, hile yapamayacak 

ya da yanlış bir şey yapamayacak. Bu gerçekten doğru. Bu sistemi birbirine bağlamak 



yeterlidir - ve hepimiz dürüst ve iyi insanlar oluruz. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı ise 

hiç yoksul ve dilenci kalmayacak olması. Anlıyor musunuz? 

 

Yani, herkese hak olarak tahsis edilen bir temel gelir var. Geri kalan her şey için, 

fazlalık için, gidip istediğimizi kazanacağız. Bu ne anlama geliyor? Tekrar soruyorum, 

bir insanın yaşayacak bir yeri olmalı mı? Olmalı. Güzel olmalı, kötü olmamalı. Ama 

birisi için 60 metrekare yetmiyor, 600 metrekare istiyor. Orada altın bir tuvaleti olsun 

istiyor. Eğer istiyorsa, bırakalım alsın, bırakalım para kazansın. Sadece işe gitmesi ve 

kazanması gerekiyor, ama yine de emeğe farklı ödeme yapılmalı. Yine, bir insan 

evindeki gazın, elektriğin ve diğer her şeyin parasını ödemeli mi? Tabii ki hayır. 

Çünkü bunlar bize ait olan kaynaklar. Değil mi? Başka bir deyişle, bu kaynaklar bize 

bunları istediği fiyata satan bir oligarka ait değildir. Bunlar bizim ortak malımız, bu 

gezegendeki herkesin malı. Bu yüzden tüm bunlara ücretsiz olarak sahip olmalıyız. 

 

Bazı insanlar "Bu çok pahalı" gibi şeyler söyleyecektir. İşte size basit bir cevap. 

Örneğin kişi başına 60 metrekare bir dairemiz varsa, bunun için hiçbir şey ödemek 

zorunda değildir. Ancak para var olduğu sürece, bölgeyi temizlemesi için o sokak 

temizleyicisine kesinlikle bir şeyler vermelidir. Başka türlü nasıl olabilir? Temel 

gelirinden, yani toplumun ona verdiği gelirden. 

 

Bu arada, bu temel gelir her şeyi içermelidir. Başka bir deyişle, yiyecek, eğlence ve 

hatta bir araba, lüks bir araba değil, orta sınıf, düzgün bir araba almak için yeterli para 

olmalıdır, böylece bir insan kendini normal, düzgün bir insan gibi hisseder. Bedava 

verilmesi gereken şey budur. Ama bir kişi daha büyük bir ev istiyorsa ve araba 

kullanmak istiyorsa, özür dilerim, [ortalama bir araba] değil...   

 

Modern bir benzetme yapalım, örneğin Kore arabası, tamam mı? Bir insan örneğin bir 

Mercedes kullanmak ve 600 metrekarelik bir evde yaşamak istiyor. Özür dilerim, 600 

metrekarenin masraflarını karşılaması lazım, elektriğin de maliyetini karşılaması 

lazım, altını çiziyorum ama her şeyi ödemesi lazım. Neden? Çünkü bu bir fazlalık. 

Değil mi? Geçiş döneminde. Fazlalık için ödeme yapmaya alıştığımız yer orası. Ama 

daha fazla şeyiniz var, bilmiyorum, kendi golf sahanız ya da her neyse. 
 

Tatiana: Belki insanın, dediğiniz gibi, bir hobisi vardır, temizlik yapmaktan hoşlanır. 

Daha fazla metrekareye ihtiyacı vardır. 

 

Igor Mikhailovich: Evet, bu da mümkün. Olabilir. Eğer kişi sabah kalkar ve beş 

dakika içinde 60 metrekareyi temizlerse, ama her sabah iki saat boyunca temizlik 

yapmaya alışkınsa, görüyorsunuz, sadece yerleri paspaslıyor. O yüzden büyük bir eve 

ihtiyacı var. Çeşitli durumlar var, kimse aldırmıyor. Her şey yolunda ve normal. 

 

Ama yine de, eğer bir kişi bir ev inşa etmiş ya da satın almışsa, hiç kimsenin onu 

mülkü için vergilendirme hakkı yoktur. Mülkiyet, sahiplik anlamına gelir, bu sizin 

kişisel mülkünüzdür. Öyleyse kişisel mülkünüzü nasıl vergilendirebiliriz? Ya da bir 

araba: toplum onu size tahsis etti ya da siz bir araba satın aldınız. Onu üreticiden 

aldınız, herkes ondan para kazandı; topluluk da kesinlikle para kazandı, bu açık. Başka 



bir deyişle, para dağıtılmıştır. Ve bunun için bir vergi ödemek zorundasınız, bazı 

ülkelerde bu var. Bu çok saçma. Bu insanların haklarından mahrum bırakılmasıdır; 

diyelim ki, bazı insanların asla yeterince sahip olamadığı tüketimci formatın 

ağırlaştırılmasıdır. Tüketimci formatta, ne devletin ne de yöneticilerinin asla yeterli 

parası olmayacaktır. Ve bu devletlerde yaşayan daha fazla insan. Yaratıcı Toplum'da 

ise, inanın bana, geçiş döneminde bile herkes fazlasıyla yetecek kadar paraya sahip 

olacak. 

 

MPC Voskhod 

 

Robert: Evet, bu Gün Doğumu ile karşılaşan bizdik. Ve orada insanlar şu soruyu 

soruyor: "Voskhod'u takip edecek olanların onu insanlığa karşı kullanmamasını nasıl 

sağlamak istiyoruz?" 

 

Igor Mikhailovich: MCC Voskhod demek istiyorsun, değil mi? 

 

Robert: Evet. 

 

Katarina: Evet. 

 

Igor Mikhailovich: Arkadaşlar, hiç kimse tüketici formatında herhangi bir garanti 

vermeyecektir. Neden mi? Çünkü bu bir araç. Bugün herkes ondan korkuyor. Neden 

korkuyor? Basit bir örnek, neden bir şey saklanır - evet, onu sordular. Yani diyelim ki 

devletin birinci kişileri ilgilense bile belki en azından kendiniz için bir araç yani halkla 

yönetici arasında böyle bir bürokratik katman var, o yüzden hep karşılar. Neden? 

Çünkü sular bulanık, bütün yolsuzluklar var, bütün hırsızlıklar oluyor, o kadar çok 

çalıyorlar ki ... herhangi bir ülkede. Ve burada, yolsuzluk yapan herhangi bir yetkiliyi, 

herhangi bir entrikayı ve diğer her şeyi tespit etmenizi sağlayan bir sistem ortaya 

çıkıyor. Tabii ki bunu istemiyorlar, tabii ki bu doğru. 

 

Ama, bir yandan, bu devlet için iyi, çok para tasarrufu sağlayabilir, bu parayı aynı 

eyalette bir tür yaratıcı yöne veya sosyal kalkınmaya yönlendirebilir, her şey harika. 

Ama aynı aracı birinci kişi gerçekten totaliter bir rejim yaratmak için kullanabilir. 

Neden mi? Çünkü kimse bir yere gitmiyor. Her şey hakkında, her kuruş hakkında ve 

herkes hakkında, kimin neyi, nerede, kimden çaldığını bilebilir. Bu da her şeyi ve 

herkesi kontrol etmek anlamına gelir. Elbette birilerinin gücünü arttırmak için bir araç 

olabilir. Ama bu tüketici formatında. Özür dilerim, ama yaratıcı bir şekilde mi? 

 

Sadece geçiş döneminde, para varken, bir tür mevzuatı ihlal etmeye gerçekten 

çalışanlar orada ortaya çıkıyor, alışkanlıktan, bilirsiniz, başka bir format... biz sadece 

buradayız ... şimdi tüketici formatındayız, yarın yaratıcı bir formata geçtiğimizi hayal 

ediyoruz. Ama çalma alışkanlığı devam etti. Biz böyle yaşadık, bu doğru. Yolsuzluğa 

alıştık. Biri geliyor, ben yolsuzluk yapan bir memursam bir kâğıdı bedava mı 

imzalayayım? Şimdilik, bu hala burada ... Ve burada, para için bir kağıt parçası 

imzaladığı ortaya çıkıyor - ve hepsi bu ve sistem zaten biliyor. 

 



Tatyana: Yani, kısmen, bu bir eğitim anıdır. 

 

Igor Mikhailovich: Evet, elbette. Yaratıcı Toplumda hiç kimse bunu insanlığın ya da 

toplumun zararına kullanamaz. Başka bir deyişle, Yaratıcı Toplumda geçiş dönemi 

için, insanların çok daha hızlı adapte olabilmesi için yaratılmıştır. Sonuçta, suçları kim 

işliyor ve neden işleniyor? Cezalandırılmayacakları umuduyla işlenirler. Eğer insan 

cezanın kaçınılmaz olduğundan eminse, suç işlemeyecektir. Ama bahsettiğimiz sadece 

MPC Voskhod. 

 

Ama başka sistemler de var... Örneğin birçok kişi "Suçla nasıl mücadele edeceksiniz?" 

diye soracaktır. Dostlarım, inanın bana, teknoloji yerinde durmuyor ve Yaratıcı 

Toplum'da teknoloji olacak, altını çiziyorum, biz Yaratıcı Toplum'a girer girmez, 

hiçbir suçun işlenmesine ve aynı zamanda cezasız kalmasına izin vermeyecek bir 

teknoloji olacak. Bu teknoloji sayesinde bir insanı her yerde, her şekilde 

görebileceksiniz ve hiç kimse iz bırakmadan ortadan kaybolmayacak. Bu, herkes ve 

her şey üzerinde totaliter bir gözetim olacağı anlamına gelmiyor, ama herhangi birini 

bulmak altı saniye sürecek çünkü herkes görünür olacak, sonuçta biz insanız. Aynı 

şekilde cezalandırma da kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse neden ihlal edelim? Ne 

yaptığınızı önceden biliyorsanız neden suç işleyesiniz? Bu, topluma karşı geldiğiniz 

anlamına gelir. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ayrıca, Igor Mikhailovich, insanlar, El olduğu zamanki Atlantis'in kaderini 

tekrarlamamak için içtenlikle korkuyorlar, çünkü o zamanlar da insanlar yaratıcı bir 

toplum formatı inşa ediyorlardı ama bir aşamada bir yerde hata yaptılar... 

 

Igor Mikhailovich: Gücü ellerinde tuttular. Sorunun ne olduğunu anlıyor musunuz? 

Güç ellerindeydi. Bugün itibariyle, eğer düşünürsek. Bir oyun oynayalım, olur mu? Ve 

arkadaşlarımıza da öneriyorum, cevaplamaya çalışalım. Küresel hükümet. Tamam mı? 

Tek bir küresel dünya hükümeti, şu anda birçok insanın bahsettiği, bilirsiniz, herkesin 

övgüyle bahsettiği (Tatiana: Seçkinler bunun için çabalıyor), herkesin karşı çıktığı, 

seçkinlerin çabaladığı ve bunun gibi. (Tatiana: Küreselleşme) (Katarina: Yeni dünya 

düzeni...) Bu iyi mi kötü mü? Söyleyin bana, dürüstçe, iyi mi kötü mü? 

 

Robert: Tek bir hükümet, öyle değil mi?  

Igor Mikhailovich: Tek bir dünya hükümeti.  
 

Robert: Bu iyi. 
 

Katarina: Bu küreselleşme, evet.  
 

Igor Mikhailovich: Küreselleşme. Bu iyi mi yoksa kötü mü? 

 

Katarina: İnsanlar korkuyor... İnsanlar çoğunlukla küreselleşmeden korkuyor, bundan 

korkuyorlar. 

 

Robert: Bu iyi... 



Igor Mikhailovich: İnsanlar neden ondan korkuyorlar? Ve o neden iyi? 

 

Katarina: Çünkü onu yeni dünya düzeni ile karşılaştırıyorlar... 
 

Igor Mikhailovich: Evet, bu yeni dünya düzeni, muhakkak. 

 

Tatiana: Öyle. 
 

Robert: Öyle.  
 

Katarina: Doğru ve Yaratıcı Toplumun da böyle bir şey olduğuna dair bir 

karşılaştırma yapıyorlar... 

 

Igor Mikhailovich: Hayır... 
 

Tatiana: Nüfuzu azaltma. 
 

Igor Mikhailovich: Tamam, dur, bekle, bir bakalım, her şeyi karıştırdık. Yaratıcı 

Toplum'da tek bir dünya hükümeti olacak. Ama bu eylemlerin koordinasyonu, 

dostlarım. Gücü olmayan insanlar, çünkü güce sahip olan sizsiniz. Birinin bunu 

koordine etmesi gerekir. Arkadaşlarımıza açıklamak için tekrar konuştuğumuz konuya 

geri dönelim. Birileri bu gezegende ne kadar buğday yetiştirmemiz gerektiğini 

koordine etmeli ki herkese yetebilsin: çocuklarınızın kurabiyeleri için, sabahları 

sandviç yiyebilmemiz için, değil mi? Birisi bunu hesaplamalı mı? Hesaplamalılar. 

Birisi kaç tane... basit tutalım, kaç tane şapkaya ihtiyacımız olduğunu hesaplamalı mı? 

Takmasak bile kaç şapkaya ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekir. Birilerinin ne 

kadar dış giysiye ihtiyacımız olduğunu, kaç spor ayakkabıya ihtiyacımız olduğunu ve 

bunun gibi şeyleri hesaplaması gerekir. (Tatiana: Tek planlı bir ekonomi, evet) 

(Robert: Ayrıca hastaneler ve okullar...). Tek bir planlı ekonomi, bu doğru. Henüz 

buna gelmedik - uzun zamandır gelmek istediğim şey buydu: hastaneler, okullar, 

eğitim ve diğer her şey. Bu doğru, tek bir planlı ekonomi. Birisi bunu yönetmeli mi? 

Birisi bunu yapmalı. Peki kim yapmalı? Uzmanlar, bu konuda uzman olan insanlar. 

Özür dilerim, ama bugünlerde devasa ülkeleri yöneten insanlardan daha iyi uzmanlar 

kim olabilir, değil mi? Onların deneyimleri muazzamdır ve işe yarayabilir. Bazıları 

şimdi diyecek ki, "Yozlaşmış insanları aldılar ve başlarına geçirdiler." 

    

Tatiana: Zaten kötü bir şöhretleri var. 
 

Igor Mikhailovich: Elbette. Yine de bugünlerde ne yapıyoruz? Hepimiz yetkililere 

itaat ediyoruz, onları seviyoruz, ama hepimiz sinsice onlardan nefret ediyoruz çünkü 

ya onları kıskanıyoruz ya da bir şeylerden memnun değiliz. Öyle değil mi? Bizler 

aslında insanız, çelişkilerle doluyuz. Bu yüzden yine eski yozlaşmışları alıyoruz ve 

onları iktidara getiriyoruz (Tatiana: Yönetimde). İktidara değil, yönetime değil ama 

koordinasyona. Yönetim, evet, elbette, diyelim ki şu ya da bu sektörün yönetimi. 

Geçici olarak, para olduğu sürece bir şeyler yapmaya çalışabilirler, ama Voskhod 

MPC'yi ve buna izin vermeyecek diğer sistemleri unutmayalım. Bu birincisi. İkincisi, 

insanın buna ihtiyacı olmayacak, inanın bana. 



Az önce bir af gerçekleşti. Herkesi affettik ve her şeyden önce kendimizi affettik. Yeni 

bir şekilde yaşamaya başladık; bir insan her şeye sahip, sadece her şeye. Ayrıca 

kendisini bir uzman olarak gösterebileceği, her birimizin ihtiyacı olan şeyi 

yapabileceği harika, muhteşem bir işi var ve hepimiz bunun için ona gerçekten 

minnettar olacağız. Değil mi? Tüm dünyadaki çocuklarımız için muazzam bir eğitim 

sistemi yaratacak bir insana teşekkür edemez miyiz? 

 

Bu önemli, altını çiziyorum. Neden önemli? Çünkü bugün bu ülkedeyiz ve 

çocuklarımız bu ülkede okuyor. Yarın başka bir ülkeye taşınacağız. Neden? İstiyoruz, 

biz özgür insanlarız, bu Yaratıcı Toplum. Çocuğumuz tamamen aynı sınıfa gitmeli ve 

sistem her yerde aynı, ama bu dünyanın en iyisi. Hangi sistemin dünyanın en iyisi 

olduğuna birinin karar vermesi gerekiyor, değil mi? (Robert: Doğru, bir yerde hangi 

okulun aranacağına.) Ya da arkadaşlarım, tabii ki... Arkadaşlarım ya da siz ve ben 

oturup pazarlık yapmaya başlayabiliriz. Eğer siz ve ben oturup karar vermeye 

başlarsak, kendimi ve pedagojiyle hiç ilgisi olmayan sizleri kastediyorum. Ben 

hayatım boyunca tıpla uğraştım. Robert iş dünyasındaydı ve şimdi insanlara, daha 

doğrusu çocuklara nasıl eğitim vereceğimize karar vermeye başlarsak gaf yapmış 

oluruz. Her şeyden önce, birkaç yüzyıl boyunca karar veriyor olacağız ve ikincisi, 

Tanrı'nın yasakladığı türden kararlar vereceğiz. Haklı değil miyim? Haklıyım. Bu 

nedenle, muazzam deneyime sahip eğitimli uzmanları ve insanlığa yardım etmeye 

hevesli ve istekli olanları almak daha iyidir. 

 

Yine, o eski yozlaşmış biri, her şeye sahip, Yaratıcı Toplum'da kendisi ve çocukları 

için her şey sağlanmış. Ama o biraz daha iyisini istiyor. İşi sayesinde kazanmaya hakkı 

var. Affedersiniz, böyle bir pozisyonda geçiş döneminde bile yeterince kazanabilir. 

Öyleyse bırakın kazansın. Öncelikle, alışkanlıkların zorlamasıyla bile olsa, hırslarını 

tatmin edecek kadar kazanacaktır. Değil mi? Ama tüketim biçiminde çalacağından 

veya israf edeceğinden çok daha az. Değil mi? Yani bizim için kârlı. Her şeyden önce 

neye bakmalıyız? Verimlilik ve fayda. Değil mi? 

 

Tatiana: Küreselleşmenin diğer faydaları nedir?  
 

Igor Mikhailovich: Bekle, nereden başladık? Bununla birlikte Yaratıcı toplumda tek 

bir küresel yönetişim. Yine koordinasyon diyeceğim, yönetişim değil ama güç 

olmadan. Yani haklarımızı ihlal edecek kararlar alamazlar. Bizi birbirimizi öldürmeye 

ve bunun gibi şeylere zorlayacak kararlar alamazlar. Bizi fakirleştirecek ya da 

hayatımızı daha da kötüleştirecek kararlar alamazlar. Ama hayatlarımızı daha iyi hale 

getirecek, hayatlarımızı daha güzelleştirecek kararlar almakla yükümlüdürler - 

görevleri de bu olacaktır. Yani tam tersi. Tıpkı şu anda olduğu gibi, düşünün, tam tersi. 

Ve herkes mutlu olacak. Ve yine bu insanlara teşekkür edeceğiz. Ama bu tek bir dünya 

hükümeti değil. Arada çok büyük bir fark var. Neden? Çünkü onların gücü yok. 

 

Tamam. Başka bir seçenek daha var. Bu sansasyonel tek dünya hükümetini tüketici 

formatında ele alalım. Evet mi? Evet. Bu iyi mi kötü mü? Şimdi bir sürü ülkemiz, bir 

sürü yöneticimiz olduğunu düşünelim, hepimiz birbirimizle rekabet içinde yaşıyoruz, 

hepimiz her şey için savaşıyoruz, hepimiz birbirimizden daha iyi olmak istiyoruz. Bu 



anlaşılabilir bir durum. Ve şimdi hepimiz birleşmiş durumdayız. Yani, hepimizi bir 

araya getirmeyi başaran insanlar var. Ve tek bir hükümetimiz var. Bu iyi mi kötü mü? 

 

Tatiana: Hangi amaçlar olduğuna bağlı.  
 

Katarina: Evet, öyle.  
 

Igor Mihailovich: Evet. Neden? Her zaman düzen içinde gidebiliriz, marşlar 

söyleyebiliriz (Tatiana: Bundan hoşlanmazdım) ya da oraya televizyonla falan 

gidebiliriz. Şimdi bazı insanlar "Neden televizyonla?" diyecek. Sevgili ve onurlu 

yöneticimizin programlarını izlemek için, böylece (Tatiana: Elia)... Elia'mızı duyarız, 

evet.  Olabilir mi? 

 

Tatiana: Olabilir. 
 

Katarina: Olabilir, evet. 
 

Robert: Olabilir. 
 

Igor Mikhailovich: Kolayca. Her şeye tek bir kişinin karar vermesi tek bir dünya 

hükümetidir. Ve insan ruhunu, insanın zayıflıklarını bildiğimiz için, onun içinde bir 

ejderhanın yeniden doğacağını çok iyi anlıyoruz. İnsan gücü eline geçirir geçirmez, 

insan olmaktan çıkar. Bu gerçekten de böyledir. Güç ne kadar yüksek olursa, o kadar 

az insan olur. Büyük ölçekte düşünmeye başlar, insanlarla temasını kaybeder. Ona 

çoktan bulutların üzerindeymiş gibi gelir. Ve düşünün, bir insan tüm dünya üzerinde 

gücünün zirvesindeyken, ne kadar uçmuş olur. İlk başta ilginç olurdu ve iyi bir şeyler 

yapmaya çalışırdı, çünkü El de tarihte aynısını yapmıştı. Ama daha sonra sıkılacak ve 

kendini eğlendirmeye başlayacaktı. Ve bu tüm insanlığın yıkımıdır. Eğer böyle bir 

sistem varsa bu kaçınılmazdır. Değil mi? 

 

Robert: Doğru. 
 

Igor Mikhailovich: Yine de iyi insanlar gelirse, tüm insanlıkla ilgilenmeye 

başlayacak iyi, düzgün insanlar, bu iyi mi kötü mü? Bu harika bir şey. 

 

Tatiana: Tüketici formatta mı?  
 

Katarina: Tüketici formatta mı? 

 

Igor Mikhailovich: Tüketici formatta. Ne verdiğini biliyor musunuz? Şimdi pek çok 

insan hakaret etmeye başlayacak. Ama bunun Yaratıcı Toplum'a bir alternatif 

olduğunu açıklayacağım. Neden mi? Başka alternatifimiz yok. Aslında, dünyamızı 

korumak için, geleceğimizi korumak için Yaratıcı Topluma tek alternatif bu, böylece 

siz ve ben, diyelim ki 2037 yılında çay içebilir ya da örneğin 2038 Yeni Yılını 

kutlayabiliriz. Bu harika, bu ilginç, bu güzel sayılara dikkat edin. Başka bir yeni yılı 

kutlamak ister misiniz? Fırsatınız var, değil mi? 

 



Bunun gerçekleşmesi için, insanlar Yaratıcı Toplumu istemiyorsa bir alternatif de 

olmalıdır. Her şeyin iyi olmasını istemiyorlar. Tüketici formatta yaşamak ve hiçbir 

şeyi değiştirmemek istiyorlar. O zaman tek seçenek tam olarak tek bir dünya 

hükümetidir. Neden mi? Tüm kaynaklar onların elinde, tüm para onların elinde. Ve 

onlar bize emir verirken biz de onları uyguluyoruz. Sadece onlar karşı koymak için 

tüm bilimsel potansiyeli ve tüm kaynakları bir araya getirebilirler... İlk olarak, karşı 

eylem olarak neyin kullanılacağını, iklimi gerçekte neyin ve nasıl etkilediğini bulmak; 

bu sorunu incelemek. 

 

Bazı insanlar "Bu açık, bu anlaşılabilir" diyecektir. Bu ne açık ne de anlaşılabilir, 

dostlarım. Bu ciddi ve küresel bir sorun. Bir fırsat bulmalıyız, karşı eylem olarak neyi 

nasıl kullanacağımızı bulmalıyız ki dünya kalsın ve kurtulsun, böylece siz ve ben bu 

küçük gezegende kalalım. Buna değer. Ve soru yaşamak mı, yoksa ölmek mi 

olduğunda, bence El olsa bile yaşamak daha da iyidir. Neden? En azından bir 

süreliğine yaşama şansı, bir yıl bile olsa yaşamı uzatmak çok şey ifade ediyor. Ve eğer 

tüm insanlığın ömrünü yüzyıllar boyunca uzatırsanız, bu kötü mü? 
 

Tatiana: Neyse ki, Yaratıcı Toplumu tam olarak inşa etme alternatifimiz hala var. 

 

Katarina: Yaratıcı Toplum, evet.  
 

Igor Mikhailovich: Bir seçenek olarak, evet. Ama diğer taraftan... 
 

Tatiana: Çünkü sonuçta küresel elitler büyük olasılıkla nüfusu azaltmayı hedefliyor. 
 

Igor Mikhailovich: Kesinlikle. Yapılacak ilk şey nüfusu azaltmaktır. Diyelim ki, 16 

kişiden en az 15'inin varlığına son verilmeli. Ama buradaki tek soru, dostlarım, siz 

nereye gireceksiniz? Siz 16'ncı mı olacaksınız, yoksa o 15'in içine mi gireceksiniz? 

Doğru mu? Bu, insanlığın gezegenimizle en azından bir tür ortak yaşam oluşturması 

içindir. Ortak yaşam olmayacak ama en azından daha az zarar olacak. Bu yapılması 

gereken minimum şey. Ama insanlık korunmuş olacak. Değil mi? Bu hiç yoktan iyidir. 

Bunun çok büyük avantajları var. Birincisi, tüm savaşlar bir anda durur. Neden? 

Savaşacak kimse yok ve onlara karşı savaşacak kimse de yok. Gerçekten de düzen 

yeniden sağlanmaya başlayacak. 

 

Tatiana: Sanırım bilim de bir şekilde gelişecek. 
 

Igor Mikhailovich: Elbette bilim. Önbelleklerde tutulan ve bugün bu düzenin 

tüketimci formatında uygulanamayan her şey gelişmeye başlayacak; bir bilim dalgası 

garanti. Dahası, Yaratıcı Toplum'daki teknolojinin neredeyse aynısı tek bir dünya 

hükümeti altında insanların kullanımına sunulacak. Bunun anlamı çok büyük. Bunlar 

ciddi atılımlardır. Tek şey, gücünüzün olmayacağı ve bir diktatörlük altında 

yaşayacağınız açık. Ama belki de bu daha iyidir? Görüyorsunuz, insanlar sorumluluğu 

başkasının üzerine atmaya alışkın. Oysa bu durumda sorumluluğu atacak biri var. 

Bizimle ilgilenecek biri olacak. Belki bu da bir seçenektir, değil mi? Boş boş 

oturuyoruz ve hiçbir şey yapmıyoruz. 

 



Her şeyden önce, bakın, hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Yaratıcı Toplumu inşa 

etmek için kişisel zamanımızı ve kişisel fonlarımızı harcamak zorunda değiliz. 

Yaratıcı Toplumu duymak bile istemeyen insanları ikna etmek ve onlara "Dostum, 

bundan sen de faydalanıyorsun, senin için mücadele ediyoruz, dostum, duy bunu" 

demek zorunda da değiliz. Bunu onlara neden söylememiz gerekiyor? Bu durumda 

sessizce oturur, bekler ve umut ederiz. 
 

Tatiana: Aslında en ilginç şey, Yaratıcı Toplumu inşa ederken ve bilgilendirirken, 

insanların aslında bilgilendirmek dışında hiçbir şey yapmak zorunda olmamalarıdır 

(Katarina: Sadece insanlara söylemek, evet). Pek çok insan bunun bir şekilde zor 

olduğunu, gerçekten... (Igor Mikhailovich: Görüyorsunuz...) Oysa aslında, 

akrabalarınızla yuvarlak masada oturuyorsanız, onlara sadece anlatın. Bu avantajları 

kendiniz anlamalı ve onlara anlatmalısınız (Igor Mikhailovich: İşte sorun burada: 

bunları kendiniz anlamalısınız). Yeterli zamanınızın olmaması ya da başka bir şeyle 

ilgili herhangi bir sorun yok. Yani, bu çok kolay. 

 

Igor Mikhailovich: Sizce asıl problem nedir? Bu şekilde söyleyelim... 

 

Katarina: Anlayış yoksunluğumuz.  

 

Igor Mihailovich: Anlayış yoksunluğumuz, evet. 
 

Robert: Anlayış yoksunluğumuz. 
 

Katarina: Anlayış yoksunluğumuz doğru.  

 

Tatiana: Ayrıca, bir şekilde karmaşıklaştırıyorlar. Bilinç her şeyi karmaşıklaştırır, her 

şeyin öyle olmasını ister... Eğer bu tam anlamıyla tüketici formattan yaratıcı formata 

geçiş ise, o zaman bir şeyleri kökten değiştirmek gerekir. Bilinç bunların sadece bazı 

yasal adımlar olduğunu anlamıyor, bunlar çok az ama paradigmayı kökten 

değiştiriyorlar. 

 

Igor Mikhailovich: Ama öte yandan, görüyorsunuz... Evet, değiştiriyorlar. Ama 

burada da yine Yaratıcı Toplum'un kendisi bize sorumluluk yüklüyor: kimseyi 

soymamıza ya da öldürmemize izin verilmeyecek, yani bir şekilde insan olmamız 

gerekecek. Belki de bu..?   

 

Tatiana: Ama insanlar insan olmak istiyor.  
 

Katarina: İstiyorlar.  
 

Igor Mikhailovich: Belki, onlar geride tutan bu? O zaman bir alternatif var - tekdünya 

hükümeti. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, pek çok insan başlangıçta bilim ya da iş dünyasını seçtiğinde, 

bu alanlara iyi ve harika güdülerle girmiştir. Ancak oyunun başka kuralları olduğu 

gerçeğiyle yüzleşiyorlar (Igor Mihailovich: Oyunun kuralları, evet). Oyunun bu 



kuralları tamamen farklı ve gerçekten de bu kurallara göre oynamak zorunda 

olduğunuz bir tür bilgisayar oyununda sıkışıp kalmış gibisiniz. Ve temelde tüm 

insanların kaynakları rekabet etmek ve birbirlerinin tekerine çomak sokmak için 

harcanıyor. Hangi toplumsal gelişimden bahsedebiliriz? 

 

Igor Mikhailovich: Söylediğin gibi, bunlar altı bin yıldır oluşmakta olan ve var olan 

oyunun kuralları. Yani artık iş dünyasında herhangi bir şeyi değiştirmek mümkün 

değil. Herkes bu kurallara göre yaşıyor. Eğer bir şeyleri değiştirmeye başlarsanız, iflas 

edersiniz. Öyle değil mi?  Politikada hiçbir şeyi değiştiremezsiniz çünkü yüz karası 

olursunuz, kovulursunuz. Hayatımızda, cezalandırılmadan iyi bir şey getirmek 

mümkün değil; diyelim ki tüketici formatta bu gerçekçi değil, öyle değil mi? Bunu 

kesinlikle biliyoruz. Yaratıcı Toplum'da her şeyin farklı olacağı açık ama... 

 

Tatiana:İnsanların işbirliği, işbirliğinin bu gücü.  

 

Igor Mikhailovich: Evet, ama insanlar bu duruma alışmış; bir şeyler yapma 

alışkanlığı ve tembelliği var. Sonuçta bizi hiçbir şey engelleyemez. Aslında 

aptallığımız, salaklığımız ve tembelliğimiz. Bunlar, Yaratıcı Toplumun böylesine hızlı 

ve ivedi bir ölçekte ilerlemesinin durduğu tek, diyelim ki üç sütun. Sonuçta, iki yıl 

içinde milyonlarca değil, milyarlarca insanımız olabilirdi arkadaşlar. Öyle değil mi? 

Şimdiden seçim talebini yaratıyor ve ülkelerimizin yaratıcı kalkınmaya nasıl 

geçeceğini düşünüyor olabilirdik. Değil mi? Şimdiden savaşlar ya da kargaşa olmazdı. 

İki yıl içinde bile. 

 

Tatiana: Ama bu süre zarfında insanların sahip olduğu yanlış anlamalara ve bazen 

sahip oldukları itirazlara aşina olduk ve onlar... 

 

Igor Mikhailovich: Görüyorsun Tatiana, bu yanlış anlamalar ve itirazlar altı bin yıldır 

var. İnsanlar arasında aynı yanlış anlamalar ortaya çıktı, diyelim ki... Özür dilerim 

dostlar, Yaratıcı Toplum'dan din konusuna doğru biraz sapalım. Buraya gelen 

peygamberler de bundan bahsetmedi mi? Hepsi Yaratıcı Toplum hakkında konuştu. 

Tam olarak bu konuda. Bir de ruhsal yönü var. Ama biz neden Yaratıcı Toplumda 

yaşamıyoruz? 

 

Tatiana: Ama Yaratıcı Toplum aslında mevcut dinlere belli bir saflık getirmeyi 

(Katarina: İnsanların sorumluluğu) ve peygamberlerin rüyasını gerçekleştirmeyi 

mümkün kılıyor.   

 

Igor Mikhailovich: Gördüğünüz gibi. Başka bir soruya geçerek bir sorudan 

kaçtığımızda yaptığımız şey budur. Her şey basittir. Her şey gerçekten basit, dostlar. 

Eğer oyalanmayı bırakırsak, eğer tüm bu aptallıkları ve bize dayatılan tüm klişeleri bir 

kenara bırakırsak, o zaman Yaratıcı Toplumu inşa etmek çok ama çok kolaydır, öyle 

değil mi? Aslına bakarsanız, uzun zaman önce bunun içinde yaşamamız gerekirdi. 

Tatiana, peygamberler geldiğinde neden [ruhsal] Bilgi ile birlikte Yaratıcı Toplum 

bilgisini de getirdikleri sorusuna yanıt vermedi. Ve tüm peygamberlerin Mührü olduğu 

söylenen son Peygamber bu konuda neredeyse açık bir şekilde konuştu. Yani, 



söylediği her şey doğrudan Yaratıcı Toplumla, onu inşa etmekle ilgilidir. Bu neden 

uygulanmadı? Ve işte basit bir soru: ne engelledi? Yine bu üç sütun. Değil mi? 

Aptallığımız, tembelliğimiz... Her şey her zaman olduğu gibi. 

 

Tatiana: Sorumluluğu vermek. Bu bizim doğamızda var.   
 

Igor Mikhailovich: Elbette. Birinin bunu yapmasını istiyoruz, ama iyi yaşayalım diye. 

Anlıyor musunuz? Ama hayatta kalmak istiyorsak arkadaşlar... Sonuçta şu anda 

gerçekten de tüm insanlığın hayatta kalma meselesi var. Bu bir şaka değil, gerçek. 

Hayatta kalabilmemiz için bir seçeneğimiz var. Ya Yaratıcı Toplumu inşa edeceğiz, 

yani çaba sarf edeceğiz: evet, bilgilendirmeliyiz, insanlarla konuşmalıyız, iletişim 

kurmalıyız, kanıtlamalıyız; Yaratıcı Toplumun ne olduğunu kendimiz öğrenmeli, 

çalışmalı ve bunu başkalarına aktarmalıyız. Bilgilendirme en zor aşamadır. Robert'ın 

dediği gibi, tüm binanın üzerine inşa edileceği temeldir, bu yüzden bu kadar uzun 

sürer. Yine de başka bir seçenek daha var. Diyelim ki, bir seçenek hiçbir şey 

yapmamak ve tüketimci formatın biz yok olana kadar varlığını sürdürmesi. Ya da 

destekleyeceğiz, sadece tek bir dünya hükümetini desteklememiz gerekiyor ve temelde 

onlar bu sorunu çözmeyi başaracaklar. Bunu başaracaklar. Bütün teknoloji ve 

kaynaklar aynı ellerde. Onların da çözeceği ve bizim de var olabileceğimiz bir fırsatı 

göz ardı etmiyoruz. Bu da bir seçenek değil mi? 

 

Tatiana: Ama uzun süre için değil.  
 

Igor Mikhailovich: Neden uzun süre değil? Ben size söyleyeyim, yüzyıllar sürebilir. 

Tüketici formatta, tek bir yönetim, tek bir dünya hükümeti olduğunda, tüm insanlığın 

ömrü yüzlerce yıl uzayabilir. Yüzlerce yıl. Tüketici formatın korunması budur. 

Sonrasının nasıl olacağına gelince, insan şimdiden düşünebilmeli ve tek dünya 

hükümetinin nasıl davranacağını hesaplamak ve bakmak için en azından biraz istek 

duymalıdır. 

 

Tatiana: Yine de peygamberlerin ve Tanrı'nın elçilerinin rüyasının gerçekleşmesi arzu 

edilirdi. 
 

Igor Mikhailovich: Ve Yaratıcı Toplumu inşa etmek. Bu arzu edilirdir.  
 

Katarina: Yaratıcı Toplum. 
 

Tatiana: Doğru. Ve insanların gerçekten özgür oldukları bir dünya inşa etmek.  
 

Igor Mikhailovich: Bu arzu edilir.   
 

Katarina: Gelecek çocuklar için, hepimiz için.  
 

Igor Mikhailovich: Ve bakın, hepimiz özgürlük istiyoruz, hepimiz kendimiz, 

ailelerimiz, yakınlarımız ve sevdiklerimiz için mutluluk istiyoruz. Hepimiz bunun için 

elimizden geleni yapmaya hazırız ve birçok insan bunun için ölmeye hazır, öyle değil 



mi? Ama iş ilk adımı atmaya, ilk gerekli şeyi yapmaya, yani insanları bilgilendirmeye 

gelince tembelleşiyoruz. 

 

Robert: Aynen…  
 

Igor Mikhailovich: Bu çelişkiyi nasıl çözebiliriz? 

 

Katarina: Gerçekten, nasıl? 

 

Robert: Sadece ağzımızı açalım ve konuşalım. Bunda zor bir şey yok (Igor 

Mikhailovich: Kesinlikle). Ayrıca iş yerinde arkadaşlarımla bir araya geldiğimde 

şöyle diyorlar: "Anlamıyorum, ne yapacağımı ve nasıl yapacağımı bilmiyorum ama 

destekliyorum" diyorlar. "Kaç arkadaşınız Yaratıcı Toplum'dan haberdar?" diye 

soruyorum. Ve bir sessizlik oluyor. "Onlara nasıl anlatabilirim?" Onlara nasıl yaşamak 

istediğinizi söyleyin. 

 

Katarina: Ya da katılmak için kendileri için kazançlı olacak zamanı bekliyorlar: "Kaç 

kişisiniz? (Robert: Evet, bunu soruyorlar.) Ah, henüz değil, bekleyeceğim, biraz daha 

bekleyeceğim. Belki ileride katılırım." 

 

Igor Mikhailovich: "Yaratıcı Toplumun tüm dünyada çoğunlukta olduğumuz noktaya 

kadar geliştiğini gördüğümüzde", işte o zaman hepsi katılmaya başlayacak, değil mi? 

Ama o zaman artık onlara hiç ihtiyaç kalmayacak, onların katılımı ve oyları artık 

hiçbir şeye karar vermeyecek. Değil mi? Doğal olarak, eğer seçim hakkı sayesinde 

çoğunluk azınlık için karar veriyorsa, o zaman çoğunluk olarak bir seçim talebi 

yaratabilir ve Yaratıcı Toplumu onlar olmadan da geliştirebiliriz. Öyle  değil mi? Öyle. 

 

Bu nedenle insanlar, hep birlikte, tüm bunları nasıl düzgün bir şekilde 

geliştireceklerini ve insanları nasıl teşvik edeceklerini düşünmelidir. Başka türlü nasıl 

olabilir ki? Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz, hepimiz bu durumun rehineleriyiz. 

Yaratıcı Toplumun ne olduğunu anlayan herkes ve tüketimci formatın kıyametini 

anlayan herkes, hepimiz nasıl ilerleyeceğimize ve bulmanın zor göründüğü durumdan 

gerçekten nasıl bir çıkış yolu bulacağımıza karar vermeliyiz. Aynen şimdi olduğu gibi: 

tüm insanları nasıl bilgilendireceğiz? Aslında dostlar, bu çok basit. Çok basit. Ama her 

birimizin bu konuya kendi dikkatimizi vermemiz iyi olacaktır. Yani, birlikte şu anda 

farkında olmadığımız pek çok başka yol bulabiliriz (Robert: Farkında değiliz, doğru). 

Öyle değil mi? 

 

Robert: Doğru. Çünkü insanlar kahve içmek ya da başka bir şey için bir araya 

geldiklerinde ne hakkında konuşurlar? (Igor Mikhailovich: Her şey hakkında.) 

(Katarina: Şu anda sorunlar hakkında.) Basitçe sorunlar hakkında, bir şey hakkında... 

 

Igor Mikhailovich: Bakın, herkes problemler hakkında konuşuyorlar (Robert: 

Konuşuyorlar) (Katarina: Evet). Ama ya beklentiler hakkında konuşursak?  

Tatiana: Çözümler hakkında. 
 

Robert: Aynen. Sadece bunu demek istedim.  



Katarina: Harika, muhteşem. Çok büyük bir fark var.  
 

Igor Mikhailovich: Öyle değil mi? Belki de onlara beklentilerden ve gerçek olan 

beklentilerden söz etmek daha iyidir ve yarın bunların hepsi bizim gerçekliğimiz 

olabilir. Bu da bir seçenek. Bakın dostlar, bu çok basit ve eğer bir arzumuz varsa, 

dikkatimizi doğru hedefe doğru bir şekilde yatırırsak pek çok şey çözülebilir. Değil 

mi? Peki sorun neyden kaynaklanıyor? Dikkatimizi tahsis etmekte. Doğru mu? 

 

Robert: Doğru. 
 

Katarina: Doğru. 
 

Igor Mikhailovich: Eğer bir şeyi gerçekten istersek, başarırız. İhtiyacımız olan 

sadece... 
 

Robert: Dikkatimizi buna yatırmak.  

 

Igor Mikhailovich: Kesinlikle doğru, arkadaşlar. 
 

Katarina: Korkmamak.  
 

Igor Mikhailovich: Ve korkmamak.  
 

Katarina: Doğru. 
 

Igor Mikhailovich: Öyleyse, dostlar, korkmayı bırakın, her şey iyi olur. Bugün bizi 

ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. 

 

Katarina: Teşekkür ederim. 
 

Robert: Çok teşekkürler.  
 

Tatiana: Teşekkür ederim, Igor Mikhailovich. 
 

Katarina: Teşekkürler, Igor Mikhailovich, tüm Bilgi için, her şey için. Çünkü bize 

Yaratıcı Toplumdan bahsetmemiş olsaydınız, farklı yaşayabileceğimizi, onu inşa 

edebileceğimizi bilemezdik (Igor Mikhailovich: Bunu biliyordunuz). Bunu 

bilebileceğimizden emin değilim. 

 

Igor Mikhailovich: Biliyordunuz ve bunu burada birçok kez konuştuk. Sorun şu ki, 

sorun ne biliyor musunuz? Sorun, insanlık olarak çok kısa bir hafızaya ve çok büyük 

arzulara ve hırslara sahip olmamız. Ama bu da iyi bir şey. Arzularımızı ve hırslarımızı 

doğru yöne, Yaratıcı Toplumu inşa etmeye kanalize edelim. Bizimle birlikte 

olduğunuz için teşekkürler, dostlarım. 

 

Robert: Teşekkür ederim, çok teşekkürler!  
 



Katarina: Teşekkür ederim! 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


