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[00:00:11] Sorunlarınızı çözüme nasıl dönüştüreceğinizi bulmanız gerekiyor, çünkü bunun 
yerine sorunlarınızdan kaçarsanız, gittiğiniz her yerde sorun ekiyor olursunuz.  
 
[00:00:33] Merhaba ve Nameless'e hoş geldiniz — Evrim, bilim, mistisizm ve insan 
deneyimini birleştirerek dergi tarzı bir podcast içerisinde başlar. Bize katıldığınız için 
teşekkürler. Ben bu bölümde sunucunuz Julie Rackow. Dünya'da yaşamanın ne anlama 
geldiğini araştırıyoruz. Eğer etrafımıza bakıp Dünya'nın acı çektiği birçok yolu fark 
edersek, bu insanlığın doğaya, dünyaya olan bağlantısının kopmasından kaynaklanıyor 
olabilir mi diye sorabiliriz. Bu, insanlığın Cennet Bahçesi'nden ayrılışına dair İncil'deki 
fikrine yeni bir bükülme kazandırıyor. Bir şekilde, kendimizi Dünya'dan bağımsız 
olduğumuza inanmaya geldik. Bunun için gerekli değil, sadece içine dalmakla kalmayıp, 
aslında bir parçası. Acılarımızın büyük bir parçası topraklardan, ağaçlardan ve bizimle olan 
bu küçük benekte yaşayan milyarlarca duyarlı varlıktan ayrılmamızdan kaynaklanıyorsa? 
Kendine sor, Dünya Ana ile olan ilişkim nedir? Bu bölüm için işleri biraz farklı yapacağız. 
Wendy, Dünya ile olan ilişkimiz hakkında çok düşünen iki insanla konuşuyor. Brad 
Lancaster ile başlıyoruz, bir tasarımcı, yazar ve yağmur hasat ve su yönetimi uzmanı 
Afrika'ya yolculuğu hayatını yeniden yönlendirdi ve sonunda büyük bir ABD'nin çeşitli 
bölgelerinde sıcaklığın düşürülmesine yardımcı oldu. şehir. Sonra mistik mercekle 
görüşümüzü genişletiyoruz. Wendy, iç yetiştiriciliğine ve kutsal ekolojiye adanmış bir Sufi 
faaliyeti olan Ziraat'ın yazarı, öğretmeni ve başkan yardımcısı Kainat Felicia Norton ile 
konuşuyor. Birlikte iki misafirimiz bize, doğaya yeniden bağlanabileceğimiz ve bunu 
yaparak içimizdeki ilahi niteliklerimize yeniden bağlantı kurabileceğimiz yolları gösteriyor. 
Görüşmelerden sonra, bölümdeki konuk yazarımızdan haber alacağız. Şimdi Değilse, Ne 
zaman. Alice Wyatt ile konuşmalar. Bizimle, eşyalarımızın hatıralarını saklamak ya da 
minimalizmin sıklıkla arzulduğu bir dünyada hikayeler paylaşma gücünü bizimle 
paylaşıyor. Alice eşyaların değerini onurlandırır. Son olarak, bazı titreşim kanunlarını ve 
nefesimizi Dünya'da daha derinden yaşamak için nasıl değiştireceğimizi açıklayan 
Innernaut'umuzdan haber aldık. Başlamadan önce, sizi entrikaları almaya ve gerisini 
bırakmaya davet ediyoruz. Hayatta sadık rehberimiz hissettiklerimizdir. Kendimize 
sorduğumuzda, bu bilgiyi veya durumu deneyimlemek nasıl hissettiriyor? Cevabımızı 
kolayca bulabiliriz. Eğer doğru gelmiyorsa? Bırak onu. Devam et. Bu senin için değil. Aynı 
şey bölümlerimizdeki içerik için de geçerli. Bazı kavramlar yankılanacak ve iyi hissedecek, 
iç ovalarda bir şeyler kıvılcımlayacaktır. Diğer bilgiler kafa karıştırıcı olabilir veya doğru 
halka olmasa da. Bu durumlarda sadece geride bırakın. İnsan gözünün mevcut tüm ışığın 
yüzde birinden azını algıladığı büyük bilinmeyen bir dünyadayız. Önümüzde 
olanların%99'unu göremediğimizde ne kadarının bilinebileceğini soruyoruz. Bu yüzden 
hayatın anahtarının şu soruyu sorduğuna inanıyoruz: “Bu kalbimde nasıl bir his?  
 
[00:05:17] Merhaba, ben Wendy Tremayne ve bir arkadaşımla başka bir konuşma yaptık. 
Bugün Brad Lancaster ile yaptığım konuşmayı dinleyeceğiz. Brad yağmur suyu hasadı ve 
su yönetimi alanında uzman. Ayrıca permakültür öğretmeni, tasarımcısı, danışmanı ve kar 
amacı gütmeyen bir organizasyon olan Desert Harvesters'ın kurucularıdır. Brad Tucson, 
Arizona'da yaşıyor. İşini yaptığı bir çöl iklimi ve bir yeteneği var. Kanun değişimi ve 
değişen altyapı yönetmelikleri konusunda hem şehir ile birlikte çalışabilir ve çalışabilir. Ve 
toplumu aynı anda eğitiyor ve şimdiye kadar Tucson, Arizona'nın bazı yerlerindeki sıcaklığı 
değiştiren çok canlı, çok neşeli topluluk çabaları geliştirdi ve insanlara sadece gökten 
yağan yağmuru kullanarak kendi yiyeceklerini nasıl yetiştirebileceklerini öğretti. Evlerimizin 
nasıl değiştirilebileceği, nasıl farklı yaşayabileceğimiz ve nasıl sevinçle yapabileceğimiz 
hakkında bize öğretecek çok şeyi var. Brad büyük bir konuşmacı. Sürekli turnede. 
Dünyanın her yerinde dersler verdi. Bugün Brad'in çalışmaları hakkında konuşurken 



dinleyeceğiz, bu işe nasıl ulaştığını ve bugünkü konunun etrafında yüzeceğiz, ki bu 
Dünya'da yaşadığımız gibi, bu Dünya bize yaşadığı gibi. Lafı daha fazla uzatmadan, lütfen 
arkadaşım Brad Lancaster'a hoş geldin diyelim. Sana şunu sorayım, Afrika'dan 
başlayalım. Afrika'da tanıştığın bu kişi kim ve bu seni nasıl etkiledi ve harekete geçirdi?  
 
[00:07:02] Evet. Afrika'da 1995'teydi, sanırım bir aile toplantısı için Güney Afrika'ya 
seyahat etme fırsatım oldu. Annem Güney Afrika'dan, babam Kentucky'den, ve ben 
Botswana'ya gittim çünkü arkadaşlarım Botswana'nın Permaculture Trust of Botsvana ile 
işbirliği yapmıştı ve bağlantıları vardı. Ve oradayken, bana su çiftçisinin, havayı eken yerli 
çiftçiden ve geçimci çiftçiden bahsettiler ve kulağa harika geliyordu, ben de dedim ki, gidip 
bunu görmeliyim. Dediler ki, “Evet, kesinlikle. Bu yüzden bana bazı yönleri verdiler ve ben 
de dışarı çıktım. Ve bir süre sonra kendimi Zimbabve'nin en kurak bölgesinde yer alan 
küçük bir kasabada buldum ve Afrikalı su çiftçisi Toprak ofisinin önünde oturuyordu. 
Kendimi tanıttım ve gülmeye başladı. Onu görmek için bu kadar uzağa gelmenin harika 
olduğunu düşündü. O da dedi ki, hadi çiftliğe gidelim, sana ne yaptığımızı göstereyim. 
Günümü onunla geçirdim ve o sadece inanılmaz bir ev sahibi ve ailesinin yağmuru nasıl 
ektiğini ve bir zamanlar aşınmış bir arazi parçasını, madde üretmeyen göreceli bir vahaya 
dönüştüğü ve komşu topraklardan çok daha güzel olan göreceli bir vahaya 
dönüştürdüğünü gösteren bir rehber oldu. Çünkü yağmur yağdığında, akan su yerine 
toprağa sızar ve yaşayan toprakların kıyısında yakalanır ve bitki örtüsü canlı pompalardır, 
böylece suyu erişilebilir hale getirir. Ve o ve ailesi yeraltı suyu masasını, yeraltı suyunun 
bitkinin kök bölgesine geldiği noktaya kadar kaldırdı ve artık pompalarına ihtiyaç 
duymadılar, çünkü su suya gitmek yerine onlara geldi. Ve günün sonunda, tamamen ilham 
aldım çünkü bu ailenin sadece el işçiliği ve kendilerini öğretmekle yaptıklarına baktım, 
kimse onlara bunu nasıl yapacaklarını göstermedi. Kendi başlarına anladılar. Bak, bunu 
tersine çevirmek ve başkalarına ilham vererek nasıl bir dönüşüm yarattılar. Ben de ondan 
tavsiyede bulunmak zorunda kaldım. Tucson topluluğumdan ayrılmayı düşünüyordum 
çünkü su durumu gittikçe kötüleşiyordu. Ve ona sordum, nereye gitmem gerektiği 
konusunda bir tavsiyen var mı? Ve omzuma tokat attı. “Gitme” dedi. Kalman gerek. 
Köklerini düşündüğünden daha derine batırmalısın. Sorunlarınızı çözüme nasıl 
dönüştüreceğinizi bulmanız gerekiyor, çünkü bunun yerine sorunlarınızdan kaçarsanız, 
gittiğiniz her yerde sorun ekiyor olursunuz. Bunun yerine bunu tersine çevirip çözümlerin 
nasıl yapılacağını bulmalısın. Eğer bunu yapabiliyorsan, her yere gidebilirsin çünkü bu 
yeteneğin olacak, ama hiçbir yere gitmeyeceksin çünkü evde kök salacaksın. Ve tamamen 
haklıydı çünkü ondan ayrıldıktan sonra otobüse bindim ve bunu nasıl yapacağımı merak 
ederek çok heyecanlıydım ama. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyordum, ama onun 
örneğiyle bunun mümkün olduğunu biliyordum ve anladım ki, tekniklerini başkalarının 
teknikleri ve kuru arazi ortamlarıyla nasıl ayarlayabilirim, böylece evimin bulunduğu yerin 
eşsiz koşullarına uydular, çünkü hiçbir şey her yerde aynı şekilde çalışmıyordu. Kendinizi 
bulduğunuz her yerde benzersiz koşullar için her şey ayarlanmalı ve evrimleşmeli. Eve 
süper esinlenerek geldim ve deli gibi pratik yapmaya başladım ve diğer insanları aramaya 
başladım, hem mevcut uygulayıcıları hem de geleneksel uygulayıcıları. Ve çılgınca olan 
şey, ilham almak için o kadar ileri gitmek zorunda olmadığımı fark ettim çünkü Bay vardı. 
Perry her yerde. Onları daha önce hiç görmedim. Nereye bakacağımı bilemedim. Burada 
geleneksel Tawna Udem'in ikinci çiftçileri olmasının bir örneği. Tawna Udem, bu bölgenin 
yerli halkı, onların başlıca tarım araçlarıdır ve çok üretkendirler. Sonra tanıştım ve Clifford 
Pablo'dan ilham aldım. O ve büyükbabasının ikinci çiftçilik ve daha sonra ailesiyle yaptığı 
araziyle çiftlik yaptılar. Sadece, bilirsin işte, gördüğün insanlarla yepyeni bir şekilde yerde 
olmak, neyin mümkün olduğunu anlarsın. Ve en güzel yanı da, hidrolog gibi sözde 
uzmanlar tarafından sık sık söylenenleri yalanlıyor. Bunu yapacak kadar yağmur yok 
derlerdi. Binlerce yıla yetecek kadar yok dediğin gibi insanlar şimdiye kadar böyle yaptılar. 
Ve nasıl yanılıyorlardı? Değil mi? Evet, bahçıvanlık merkezleri, bitki fidanlıkları ve sulama 



tedarik şirketleri bana bunun asla işe yaramayacağını söylerken ilerlemem için bana çok 
güven verdi.  
 
[00:13:00] Gerçekten, yani o yerli insanlar sizin bölgenizde mi bulunuyorlardı? Tucson 
civarında mıydılar?  
 
[00:13:07] Evet. Evet.  
 
[00:13:08] Büyüleyici. Merak ediyorum. Afrika'daki adamın adı ne?  
 
[00:13:12] Zephania Phiri Maseko ve kaç yıl önce Afrika'da tanıştınız?  
 
[00:13:21] Onunla 1995'te tanıştım ve 20 yıl sonra tekrar ziyaret etme şansım oldu. İtiraf 
etmeliyim ki gerçekten endişeliydim çünkü ilk ziyaretimde gözlerimin neye bakacağımı 
bilmemesinden ve belki de onun hikayesini satın aldığımdan ve belki de bir hikayenin 
gerçeklikten daha iyi olduğundan korkuyordum. Ama geldiğimde bütün o korkular 
buharlaştı çünkü hatırladığımdan çok daha iyiydi, kısmen o ve ailesi tüm strateji ve 
tekniklerini geliştirmeye devam ediyor. Ve bu yüzden çok daha güzeldi. Ve onlar, yani, 
çürümüş meyve kokuyordu. O kadar çok üretim vardı ki yetişemeyeceklerdi. Su masasının 
nerede yükseldiğini ve ortaya çıktığını gördüm ve artık pompa gerekmiyordu, oysa ilk 
ziyaretimde bazı el pompalarına hala ihtiyaç duyuluyordu, ama artık yok. Ve gençleşmiş, 
daha önce tükenmiş olan yaylar gördüm. Evet, harikaydı ve bunu alan ve topraklarında 
büyük dönüşümler yapan topluluklarla tanıştım.  
 
[00:14:46] Topluluktan bahsetmeniz ilginç çünkü göreceğime baktığımda onun Afrika'daki 
yerini görmüyorum. Çalışmalarını görüyorum. Çalışmalarınızın ana notlarından biri de 
topluluk aracılığıyla yapmanız gereken her şeyi yapmanın ve insanları 
heyecanlandırmanın ve insanların birlikte çalışmasını sağlamanın bir yolunu bulmanızdır. 
Bu ondan öğrendiğin bir şey mi yoksa önceden yüklü olduğun bir şey mi? Sen de mi 
geldin?  
 
[00:15:18] Bay gibi insanlarla her karşılaştığımda düşünüyorum. Phiri Ben daha fazla ilham 
alıyorum ve yeni ve ek yollar öğreniyorum ya da en azından henüz bakmadığım ya da ele 
almadığım şeylere bakmak için yeni sorular verildi. Ama bu topluluk parçasının gerekli 
olduğunu zaten biliyordum çünkü bir ada olarak gelişemezsiniz. Bilirsiniz, Y2K olduğu ilk 
günlerde 2000 bilgisayar sistemlerinin çökebileceği korkuları vardı. Ve her neyse, diyelim 
ki Ukrayna'dasın. Diyelim ki başka bir ülke tarafından aktif olarak saldırıya uğradın. Ya da 
sadece kuraklık var diyelim. Diyelim ki su her yerde sönüyor. Bir ada olarak 
yapamayacaksınız çünkü çevrenizdeki tüm insanların aynı ihtiyaçları varsa, bir ya da 
birkaç kişi ya da birkaç topluluk bu uygulamaları yapıyor olmaları için dirençli değildir. 
Birden fazla ağ bağlantısıyla esnekliğe ihtiyacımız var, böylece bir örümcek ağı kesmeye 
başlayabilirsiniz, her şey çökmez, sadece bir bölüm, ama yine de bir arada kalır. Ancak ağ 
ne kadar yoğun olursa, o kadar dayanıklıdır. Ve bu şekilde de toplumla çalışırken, 
komşularımdan daha çok şey tanımaya başlıyorum. Bu topluluk binasının çoğu, 1996'da 
başladığım Mahalle Ağacı Dikim Programı ile başladı. Phiri, programın bir parçası olmak 
için yıllık bir ağaç dikim etkinliği haline geleni düzenledik, ilk önce bu su hasat havzaları 
veya yağmur bahçeleri oluşturarak yağmuru dikmek zorundasınız, böylece suyu yakalar, 
muhafaza eder ve süzerler. Ve sonra bitkileri ekeriz, böylece başarılı olma ve gelişmeleri 
daha olasıdır. Ve kapı kapı dolaşırdım...  
 
[00:17:41] Vay canına. Kapı kapı!  
 



[00:17:45] ... ve derdim ki, Hey, bak, ben buyum, yapmaya çalıştığımız şey bu, bunun bir 
parçası olmak ister misin? Bir hibe aldım, bu yüzden kimse ağaçların parasını ödemek 
zorunda kalmadı. Hepsi bedavaydı ve tüm bu gönüllü ekiplere işi yaptırdım. Fiziksel olarak 
mümkün olmayan insanlar, sorun yok, senin için yapacağız. Ama en azından çalışırken 
bize biraz su ya da limonata vererek bize destek olabilir misin? Hala bunun bir parçası 
olabilirsin.  
 
[00:18:09] Çok şey verdin. Fazla bir şey istemedin.  
 
[00:18:12] Bu doğru. Evet, mahallede yeniydim diye bunu yapmak inanılmazdı. Farkına 
vardım ki, Vay canına, burası inanılmaz derecede farklı insanların olduğu bir mahalle. Ve 
şimdi o kadar çok şey biliyorum ki. Vay canına, kendimi eskisinden çok daha bağlı 
hissediyorum. İnsanları selamlamak falan. Kendimi daha güvende hissediyordum ve bu 
yıllar boyunca harika, karşılıklı ilişkiler kurdu. Bazen bazı yaşlı komşular gibi, bir şeyleri 
tamir etmelerine yardım edersem beni arayacaklardı. Ben de diğer yetenekli komşuları 
arardım ve gidip düzeltebilirdik. Ve birdenbire, bu taze pişmiş turtalar kapımızda ortaya 
çıkacaktı. Bilirsin işte, bu tür şeyler işte.  
 
[00:19:16] Yazar Charles Eisenstein'ı duydun mu?  
 
[00:19:20] Evet. Evet, evet.  
 
[00:19:21] Yani o, bilirsiniz, bir süperstar ve söyleyecek çok ilginç şeyleri var. İnsanlığın 
Yükselişi kitabında çok ilginç bir noktaya işaret ediyor. Aynı zamanda Dünya'da, ülkelerin, 
kıtaların bağlantısı olmadıklarında ve dili paylaşamadığı ve iletişim kuramadığı, tüm bu 
farklı diller, kelimesini kısa bir süre içinde kelime dağarcığına yabancı ekledi. Ve aynı 
zamanda hükümet ve hukuk katlanarak arttı. Ve eğer bir yabancınız yoksa kötü 
davranışları kontrol etmek için bu kadar ağır bir kanun sistemine ihtiyacınız olmadığını 
işaret ediyordu. Benim duyduğum ve senin söylediğin şey, yabancıyı uzaklaştırıyorsun. 
Evet, sen de insanlara topluluk verdin. Ve bugün megachurch'leri görebiliyorduk, hepsi 
kötü değil, ama bazıları kesinlikle farklı bir yolda. Topluluğu sunuyorlar ve insanlar 
doğrulanabilir, gerçeklik temelli bilgi ya da soyut bir şeye olan ihtiyaçlarından vazgeçmeye 
istekli olmaları o kadar zorlayıcı ki topluluk olayı çok güçlü olduğu için onlara fayda 
sağlamayabilir. Ve biz, bilirsin, senin belirttiğin gibi her şeye çevirebiliriz.  
 
[00:20:50] Tam olarak katılıyorum ve bence gerçekte yapmaya çalıştığımız şeyin başka bir 
katmanı ve bence birçok yönden başarılı olduğumuz bu duygudan ya da inançtan 
uzaklaşmak, bu duygudan ya da inançtan uzaklaşmak, Oh, bu onların sorunu, bunu 
düzeltecekler. Kim bu “onlar”? Bilirsin, hükümet mi? Tanrı mı? Ama diyorduk ki, “Hey, bak, 
mahallemizin sokaklarında sorunlar var. Onları tamir edebiliriz. Hadi yapalım şunu. Hadi 
atlayalım. Şimdi sadece bir kürekle başlayabiliriz.  
 
[00:21:32] Büyük “onlar” “uzakta” ile bağlantılıdır. Bu çöpü göndereceğiz gibi. Uzak da yok. 
Çöplerimizi alıp güneşe atmak için uçuşlar gönderen başka bir gezegen yoktur. Uzalar 
diye bir şey yok.  
 
[00:21:50] Aynen öyle, evet. Ve insanların daha önce atmaya çalıştığı o kadar çok şeyi 
kullanmayı kutluyoruz ki. Örneğin, ağaçlar büyüdükçe ve harika gidiyorlar, hasat edilen 
caddelerden kaçıp gittikçe, yollarda ya da sokağa doğru büyümeye başlıyorlar. İnsanlar 
soruyor, “Peki, bu budama ile ne yapacaksınız? Hey, onları kesip malç üretelim ve suyun 
toprağa sızma hızını ve kuru mevsimde nemi daha uzun süre tutabilme kabiliyetini 
arttıralım. Yani bu sözde atık aslında bir kaynak ve büyümeye devam ediyor. Ve şimdi 



daha da iyisi çünkü daha sağlıklı, daha verimli, su emici toprağımız var. O zaman şöyle 
diyelim, tamam, biraz yardım getirelim. Yani keçi yemi için mahallenin dışına çıkmak 
yerine keçi alıyoruz. Onları budama ile besliyoruz, ve onlar da bu budamaları bu harika 
kompost haline getirmek için çok daha hızlı ve hızlı bir iş yapıyorlar.  
 
[00:23:02] Geçen gün seni gördüğümde hamile bir keçin olduğunu ve doğum yapmak 
üzere olduğunu hatırlatıyorsun. Peki keçi doğum yaptı mı?  
 
[00:23:09] Oh evet. Dört bebek.  
 
[00:23:12] Awww. İsim verdin mi?  
 
[00:23:14] Henüz isimlerini vermedim.  
 
[00:23:15] Eminim buralarda olmak bir zevktir.  
 
[00:23:18] Evet, yavru keçi enerjisine bayılırım.  
 
[00:23:21] Konuştuğumuz bir şey üzerinde durmak istiyorum, ama biraz daha spesifik 
olmak istiyorum, ki bu da, pek çok seviyede karşılaştığımız problemler o kadar devasa 
hissettiriyor ki birçok insan bir fark yaratmak için yapabileceğim bir şey yokmuş gibi 
hissediyor. Bu sorunlar çok büyük. Neden zahmet ediyorsun Konuştuğunuz şey hakkında 
konuştuğumuzda, sadece insan gücümüze sahip olduğumuzu söylemiyoruz, bir fark 
yaratma gücüne sahip olduğunuzu, siz de önemli bir etki yarattınız. Şimdi, bu bir dedikodu 
mu bilmiyorum ama Tucson, Arizona'daki bazı yerlerdeki sıcaklığı düşürdüğünü duydum.  
 
[00:24:03] Evet, evet. Her yerde, bu su ekimi ve yiyecek ormanı ihtiyacımız olduğu yerde, 
ortam sıcaklığını bu barınağın gölgesinde düşürdük.  
 
[00:24:16] Yani temel olarak, bu noktanın kaçırılmadığından emin olmak için — diyoruz ki 
toplumu bir araya getirerek, yabancıdan kurtularak, herkesin birbirini tanıması ve herkesin 
ortak iyiliği için bir şey sunarak ve herkese katılma ve bunun bir parçasıymış gibi 
hissetmek için bir yol vererek — Gerçekten devasa bir şey. Şehrin bir kısmındaki sıcaklığı 
değiştirdin.  
 
[00:24:41] Evet, evet, kesinlikle.  
 
[00:24:43] Bu çok büyük.  
 
[00:24:44] Ve bu tür şeyler de, böyle büyük bir şeye bakarak ya da sadece bakarak, Hey, 
sokağın dışına çıktığımda mülküme bitişik halka doğru adım attığımda daha havalıyım. 
Beni motive eden en önemli şey bu. O günün ne kadar kötü olduğu önemli değil. Evet, 
bunu hissediyorum, bunu yaşadım. Bak şu hayatın nasıl gidiyor ve ben daha fazla 
uğraşmak zorunda değilim. Sadece yapıyor. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Diğer yaşam 
formlarıyla işbirliği yaptığımı biliyorum ve bu süper canlandırıcı bir şey.  
 
[00:25:28] Evet, bilirsin, ruhsal uygulamalarım tasavvuf üzerine kurulu ve senin de bir 
parmağın olduğunu biliyorum. Ve sık sık odaklandığımız bazı şeyler sınırları çözme fikridir. 
Ve Sufiler'in, benim emrimle, her gün her elementi soluduğumuz bir uygulama var. Ve bir 
kısmı da sudan oluşuyor olmam. Vücuduma girdiğinde suyun bileşimini değiştiririm ve 
vücudumu terk ettiğinde azotun içindeki azot bitkileri besler ve sonra bu dünyanın bir 



parçası olan daha büyük bir suya geri döner. Yani fikir şu ki, sınırları çözüyoruz. Ve 
söylediklerini duydum, bir sürü sınır dağılması.  
 
[00:26:13] Oh, evet, evet. Evet, kesinlikle. İşte bunun başka bir örneği. Sık sık burada, 
Sonoran Çölü'nde pek çok insan buralı değil, buraya başka bir yerden taşındılar. Doğa 
zamanları için çöle gitmeyi seviyorlar ve biz de bu çizgiyi bulanıklaştırmaya çalışıyoruz, 
“Peki, neden çöle gitmek zorundasın? Neden çölü sana getirmiyorsun? İşte bu yüzden 
yerli bitki örtüsünü vurguluyoruz çünkü iklimimize, topraklarımıza ve yaban hayatımıza en 
iyi adapte olanıdır. Yerel etno botanik kayıtlarından birini seçiyoruz. Tarihsel olarak var ve 
bugün hala geleneksel olarak gıda, ilaç ve diğer şeyler olarak kullanılan bitkiler nelerdir? 
Yerli yağmur sulanmış meyve bahçesi eczane zanaat mağazası dikiyoruz ve sonra 
atölyeler ve diğer şeyler yapıyoruz ve sonra insanlara bu şeyleri nasıl kullandığınızı 
gösteriyoruz. Temel olarak bu bölgenin botanik tarihindeki zenginleri kutluyoruz. Yani 
sadece ekolojiyi değil, buranın kültürlerini de bağlıyorsunuz.  
 
[00:27:32] Ve aslında zamanın bariyerini elinden alıyorsun. Tarif ettiğin şeye adım attığın 
zamansızlık. Geçen hafta bir röportajda birini duydum. Bugün tehditlerimiz hakkında 
konuşan Avustralyalı bir politikacı, eve çocuklarımızın hayatlarını daha iyi hale getirme 
fikriyle çok bağlantılı olduğumuz fikrini getiriyordu ve çocuklarımızın çocuklarının 
hayatlarını daha iyi hale getiriyordu. Ama 300 yıl sonra insanların hayatını daha iyi hale 
getirme fikrine bağlı değiliz. Ve onlar bizim akrabalarımız ve onun bunun için bir sözü vardı 
ve sanki, ırkçılık ya da cinsiyetçilik gibi bir tür izmdi. Ama bu peşimizden gelen 
tanımadığımız insanlara karşı bir önyargı olması değil. Zaman bariyerinin çözülmesi çok 
ilginçtir. Sanırım geçmişin bariyerini çözersek geleceğe merhamet etmek için daha fazla 
entre olabiliriz.  
 
[00:28:46] Evet, evet.  
 
[00:28:47] Ve kendi hislerim şu ki, Dünya'daki ilk günden beri buradayım ve son günümde 
burada olacağım ve tek yaptığım bu. Zamanı izlerim ve hayatımda ne yapabilirsem onu 
daha iyi hale getiririm. Ve tekrar, tekrar ve tekrar geri gelen benim.  
 
[00:29:06] Güzel.  
 
[00:29:07] Evet, hayat ve hayat bu.  
 
[00:29:10] Evet. Evet.  
 
[00:29:14] Bir an için suya geçelim ve su bir anlamda açılış konuşman olduğunu biliyorum. 
Kitabınız Rainwater: Drylands and Beyond için Hasat, su ile ilgilidir, ancak başka pek çok 
şey hakkında. Sadece sizinle kontrol etmek istiyorum ve eğer isterseniz, sadece bir su 
olduğunu gösteren noktaları nasıl ileteceğinizi görmek istiyorum. Sanki Dünya'da bir miktar 
su var ve gelecekte herhangi bir zamanda daha fazla teslimat alamayacak gibi. Burada 
sadece su var. Ve sonra suyun nasıl besleneceğini bilen doğal sistemlerimiz var, böylece 
sürekli hissettiriyor. Ve bugün burada yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Bu konuda konuşmak 
isterseniz, bir miktar suda yaşadığımız fikri size nasıl dayanıyor?  
 
[00:30:10] Evet, hayır, katılıyorum. Bu gezegende sınırlı miktarda suyumuz var, ve bunun 
daha küçük bir miktarı tatlı su içilebilen su ve bilirsiniz, her türlü kullanım alanı. Büyük 
çoğunluğu tuzlu sudur, içemeyiz ve o tatlı suyun çok küçük bir yüzdesi aslında erişilebilir 
çünkü o tatlı suyun büyük bir kısmı Dünya'da o kadar derin ki ulaşılamıyor. Ama evet, bu 
gezegen asla tatlı su bitmez çünkü bu inanılmaz hidrolojik döngü trilyonlarca, trilyonlarca 



yaşam formu ve ona katkıda bulunan ve bu inanılmaz zekaya ve o suyu sonsuz bir şekilde 
tekrar tekrar ve tekrar ve tekrar tekrar... suyun kalitesini kötüleştirmez, ancak korur veya 
geliştirir. Ve bu bizim de aynı şeyi yapmak için ilham kaynağımız olmalı. Ne yazık ki, çoğu 
zaman insan faaliyeti bu suyu bozuyor ve biz diğer yaşam formlarına karşı koşuyoruz. 
Ama bunun yerine aynı şekilde yapabilirsek, su ile ilgili çok daha az kuraklık ve sorunumuz 
olur, çünkü biz de bu diğer yaşam formlarıyla işbirliği yapar ve sınırlı miktarda suyu 
mükemmel kalitede sonsuz kullanılabilir hale getiririz.  
 
[00:31:45] Eğer sen ve ben muhtemelen çok küçük çocukken musluğu, herhangi bir yerde 
musluğu açsan ve o suyu içebilseydin ve kimse bunu düşünmeseydi harika olmaz mıydı?  
 
[00:31:59] Evet. Ama bunun bir sorun olduğunu söyleyebilirim çünkü suyun nereden 
geldiğini bilmiyorduk. Ve böylece bağlantımız kesildi. Ve bu yüzden çok daha fazlasıyım, 
Nasıl yeniden bağlanabilirim? Her gün nasıl bilinçli olabilirim? Yani suyumun yüzde 95'ini 
yağmurdan mı alıyorum? Ve kasıtlı olarak yağmur suyu tanklarım kapımın önünde, açık 
mutfağımın içinde ve mutfak lavabomun arkasında, böylece suyumun tam olarak nereden 
geldiğini görebileyim. Bu yüzden bilinçli olarak çocukluğumun aksine bu bağı ve 
farkındalığı tasarlamaya çalışıyorum. Bilinçli olup olmadığını bilmiyorum ama kopma 
olarak tasarlanmıştı.  
 
[00:32:54] Evet, gerçekten. Seni duyuyorum ve bu tamamen alakalı bir nokta. Bu bana geri 
dönüşümü düşündürüyor, ki insanlar bunun için pek uygun olmadığımı söylediğimde biraz 
paniğe kapılıyor çünkü dediğimiz sürece, küçük altı paket şişelenmiş su satın alabilirsiniz 
ve birisi bu plastiği geri dönüştürebilir, gerçekten bir yanılsama yaratıyoruz. karbon ayak izi 
ve başka bir sorun. Oysa biz deseydik ki, aldığın her şey, tüm çöplerini, hayatının geri 
kalanında bununla yaşamak zorunda kalırsın. Suyunun nereden geldiğini görmek gibi bir 
benzetme. Bununla yaşamak zorunda kalarak çöpünüzün nereye gittiğini görmek.  
 
[00:33:42] Evet, bana başka bir küçük hikayeyi hatırlatıyorsun, Filistin'e öğretme fırsatım 
oldu ve harika olan şu harika Filistinli çiftçiyle tanıştım. Öğle yemeğine oturmak üzereydik 
ve o zeytinyağını çıkardı ve ona baktım ve dedim ki, “Bu zeytinyağına ne oldu? Masadaki 
zeytinyağının nesi var? Ve dedi ki, “Oh, bunda yanlış bir şey yok, ama bu benim evimden 
ağaçlarım için zeytinyağı. Ve bu zeytinyağı dudaklarıma dokunduğu an, ben de.  
 
[00:34:26] Ailem, toprağım, zeytin ağaçlarımla evime döndüm ve bu benim günlük 
antrenmanım, sevdiğim şeyi korumak ve geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapmak 
için günlük hatırlatıcım.  
 
[00:34:41] Hmm. Bu gerçekten sınırların çözülmesi, bir samimiyet var.  
 
[00:34:48] Oh, evet.  
 
[00:34:48] Oh evet.  
 
[00:34:53] Ondan esinlenerek, şimdi benzer bir uygulama var, ama zeytinyağı ile değil. Bu 
yüzden gittiğim her yerde yağmur suyumla seyahat ediyorum. Kendi şişelenmiş suyum ve 
dudaklarıma dokunan an an var. - Tekrar bağlandım.  
 
[00:35:14] Hmm. Biliyor musun, bu koku hakkında bildiklerinin daha seksi bir versiyonu. 
Hafıza tetikleyicisi. Ve insanlar genellikle düğün günlerinde giydikleri bir şişe parfüm satın 
alır ve saklarlar. Yani hayatları boyunca, özel günlerde, kendi başlarına yayılabilir ve 
hafızayla dolu bir taşkın kapısı getirebilirler. Bence bu çok daha seksi, aslında.  



 
[00:35:41] Evet. Evet.  
 
[00:35:43] Brad, eğer ileriye doğru düşünüyorsak, bu ilkeleri sevgiyle, yeniden bağlanmış, 
topluma bağlı, aramızda yabancılar olmadan, suyumuzun nereden geldiğini bilerek ve 
suyu gerçekten hayatımıza geri entegre ederek musluğu bilinçsizce açmadığımız ama 
takdir ediyoruz. Ve bence bu konuda gerçekten konuşmak bu. Tadını çıkarmanın bir şekli 
gibi. Konuştuğumuz şey hakkında konuşuyorduk, sanki devasa etkilere sahip 
olabileceğimiz gibi, şehrin bir kısmındaki sıcaklığı değiştirmişsin gibi. Bu ilkeleri beş yıl 
içinde ya da 10 ya da 20 yıl içinde kabullenirsek, şu anda içinde olduğumuz acılara 
kıyasla, suyun kıtlık gibi hissettiği acılara kıyasla bizim için ne gibi görünebilir?  
 
[00:36:36] Eğer pratik yapıyorsak, aslında bu prensipleri uyguluyorsak ve bunun farkına 
varmaya çalışıyorsak, beş, on, on, on, on, yirmi yıl içinde, şu andakinden çok daha ileriye 
gideceğiz. Bugün göremediğimiz ve yapamadığımız şeyleri görebilecek ve yapabileceğiz 
çünkü bu farkındalığa sahip değiliz. Bizim bu alıştırma ve anlayışımız yok. Bizi şu anda 
bulunduğumuz yerin ötesine itmenin en güzel yanı, mutsuzluğumuz ve anlayışımız 
açısından başka bir seviyeye geçmemiz. Ve ne zaman bir şey alsam ve bilirsin, daha 
fazlasını öğrenmek ve onunla daha iyi yapmak için mücadele ettiğimde, bu mücadelede, 
merdivende bir basamak daha yukarı çıkabildiğimi ve o merdivenin üstümdeki bir 
basamağından daha fazlasını göremediğimi hissediyorum. Bunun ötesini göremiyorum 
ama bir sonraki basamağı her geçişimde bunun üstündekini görüyorum. Kendinizi şu anda 
bulunduğunuz yerin ötesine aktif olarak itmiyorsanız, bir basamaktan diğerine 
geçemezsiniz.  
 
[00:37:49] Evet, seni duyuyorum. Muhtemel güzel geleceği düşündüğümde, yürüyüş 
yaparken nehrin dışında içebileceğim ve nehri geçtiğimde ya da yemeğimin daha iyi 
görüneceğini düşünüyorum. Yerden gelen yediğim şeyler daha güzel olacak. Daha çok 
yağmur yağabilir. Aşırı diyebileceğimiz yerlerde daha yaşanabilir bir iklim başlatmamız 
gerekebilir. Bunların geleceğimizde olabilecek bazı şeyler olduğunu kabul eder misiniz?  
 
[00:38:23] Oh, kesinlikle. Ve artık uzak kalmadı. Uzaklarda hiçbir şey yapmıyoruz. Her şeyi 
bir gıda, ilaç ya da başka bir şey olarak kullanan yaşam sistemine yeniden yatırım 
yapıyoruz. Böylece içinde bulunduğumuz sistem muhtemelen daha esnek ve daha canlı 
hale geliyor.  
 
[00:38:51] Yaşamayı sevdiğim küçük bir prensibim var ve bu bollukla ilgili, ki gerçekten 
ilgilendiğim, ve sık sık bolluk olayına yeni başlayan arkadaşlarımla paylaşıyorum, ki bu da 
bir şeyler isteyin, her halükarda gerçekleşebilecek bir sürü şey, ve belki de bu kesinlikle 
olacak. olur ve sonra söylemek alışkanlığı olsun istiyorum, Ben her zaman istediğimi elde. 
İnanılmaz değil mi? Ve sonra oradan, anteyi biraz beğenebilir ve cesur olmaya başlayabilir 
ve olmayabilecek bir şey isteyebilirsiniz. Ve sonra oradan, imkansız görünebilecek bir şey 
isteyebilirsiniz, ama bu yol boyunca geliştirdiğiniz gerçek cesaret, fantezi kökleri olmayan 
gerçek bir cesaret. Ve bu geleceğe adım atarken oynayacağımız türden bir oyun 
olabileceğini düşünüyorum. Dediğin gibi, merdivenin bir sonraki basamağına gelene kadar 
bir sonraki adımı göremezsin. Ama bahsettiğimiz bu eylemlerden kaynaklandığı bolluğu 
görmek ve daha fazlasını istemek ve daha fazlasını istemek konusunda alışılmış olmaya 
başlayabiliriz.  
 
[00:39:58] Evet, ben de buna başka bir unsur eklemeyi öneriyorum. Bu bolluğu isterken, 
bence aynı anda kendimize sormamız da önemli. Bu bolluğun büyümesine nasıl katkıda 
bulunabileceğimizi, bu bolluğun yeteneğine nasıl katkıda bulunabiliriz? Bence bu tür bir 



soru, bu bolluğun nesline nasıl katkıda bulunabilirim? Sadece bana gelmiyor, sadece 
kendim için değil, herkes için de aktif olarak kendi nesline girmeliyim.  
 
[00:40:41] Gerçekten ilginç çünkü akıl sağlığı mesleği insanları terapiye odaklıyor. 
Mutluluğunuzun kaynağı ve kökeniniz olduğuna ve öğrendiğimiz yollardan biri de, biraz 
terkedilmiş hissediyorum ve kendimi daha fazla desteklenmek istiyorum diyelim. Evde 
oturup insanların beni aramasını ummuyorum. Aslında on kişiyi arayıp, “Hey, son 
zamanlarda biraz üzgün hissediyorum. Arkadaşlarım tarafından sevilmek ve desteklenmek 
istiyorum. Beni sevdiğini ve desteklediğini de biliyorum. Ama birkaç haftalığına beni daha 
sık arayabilir misin? Böylece doldururum ve oraya gitmek için başkasını kullanırsın. Ama 
ihtiyacın olanı almak için arama yapmayı düşünen kaynak sendin. Evet. Ve sanırım burada 
da geçerli.  
 
[00:41:32] Evet, burada da yararlı bulduğum bir ayar var. Bazen diğer insanlarla çok 
üzülüyorum ve sinirli oluyorum.  
 
[00:41:47] (Kahkaha) Gerçekten mi?  
 
[00:41:51] Ve zorluk şu ki, onları fark etmeye çalıştığım şeylere engel olarak bulduğumda, 
diğer insanların da farkına varmaya çalıştıkları zaman onlarla birlikte oluyorum. Geri adım 
atıp gidebildiğimde, tamam mı, gerçekten neden üzülüyorum? Bu kişi için üzgün değilim. 
Bu mahalleyi ya da bu topluluk projesini gerçekleştirmede ilerleme kaydedemediğimiz için 
üzgünüm, çünkü ilgilenmiyorlar. Ve bence, tamam, bu sadece gerçeklik. Bu işin içinde 
değiller. Yani bunu zorlamayacaklar. Nasıl zorlayabilirim? Onların hayatlarında değil, ama 
bunu benimkine nasıl zorlayabilirim? Bunun gerçekleşmesinde nerede eksik kalıyorum? 
Bu yüzden suçu ve öfkeyi, hayal kırıklığını üstleniyorum ve bunu kendime geri koyuyorum, 
ama suçlama, öfke ve hayal kırıklığı olarak değil. Daha çok kendime “Tamam, nerede 
eksik kalıyorum? Daha iyisini nasıl yapabilirdim? Örnek olarak, dikmeye yardım ettiğim 
ağaçları budamayacak bir komşum var ve bu yüzden halkın geçidindeki kısmına 
erişilemez. Yani bir sürü komşu bundan şikayet ediyor. Tamam, pekala, buna odaklanmak 
yerine, evimin önündeki halka açık yolu nasıl daha erişilebilir, daha davetkar hale 
getirebilirim? Ve bu süreçte öfkem ve hayal kırıklığım çözülüyor çünkü “Vay canına, bak, 
bu eskisinden çok daha iyi ve meydan okumasaydım bu kadar iyi bir yer bulamazdım.  
 
[00:43:38] Gerçekten istediğini elde ediyorsun ve bunu kendin için sağlıyorsun. Ve sen 
bunun bir başkasına öfkeye dönüşmesine izin vermemekle harika bir şey yaptın. İyi iş 
çıkardın.  
 
[00:43:51] Zamanın%100'ü başarılı olduğumu söylemiyorum.  
 
[00:43:51] Sorun değil. Sorun değil. Prensipleriniz hakkında bir saniyeliğine atlamak 
istiyorum ve özellikle de, benim için özel bir şey olan ilki, bilirsin, benim için özel bir şey 
var. Çünkü düşünceli uygulamalardan geliyorum. Bir numaralı prensip olarak, insanlar su 
durumlarını iyileştirmek için yola çıktıklarında, uzun ve düşünceli bir gözlem. Kulağa küçük 
bir ifade gibi geliyor ama çok şey varmış gibi hissediyorum ve bu tür uzun ve düşünceli 
gözlemleri nasıl tarif ettiğinizi merak ediyorum.  
 
[00:44:33] Evet. İnsanlar sık sık su toplama ya da başka şeyler yapmak istediklerinde, 
atlamak isterler ve bilirsin, bir tanka koymak ya da yağmur bahçesine falan koymak 
isterler. Uzun ve düşünceli bir gözlem yapmaya çalıştığım şey, bunu düşünmeye 
başladığın anda başlaman. Ve hemen varolan şey üzerine bir şey empoze etmektense, 
önce içeri girip fark edebilir misiniz, Peki, aslında burada ne işe yaradığını ve burada 



çalışmayan şeyle nasıl işbirliği yapabilirim? Ve bu işe yaramıyor ne hakkında? Peki bunu 
çimdiklemek için nasıl çalışabilirim? Yani sıfırdan başlamıyorsun, zaten orada olanla 
başlıyorsun. Zaten bir sürü potansiyel var. biz denemek ve görmek için pratik.  
 
[00:45:31] Evet, sanki insanları hayal kırıklıklarından kurtarabilir, eğer bu konuda 
heyecanlanırsak ve bunu üstlenmek istersek, atlarız ve gözlem yapmazsak. Bu yüzden 
işleri yanlış yere koyabiliriz ve işleri iyi çalışmayacak şekilde ayarlayabiliriz ya da daha 
sonra tamir etmeliyiz. Mesela, benim mülk ile biliyorum ve ilk günlerde buradaydınız ve 
onu izledim, bir yıl kadar araziye baktım ve Güneş'in ne yaptığını izledim ve yağmurun 
yağışını izledim ve bitkilerin nerede büyümek istediğine baktım ve ben, bana bundan sonra 
ne yapmamı istediğini söylemesine izin verdim.  
 
[00:46:17] Evet. Ve seni nemlendirir çünkü elimde bir içecekle yapmayı seviyorum.  
 
[00:46:20] Evet, bu gerçekten iyi bir şey.  
 
[00:46:25] Kesinlikle.  
 
[00:46:28] Eğer insanlar uzun ve düşünceli bir gözlem yapıyorlarsa, kendi mülklerine 
bakıyorlar, diyelim ki, nerede yaşadıkları ve şöyle düşünüyorlar: “Şey, bu şeyleri daha 
önce hiç düşünmemiştim, ama sanırım başlamak isteyebilirim — kategorik olarak bakmaya 
başlayacakları türden şeyler ne olurdu? ve bir eylem yapmadan önce dikkat edin ve 
gözlemleyin.  
 
[00:46:49] TAMAM. Su açısından bakıyorum, tamam, yağmur olmadığı zamanlarda 
yeryüzünde görebileceğiniz erozyon desenleri nelerdir? Yağmur gökten düştüğünde suyun 
nerede ve nasıl aktığını söyler. Ve eğer erozyon görüyorsanız, nokta, bu muhtemelen şu 
anda çözülmesi gereken bir sorun. Neden? Toprak neden sahada toprak inşa etmek 
yerine sahadan taşınıyor? Ayrıca bir fikir edinmeye çalışırdım — bu su nereden geliyor 
buradan akıyor ki yağmur olmadığı zamanlarda erozyon desenlerinin akışını 
gözlemleyebilecek ya da yağmur fırtınası sırasında dışarıdaki akışını gözlemleyebilecek ve 
akışını gözlemleyebiliyor. Yani nispeten temiz bir yüzeyden mi geliyor? Çatılardan falan 
mı, ya da bahçenin peyzajlı bir kısmından mı? Yoksa bu kadar yüksek kaliteli bir yüzeyden 
mi geliyor? Mesela komşularımın sürekli petrol ve diğer şeylere dönüştükleri caddeden mi 
geliyor? Bu da bana, tamam, belki de daha az kaliteli suyumun olduğu yerde çiğ yiyeceğim 
yıllık yenilebilir şeyler dikmek istemiyorum. Belki orada bunun yerine yardımcı olacak bazı 
odunsu uzun ömürlü bitki istiyorum. Bu toksinleri iyileştireceğim ve üreme olmayan 
kısımları yemeyeceğim çünkü bitkilerin üreme olmayan kısımlarındaki toksinleri 
alabilecekleri bir kural vardır. Bu yüzden ne ektiğim konusunda daha seçici olacağım, su 
ve toprak kalitesine dayanarak, evimin yanında ise evimin yanında metal çatımdan gelen 
temiz akıntılar, sebze bahçeme yönlendireceğim su, yapraklı yeşilliklerimin olduğu yerde 
çiğ yiyorum. Ayrıca, bu çeşitli yüzeylerden gelen suyun miktarına bakmak istiyorum. 
Böylece yağmurda çıkıp iyi bir fikir edinebilirim. Ama kitabımda ne kadar su geldiğine dair 
gerçekten iyi bir fikir veren basit hesaplamalar da var. Ve ayrıca, çeşitli tesislere su 
ihtiyaçlarını nasıl tahmin edeceğinizi gösteren gerçek basit hesaplamalarım var, böylece 
benim ücretsiz yerinde su bütçemle dengede olacak ne ekebileceğimi anlamaya 
başlayabilirim. Bu yüzden su ihtiyaçlarımın yer içindeki ücretsiz suyumdan fazla olacağı 
yere ekim yapmıyorum. Bunun yerine, sitemin sınırları içinde. Eğer o kuyuyu bulursam, 
dikmek istediğim şeye benziyor, sahip olduğumdan daha yüksek su ihtiyaçları olacak, bitki 
paletimi değiştirdim, böylece ekeceğim suyun ihtiyaçlarından daha azına sahibim. Ve/veya 
diğer kaynaklardan su getirebilir miyim? Komşulardan su getirebilir miyim? Komşu 
kullanmıyor. Onun arazisinde erozyona neden oluyor. Oyun olup olmadıklarını görmek için 



onlarla konuşacağım. Ya da ben bakarım. Hidrolojik döngüyü ve daha iyi döngüyü nasıl 
taklit edebilirim ve sahada olan suyu tekrar kullanabilirim? Kanalizasyondan kanalizasyon 
kanalizasyonuna su göndermek yerine onu nasıl manzaraya yönlendirebilirim ve bitki 
örtümü bunu düzeltebilirim? Yani ben su arıtma tesisiyim. Ben su bisikleti fabrikasıyım. Ve 
gerçekten ben değilim. Su bisikleti tesisi olan bitkilerdir.  
 
[00:50:31] Kitapta gerçekten parlak bulduğum şeylerden biri de şu anda bahsettiğiniz 
şeyler aracılığıyla suyun gözünün altında nasıl gözden uzak tuttuğumuzdan 
bahsetmemizdi. Tıpkı bizim gibi, su için bir konteyneriz, aksi takdirde ayaklarımızın altında 
olmazdı. Ve bize geri ifade etmenin yolu gölge, konfor gibidir ve gölge evimizdeki soğutma 
ihtiyaçlarımızı azaltabilmemize neden olur. Ama bu esasen suya asılmaktan 
kaynaklanıyor.  
 
[00:51:10] Oh, evet, evet. Daha da ileri gitmek için, çılgınca şey burada, çöl topluluğum 
Tucson, Arizona'da yarım milyondan fazla nüfusu var. Yağmur ortalama bir yıl içinde çöl 
şehrimize yağmur yağıyor yarım milyondan fazla nüfusu bir yıl içinde belediye suyu 
tükettiklerinden daha fazla yağmur yağıyor. Yani gökten bedava yağan yağmur, yılda 
belediye suyundan tükettiğimizden daha fazla yağmur var ve kullandığımız belediye 
suyunun büyük çoğunluğu ithal ediliyor. Kolorado Nehri'nden 300 mil ötedeki ve 3000 feet 
yükseklikte pompalayacağız ki bu da içindeki enerji miktarı çılgınca. Ama bir dakika, şehrin 
bir yılda tükettiğinden daha fazla yağmur yağdığını fark ettiğimizde? İçine girmediğimiz 
büyük bir potansiyel var. Yaşayan toprağın canlı tankına yağmuru dikme uygulamalarıyla 
birlikte, bitkiler ve diğer şeyler, o suyu kullanan ve sonra gölge, yiyecek, güzellik, koku, 
yaban hayatı habitatı yetiştiren canlı pompalardır, bilirsiniz, hayvancılık yemleri, tüm bu 
inanılmaz kaynakları üretiyorlar, yani onlar ürünün çarpılması, bu suyun sonucu. Ve diğer 
harika şey ise bu suyun bir bitkiden pompalanması ve bir su birikintisinden ya da çıplak 
topraktan buharlaşmanın aksine evapo-naklediliyor. Evapo-bulaşan nem buharlaşan 
sudan daha serin bir sıcaklıktadır, bu nedenle yağmur tohumlarının etrafındaki atmosferde 
daha yüksek yoğunlaşabilir, ki bu da en iyi yağmur tohumunun fotosentezleme bitkilerinin 
şeması içinde yaşayan yararlı bakterilerdir. Atmosferin içine çıkan serbest bırakma ve 
etrafındaki nem, bitkiler, yoğunlaşıyor, bulut ve yağmurlar esinlenerek evapo-aktarılan nem 
var ve daha büyük bir sistem gibi görünüyor — Tamam, ve eğer bu insanlar için çok 
büyükse, hadi geri dönelim. Bu yağmurun ekilmesinin en büyük hedeflerinden biri, suyun 
kuru mevsime nasıl daha uzun, daha uzun süre kalmasını sağlayacağımızdır. Derhal 
boşalmasına izin vermek yerine toprağa, köklere ve diğer yaşam formlarına sızmasına 
nasıl izin verebiliriz ki daha uzun süre kalsın? Baharlarımız ve nehirlerimiz olduğunda 
akıyorlar, az önce olan yağmur yüzünden değil. Geçen ay, geçen hafta, aylar, bir yıl, yıllar 
sonra, geçmişte gelen yağmurdan dolayı yıl boyunca akıyorlar ve bu canlı tanklar 
tarafından yavaş yavaş kurak mevsimde serbest bırakılıyor. Bu yüzden bu sistemlerle 
işbirliği yapmaya çalışıyoruz.  
 
[00:54:16] Evet, evet. Açıkladıklarını duyduğunuzda bu kadar olağanüstü bir anlam ifade 
ediyor ki, bunların hiçbirini tekrarlayamazdım. Tamam, iki sorum daha var ve sonra 
kitabınızı ve üçüncü baskıyı ikinciye özgü kılan şey hakkında bilgi vermek için size bir tür 
açmak istiyorum. Ama önce, bu podcast için röportaj yaptığım her kişiden benimle 
çalışmalarını ya da kendi başlarına bir süper kahraman icat etmesini istiyorum ve süper 
kahramanlar senin açılış konuşman olacak, değil mi? Öncelikle, size soruyorum, benim 
açılış konuşmam Brad Lancaster, açılış konuşmanız nedir?  
 
[00:55:02] Hmm. Bu iyi bir soru. Bunun tek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bence bu... bu 
benim zayıf yönlerimden biri, ki bu da bir güçtür, her zaman kendimi ikinci bir tahmin 
ediyorum. Ve bence bunun bir yararı da şu anki fikrin ya da tutkunun ne olursa olsun 



gitmeyeceğim. Her zaman soruyorum, bu gidişimi geliştirebilir miyim? Bazen bu beni 
yavaşlatıyor ama sanırım uzun vadede bana yardımcı oluyor çünkü bu meydan okumaya 
uğramadığım için “Bunu yeterince iyi yapıyor muyum?” Daha fazlası, bir sonraki adıma 
geçmeden önce, bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Bunun doğru olup olmadığını görmek için 
küçük ölçekli bir deneme veya deneme ile nasıl pratik yapabilirim?  
 
[00:56:11] Hepimizin asla takılıp kalmamasını umduğumuz o korkunç şeyi atlatıyorsun ki 
bu da zaten her şeyi bildiğimize ve yeni bir şey öğrenemeyeceğimize inanıyoruz. Yani bu 
özelliğiyle bunu gerçekten erteliyorsun. Bana bir zayıflıktan çok bir güç gibi geliyor.  
 
[00:56:29] Evet, evet. Ve ayrıca doğal alanlara gitmeyi de seviyorum, bilirsin, bana çok 
fazla neşe ve ilham veren ve bilirsin işte, sadece oturup yürümek ve bu alanlarda merak 
içinde yüzmek ve bundan öğrenmeye çalışmak ve şöyle demek, “Olduğun gibi nasıl 
gelişebiliyorsun? Ve ben bu bir rol var ya da bundan daha ileri gidebilir, Ben bir işbirlikçi rol 
istiyorum çünkü bu benim rolüm nedir. Çelişkili bir rol istemiyorum. Bu yüzden soruyorum, 
bu nedir ya da ne olabilir?  
 
[00:57:13] Ve sen dinliyorsun.  
 
[00:57:15] Evet, evet.  
 
[00:57:16] Dinlemek en iyisidir. Bu yüzden devam edeceğim ve bir dakikanızı alacağımız 
süper kahramanın ne düşündüğümü söyleyeceğim ve özelliklerini isimlendireceğiz. Yani, 
bilirsin, plastik adam gibi, plastiğe dönüşebilir ve kendini bir kapının kilidini açan bir 
anahtara dönüşebilir. Bu süper kahramanın Dünya ile uyumlu bir şekilde yaşamanın süper 
kahramanı olduğunu söyleyeceğim.  
 
[00:57:51] Bu hoşuma gitti.  
 
[00:57:52] Eğer bu süper kahramansan, bilirsin, süper kahramansın, bu özellikler neye 
benziyor? Plastik Adam kendini herhangi bir şekle dönüştürebilir ve contort ve her neyse. 
Bu süper kahramanın güçleri nedir?  
 
[00:58:07] Evet, sanırım daha iyi anlamak için sürekli bir istek var ve bu dinleme ile bağlı. 
Ve sadece doğal dünyada değil, komşum da. Onları dünyaya yönlendiren ne biliyor 
musun? Nasıl işbirliği yapabiliriz? İlgi alanlarımız veya arzularımız nerede bağlantı 
kuruyor?  
 
[00:58:34] Oh, buna bayıldım.  
 
[00:58:37] Ayrıca doğa yürüyüşlerine çıktığımda farklı mikro iklimlere bakıyorum ve merak 
ediyorum, tamam, burada özel bir bitki görüyorum ama seni orada göremiyorum. Bu tür 
iklimde gelişmenizi sağlayan, ama bu iklimde gelişmenizi sağlayan şey nedir? Benzer bir 
mikro iklimde gelişmek hakkında bana ne öğretebilirsin? Benimkine benzer iklimlerde 
seyahat ederken ve insanlarla tanışırken de aynısını yapacağım. Mesela burada nasıl 
gelişebildin? Kültürünüz bu kadar nesildir burada nasıl gelişebildi? Ve bence bu gerçekten 
ilham verici.  
 
[00:59:31] Şey, bu konuda süper güç olarak duyduğum şey ilgimiz kadar ilginç bir deyiş 
vardır. İlk olarak, ilgilenmekle başlamalıyız ve yaşamın çoğu gözle görülebildi ve buna o 
kadar alıştık ki görmezden geliyoruz. Etrafındaki dünyayla konuşmaya davet etmek için 



zaman ayırdığını söylediğini duyuyorum. Ve bunu yaparken, bu konuşmada iyi bir 
dinleyicisiniz, ki bu yeni bilgiler almak ve öğrenmek için gerçekten mükemmel bir ayardır.  
 
[01:00:03] Evet, evet. Ve seninle paylaşacağın tek bir şey. Ben de Tucson'ın kuzey 
tarafında büyüdüm. Banliyölerin büyüyen kenarında. Ve böylece etrafım inanılmaz 
çeşitlilikte ve üretken bir gıda kaynağıyla çevriliydi. Ama bilmiyordum, göremedim. Ve 
ailemden kimse bunu görmedi çünkü hiçbirimiz buralıydı. Oral geçmişimiz, aile geçmişimiz 
ya da bu yerle bir bağlantımız yoktu. Ve sonunda çocukken etrafımdaki saguaro 
kaktüsünden meyve yeme fırsatı bulduğumda ve zihin ne kadar lezzetli olduğunu tatma 
fırsatım oldu, ve besin açısından zengin — sadece tamamen benim yer duygumu 
değiştirdi, ve büyüdüğüm çöl hakkındaki tüm algımı sadece Bu inanılmaz bitkiler için, iyi, 
Whoa, Bu bir gıda ormanı! Sonra düşündüm ki eğer saquaro yenilebilirse, başka ne var? 
Ve sonra fark ettim ki, vay canına, etrafımdaki yüzlerce yerli yenilebilir. Ve ben de onları 
aramaya başladım, onları denemeye başladım ve ağzıma ilk koyduğumda tadı iyi değil, 
tamam bunu işlemek için ne yapmam gerekiyor ki tadı gerçekten güzel olsun. Birinin 
güneş gözlüğü taktığı ve kimsenin göremediği şeyleri görebildikleri bilim kurgu filmi gibiydi. 
Benim için böyleydi. Ama yüzüme güneş gözlüğü takmıyordum. Ağzıma saquaro meyvesi 
koyuyordum.  
 
[01:01:49] Oh, bu muhteşem. Sözlü tarihten bahsettiğinizi duydum ve siz paylaşırken bu 
kısacık düşünceye kapıldım. Umarım gelecekte, sen ve ben çoktan öldüğümüzde ve 
yaratmaya yardım ettiğin sözlü tarih için bir tutku olduğunda, kesinlikle nerede yaşadığınız 
ve umarım daha geniş bir seviyede yaşadığınız ve daha geniş bir seviyede hikayeler 
anlattıklarını umuyorum. Brad Lancaster. (Gülüşmeler) Bunu gerçekten hayal 
edebiliyorum. Bir dakikalığına kitabına geçelim çünkü kitabını yıllar önce okudum ve şimdi 
birinci cilde üçüncü baskısında olduğunu biliyorum. Ve bu da ilk cilt iki mi?  
 
[01:02:36] Ve ikinci cilt için ikinci baskı.  
 
[01:02:38] TAMAM. Yani, bilirsin, senin adına ve çalışmalarına yeni olan biri için belki 
bizimle bu kitabı okumaktan ne çıkaracağını bizimle paylaşabilirsin. Nasıl bir ilişki olabilir. 
Bazen kuru alanlar ve ötesinde yağmur suyu hasatına bakarız ve belki de bunun belirli 
bölgelere özgü olduğunu düşünüyoruz, ama öyle olmadığını biliyorum. Belki de bize kitap 
hakkında biraz ve bu yeni eklemeleri farklı kılan şey hakkında biraz bilgi verin.  
 
[01:03:04] Evet. Yani kitaplar, tüm bu şeyleri öğrenmeye çalışırken aradığım kitaplar, ve 
her yerde küçük parçalar ve dağınık materyaller halinde tonlarca bilgi bulurdum. Ben de 
işe gittim ve hepsini kolayca erişilebilen bir forma koydum ve bunlar sizi çevreleyen 
potansiyeli görmek için görmediklerinizi görmenizi sağlayacak bir araç olmalılar, ancak 
henüz içine girmediniz. Ve özellikle birinci cilde, potansiyeli nasıl görebileceğinizi ve birçok 
ücretsiz, sahada su kaynaklarının potansiyeli ile çalışmaya başladığınızı göstermeye 
çalıştım. Yani yağmur suyu belli ki birincil su, ama aynı zamanda sokaktan ve diğer 
yüzeylerden akan fırtına suyu. Yağmur suyu, lavabo, çamaşır makinesi veya duş küveti 
kanalizasyona gönderdiğiniz hafif kullanılmış su, koyu gri su, mutfak lavabo kanalizasyona 
inen su, klima yoğuşması, çiy, sis. Tüm bu çeşitli su kaynaklarını biliyorsun. Sitedeki 
potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaya nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ve bunu yaparken, 
bunu aynı zamanda daha fazla hayat, daha fazla yiyecek, daha fazla ilaç, topluluk 
kurmaya yardımcı olacak, bu bitkilerin büyümesine yardımcı olacak şekilde ve aynı 
zamanda ısıya ve evinizi serinletecek şekilde nasıl yapabilirsiniz — kışın ısı, yaz aylarında 
serinletecek şekilde. Ve tüm bunları bir şeyler satın almak zorunda kalmayacağınız bir 
şekilde yapmak için, zaten çevrenizdeki ve ücretsiz olarak mevcut olanlarla çalışabilirsiniz. 
İlk kitap, birinci cilt, büyük resmin nasıl elde edileceği, kavramsallaştırılması ve ileriye 



doğru planlanması ve nasıl birbirine bağlı olduğunu görmek. İkinci hacim kitap adım adım 
iken, bu çeşitli stratejilerin bir dizi başından tamamlanmasına kadar nasıl 
uygulayabilirsiniz. Ve ilk olarak başlayacağın şey, o zaman şöyleysen, evet, bu benim için, 
o zaman ikincisine girersin. Ve önceki sürümlerden nasıl değiştiklerini şimdi tam renktedir. 
Ve şimdi bununla günlük çalışmamın yirmi yılı aşkın bir süredir çalıştığına göre, en iyi olanı 
damıtabildim ve bunu vurgulayabildim ve sonra da işe yaramayan şeyleri ayıklayabildim. 
Ve sürekli gelişiyorum ve daha fazlasını öğreniyorum. Bu en geç sürümlerde, bir dizi akıl 
hocamla işbirliği yaparak inanılmaz bilgi ve stratejileri birleştirdim ve yeni yazılar ve 
stratejiler konusunda bana yardımcı oldular ve bunu ailelerimle paylaştılar. Yani biraz daha 
etkili.  
 
[01:06:13] Afrika'dan öğretmeninle irtibatta mı kalıyorsun? Bay Mösyö Phiri mi?  
 
[01:06:17] Bay Phiri, evet, maalesef 2015'te vefat etti. Ama hala ailesi ve onunla birlikte 
çalışan ve bu işi ilerletmeye devam eden birçok kişi ile temas halindeyim. Yani onunla 
birlikte ölmedi. İlham verdiği ve öğrettiği tüm bu insanlarda yaşamaya devam ediyor.  
 
[01:06:45] Ve aynı şekilde ilham verdiğin ve öğrettiğin insanlar aracılığıyla. Seninle 
tanıştığımda seni çok zorlayıcı bulduğum şeylerden biri de seni tanımadan önce eğlenmeyi 
gerçekten seviyor musun?  
 
[01:07:02] Evet, evet. Çünkü eğlenceli bir şey, değil mi?  
 
[01:07:08] Ve bunu gerçekten her şeye getiriyorsun. Tucson'da olmanın en güzel 
anılarımdan biri, Mesquite Pancake Festivali'ne gitmekti. Senin organize etmenin ve 
prensibine uymanın bir parçası olduğun için... Hey, işte yüksek protein, yavaş glukozmin 
şekeri bırakan bu mesquite ağacı, bilirsin, üzerimize bedavaya yiyecek ve üzerinde 
yürüyoruz.  
 
[01:07:33] Evet.  
 
[01:07:34] Bu olayı tarif etmek ister misin? Ve bu olay hala devam ediyor mu?  
 
[01:07:38] Evet, hala oluyor. Bu, başkaları aracılığıyla gerçekleştiğine dair başka bir örnek. 
Bu yüzden, bu yıllık değirmenleri yönetecek Çöl Biçerdöverleri olan bu organizasyonu 
kurucularına başladım. Bunu 18 yıl boyunca yaptık ve o zamandan beri o gruptan istifa 
ettim. Ama kasabada ve diğer topluluklarda bundan ilham alan o kadar çok grup var ki, 
Paskeville Hermitage Derneği'ndeki halktan esinlendiğimiz gibi bu olaylarda çalışıyorlar. 
Burada başlamamız için bize ilham verdiler. Yani evet, devam ediyor. Ve bütün olay şu ki, 
bu bilgiyi, bu stratejileri saklamayın. Paylaşın, böylece başkaları sopayı alıp onunla 
koşsun. Ve bu etkinliklerde çok sayıda deneyim yaratmaya çalıştık. Biz de bu değirmeni bir 
karavanda çeşitli mahallelere getirirdik. Böylece insanlar için daha uygun olur. Değirmene 
gitmeleri gerekmiyordu ve beş galon bütün mesquite kapsülünü hızlıca öğütebiliriz. Ki bu 
bizim keçiboynuzu gibi beş dakika içinde bir galon una dönüşür. Bu yüzden kapsülleri 
hasat eden insanlarla etkileşim kuruyoruz. Onları nasıl inceleyeceklerini gösteriyoruz ve 
değirmenden geçmeden önce yüksek kalitede olduğundan emin oluyoruz, yani orada 
bütün bir eğitim süreci var. Gelecekteki hasat daha kaliteli olacak ve sonra çiçekler 
gelecek, böylece herkes bütün kapsülden çiçeğe dönüşümü görebilir. Sonra yemek 
alanında, tüm bu insanlar değirmenden çıkan mesquite unu ile yapılan krepleri çeviriyor ve 
sonra insanlar tadının tadını alabiliyorlar. Şimdi, kadikenli armut kaktüs meyvesi şurubu 
olan mesquite krepleri ve “Vay canına, bu gerçekten güzel. Bu sadece bir deneyim 
yaşadıkları bir fikir değil. Evet, bu iyilikten daha fazlasını istiyorum. Yıllar geçtikçe krep 



yapmaktan bıktık çünkü blokta çizgilerimiz vardı. Biz de dedik ki, tamam, halka mesquite 
unu sağlayacağız, eğer onu etkinliğe getirebilecekleri bir gıda ürününe dönüştürmeyi kabul 
ederlerse.  
 
[01:10:09] Güzel!  
 
[01:10:09] Çok daha farklı hale geldi, çünkü birdenbire mesquite baklava, mesquite 
tamales, mesquite çörekleri, mesquite Hint naan ekmeği, mesquite köpek bisküvileri...  
 
[01:10:15] Aman Tanrım.  
 
[01:10:15] ... Mesquite dondurması. Çılgıncaydı, bilirsiniz, bu şeyler ortaya çıkacaktı ve 
insanların aile ve kültürel gıda geleneklerini getirdikleri ve gerçekten yerli bir yerel gıda 
maddesiyle melezleştiren ve herkesin salyaya bir şekilde yapabileceği tamamen yeni bir 
şey yarattığı harika füzyonlar yarattı. Gerçekten etrafta dolaşın.  
 
[01:10:56] Ve çok eğlenceli.  
 
[01:10:59] Evet, çok eğlenceli, ve üzerimizdeki çalışmayı azaltıyor ve bize ilham veriyor 
çünkü, Whoa, bunu hiç düşünmemiştim! Ve sonra tüm bunlar aktif olarak yağmuru ve bu 
mesquite ağaçlarını ve diğer yiyecekleri yerli ağaçları taşıyan bir mahallede yer alıyor, 
böylece insanlar ormanda yürüyebilir, görebilirler, Oh, tüm bunları pompalanan yeraltı 
sularıyla veya Colorado Nehri suyuyla sulandırmıyorsunuz. Bunu sözde atık su ile 
yapıyorsun, kaynak suyuna dönüşüyorsun. İnsanlara yeni yollarla büyümeleri için ilham 
veriyor. Hepimizi beslemek için daha iyi yollar.  
 
[01:11:44] İnanılmaz.  
 
[01:11:44] Canlı müzik ve kompost tuvalet gösterilerimiz, oyunlarımız, müzikallerimiz falan 
var. Kukla gösterileri.  
 
[01:11:52] Çünkü eğlenceli.  
 
[01:11:55] Kesinlikle.  
 
[01:11:58] Vay canına. Yani, bu çok fazla ve kendimi oldukça dolu hissediyorum ve 
sanırım dinleyicilerim de öyle olacak. Evet, teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki, seninle 
sohbet etmeyi hep sevmişimdir. Ama seni başkalarıyla paylaşmak özellikle eğlenceli çünkü 
yıllardır senden bahsediyorum ve şimdi yayınlayabiliyorum, bu yüzden sana teşekkür 
etmek istiyorum ve yaptığın tüm işi ve ona getirdiğin ruhu ne kadar takdir ettiğimi söylemek 
istiyorum.  
 
[01:12:30] Evet, bunu takdir ediyorum ama oraya atmak istiyorum. Bu şeyler hakkında 
daha fazla bilgiyi nereden alabileceklerini herkese bildirmek istiyorum.  
 
[01:12:38] Kesinlikle.  
 
[01:12:39] Tavsiye ettiğim iki su ve daha fazla kitap, Kurak Topraklar ve Ötesi için Yağmur 
Suyu Hasat, birim bir ve iki. Ve benden doğrudan Deep Discount alabileceğiniz yepyeni 
tam renkli sürümü aldığınızdan emin olun. Yani hiçbir orta insan kesintiyi alamaz ve bu 
şekilde sizin için daha fazla kaynak üretebiliriz. Ve bunu benim web sitemden Derin 
İndirim'den alabilirsiniz Rainwater nokta com Hasat ve aynı zamanda o web sitesinde 



tonlarca ücretsiz kaynak bulacaksınız. Bir sürü video var. Bir sürü ses var. Birçok resim 
galerileri falan. Farklı bağlamlarda insanların Blog hikayeleri ıslak ve kuru iklimlerde tüm 
bunları yapıyor. İşte bu yüzden kitabın başlığı, Toprak Topraklar ve Ötesi için Yağmur 
Suyu Hasat.  
 
[01:13:31] Ve ötesinde. Brad, kaç kişi seni Tucson'da kovalayıp evini bulup “Merhaba 
Brad, ben buradayım “diyor. Seninle konuşabilir miyim?  
 
[01:13:42] Pek çok kişi yapar. İşte bu yüzden günümüze devam edebilmemiz için ne 
yaptığımızı ve ne yaptığımızı açıklayan halkın sağ tarafına iki dilli tabela oluşturdum. 
İnsanlar hala yürümek ve bu şeyleri deneyimleyerek istedikleri birçok bilgiyi alabilirler. Bu 
yüzden web sitesini oluşturdum ve bu yüzden de var olan tüm kaynakları ve kitapları 
oluşturdum, bu yüzden ürettiğim tüm kaynakları dağıtıyorum. Ve insanların kontrol 
edebileceği başka bir web sitesi var, mahalle ormancıları dot org, hikayeyi anlatıyor ve 
yağmur ve yerli gıda taşıyan bitki örtüsünü dikmek için mahalle olarak nasıl çalıştığımız 
üzerine stratejilerin çoğunu paylaşıyor. Ve farklı bir iklimde olsanız bile, harika bir şablon 
olarak çalışabilir. Sadece bizim yerimizde kullandığımız bitkilerin aksine sizin yerinizdeki 
bitkileri kullanıyorsunuz. Yani evet, mahalle ormancıları org noktalı.  
 
[01:14:49] Süper, çok eğlenceliydi. Böyle şeyler hakkında konuştuğunu duymaktan hiç 
bıkmam. İlham kaynağınız bulaşıcı.  
 
[01:14:58] Teşekkür ederim — olumlu bir şekilde etkilemek için.  
 
[01:15:04] Her zaman yaparsın.  
 
[01:15:36] Merhaba, ben Wendy Tremayne. Bu hafta Dünya'da yaşadığımız gibi Dünya'nın 
da bizim de yaşadığı fikrini araştırıyoruz. Bunun için kiminle röportaj yapacağımı 
düşündüğüm için Kainat Felicia Norton'dan daha iyi kimse düşünemiyordum. Kainat Ziraat 
başkan yardımcısıdır. Ziraat, kutsal ekoloji ile birleşen iç yetiştiriciliğine adanmış bir 
faaliyettir. Aynı zamanda bir kıdemli öğretmen ve Inayatiyya Tasavvuf Tarikatı'nda bir geri 
çekilme rehberi ve ezoterik bir okul olan Inayatiyya düzeninde bir okul olan Saluk 
Akademisi personelinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kainat aynı zamanda dans 
sanatçısı ve Asya, ABD, Avrupa, Orta Amerika ve Kanada'yı gezdi. Noor, Sufi Noor Inayat 
Khan'ın hayatına dayanan solo dans tiyatrosu çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu da Edinburg, 
Londra, Paris ve New York'ta gerçekleştirildi. Kainat aynı zamanda kurucularından biri oldu 
ve New York'taki Tasavvuf Araştırmaları Işığı Rehberlik Merkezi Moinuddin Charles Smith 
ile birlikte çalışmaktadır. Felicia ve Charles ayrıca “The Emerald Earth: Doğal Maneviyat 
Yetiştirmek ve Dünyamızda Yaratıcı Güzelliğe Hizmet Vermek” adlı kitabın ortak 
yazarlığını yaptılar. Son zamanlarda Fransızcaya çevrildi. Ve birlikte uluslararası alanda 
meditasyon inziva ve atölye çalışmaları sunuyorlar. Bu yüzden eminim ki Kainat'ın 
sınırların çözülmesi hakkında sohbet etmek için mükemmel bir insan olduğunu kabul 
ediyorsunuzdur. Böylece bu ifadeyi kesinlikle Dünya'da yaşadığımız gibi anlayabilir ve 
açabiliriz, yeryüzünün bize yaşadığı gibi. Lafı daha fazla uzatmadan, işte Kainat Felicia 
Norton ile konuşmam. Temelde konuşuyoruz çünkü biliyorum ki, şu anda olmasa da, 
sanırım, doğru, sen Inayatiyya Sufi tarikatının Ziraat bölümünün baş kişisiydin. Ziraat, sen 
buna bir antrenman mı diyorsun, okul mu?  
 
[01:17:50] Şey, buna etkinlik diyorlar. Yani yedi etkinlik var — ezoterik, bunlardan biri 
olmak ve sonra Evrensel İbadet Şifa, akrabalık ve _________bunlardan biri. Aynı 
zamanda bir tür uygulama. Ve ilginç olan Hazrat Inayat Khan'ın, bu etkinliği ortaya çıkaran, 
bunu 1926'da yaz okulunda yaptı. Bir toplantı yapmışlardı. Ama biliyorsun, Şubat 1927'de 



vefat etti. Yani bu etkinliği geliştirmek için fazla zamanı yoktu. Ve evet, Pir Zia tarafından 
bu işi halletmem istendi ve 18 yıl boyunca yaptım. Gerçekten uzun zaman oldu. Ve şimdi 
üç yıllık dönemimiz var. Tüm bu aktivite başkanları, sizin dediğiniz gibi, daha sık 
dönecekler, en fazla altı yıl. Bu yüzden birkaçımız bunu uzun zamandır yapıyorduk, bilirsin 
işte, onu yolladık. Yeni insanlar bunu başlı olarak alıyor. Tabii ki Ziraat çalışmalarına 
devam ediyorum.  
 
[01:19:02] İnternete baktığımda Ziraat'ın tanımının ne olduğu için Ziraat bir tören ve 
zihnimizin derin işleyişini bize öğretmek için tarımın metaforlarını kullanan kısa bir ders seti 
olduğunu okuyor. Bu, Inayatiyya düzeninde başlatma ile veya olmadan katılabilir bir 
başlangıç yoludur ve uzun yıllar gizli tutulur, sadece girişimleri ile paylaşılır. Yani, Ziraat 
olduğuna inandığın şeye uyduğunu bildiğini varsayarsak.  
 
[01:19:37] Bence her zaman evrimleşiyor, ama devam et.  
 
[01:19:40] Evet. Elimde sadece bu var. Ama sana bunu sormadan önce, nasıl tarif ettiğini 
duymak isterim.  
 
[01:19:47] Hemen hemen Ziraat hakkında okumak için materyal olarak bırakılan bir etkinlik 
olarak tanımlıyorum. Yani yarattığı bir tören düzenlemişti, Dünya temelli bir tören gibi, ve 
bu iş için mevcut ve Dünya temelli olmanın yanı sıra, Rabbinizle olan bağlantınız gibi, 
bilirsiniz, kimin için çalıştığınız ve işinizi yaptığınız gibi. Ve sonra bıraktığın beş ders çok 
derin aslında. Sen de aklından bahsettin. Yani bu beş dersten üçü zihinle bir anlamda 
ilgileniyor, bir çeşit Budist yönelim, bir ders zihnin ekimi ve öz analizidir ve sonra 
üçüncüsü, zihnin bir arındırma zihni olduğu göz önüne alındığında. Şimdi, bilirsiniz, biz onu 
daha ekolojik ve daha toprak temelli hale getirmeye çalışıyoruz. Kabul törenleriyle daha az 
hiyerarşik, bilirsin, bir sonrakini almak. Ama daha çok bir ekici olmaya uyum ve sen zihin 
ve düşüncelerinle uğraşan iç yetiştiricisin. Öğrenmemek, tüm bu iç işleri ve sonra da dış 
yetiştiriciliğine katılma, dünyada nasıl çalıştığınız ve nasıl katkıda bulunduğunuz. Ya da 
20'lerde kullandığı gezegen bilinci terimi varmış gibi. Yani artık o kadar da gizli değil, 
1920'lerdeki gibi.  
 
[01:21:35] Diğer üçü, üç ya da beş zihnin ekimi, öz analiz ve arıtma diğer iki dış ekimi mi?  
 
[01:21:45] İlk ders bence buna pulluk sembololojisi deniyor. Şimdi eski, eski çiftçilik 
ekipmanlarından bahsediyoruz — saban ve tırmık, eskiden olduğu gibi. Ama temelde 
pulluk üzerinde iki tekerlek, küçük bir tekerlek ve büyük bir tekerlek, ve biri Jalal olduğunu 
bahsediyordu. Küçük tekerleği kesen büyük tekerlek Jamal küçük tekerleği gibi ama büyük 
tekerleği yönlendiriyor. Bu bir ders, yani daha çok nefes, nefesteki dengesizlik, nasıl 
olduğumuz ve nasıl yaşadığımızdaki dengesizlik. Bu yüzden sembololojiyi çok 
kullanıyoruz. Pulluk sembololojisi bu dengeyi bulmayı ima ediyor. Ve her seviyede. Ve son 
ders gerçekten işimizi yapmakla ilgili. Aslında buna kendi işimizi yapmak deniyor. Çok 
güzel bir ders. Evet. Ama belki bir şeye girmek istersin, saban kısmı ya da...  
 
[01:22:53] Evet. Sadece bir anlığına. Celal ve Cemal'in tasavvuf terminolojisine aşina 
olmayan insanlar için. Evet. Konser çalışan pulluk küçük tekerlek üzerinde büyük tekerlek. 
Jamal ve Celal'in ne olduğunu açıklığa kavuşturmak ister misin?  
 
[01:23:11] Yani dünyada ya da varlıklarımızda, hayatta var olan iki enerji vardır. Yani Celal 
enerjisi yoğun, gücü, hareket ediyor. Aslında erkeksi demiyorsun ama bu sadece güçlü bir 
enerji ve Güneş'le ilgili. Ve Jamal enerjisi daha alıcı enerji, bilgeliktir. Dinliyorum. Ay. 
Kadınsı derdim ama bu terimleri kullandığımızdan emin değilim.  



 
[01:23:58] Evet, ilk başta tanımın zihin kelimesini kullanmasını şaşırtıcı buldum. Ama şimdi 
bunun hakkında konuştuğumuza göre, aslında, beşten üçünün bile zihinle ilk güreşmesi 
çok mantıklı. Çünkü bu ekim, öz-analiz ve arınmaya sahip olana kadar, üzerinde çalışacak 
bir şeyimiz yok. Bunların hepsi neredeyse yırtıcı gibi görünüyor, sonra bu pulluk geliyor 
eylem için görünüyor ve şimdi bu iki dinamiğin bir denge meselesi, ki hepimizin, 
bahsettiğiniz gibi, bu daha güçlü ve yumuşak kuvvetleri içeriyor.  
 
[01:24:37] Ve ilginç olan tekerlek üzerinde bir aks, büyük tekerlekli küçük tekerlek ve 
birbirleri ile uyumlu çalışmak zorunda olmasıdır. O kadar güzel olan şey, küçük tekerlek 
büyük tekerleği yönlendiriyor. Yani dünyada bu kadar çok aksiyonumuz varsa, ama bu 
güdümsüz, bilgili olmayan, aceleci — Batı dünyasında bunu çok yaparız, siz de buna 
devam edin. Ama dinleme ve görmenin alıcalığı değil, bu akıllıca bir eylemdir. Yani 
aksdaki büyük tekerlekli küçük tekerlek yol gösteriyor. Birlikte çalışıyorlar. Ve Budist 
geleneğini düşünüyorum, Parjnaparamita, bilgelik tanrıçası, Vajradhara ile çalışır. Birlikte 
çalışıyorlar ve aslında sevgi dolu bir kucaklaşıyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Birbirlerini 
bilgilendirirler. Evet, sonra bütün bir nefes var, Jalal, sağ burun deliği ve sol burun deliği 
Jamal. Ve şimdi başka bir bilim olan nefesini kontrol ederek bir şeyler yapmak için iyi bir 
zaman olduğunda, ama ekime geri dönmek için, Ziraat hakkında en çok sevdiğim şey 
doğanın, toprağın ve ekimin dilidir. Arapça ya da belirli bir din gibi birçok dini terim 
kullanmıyor. Herkesin Dünya ve doğa imgeleriyle ilişki kurabileceği gibi, bu şekilde 
erişilebilir. Ama iç yetiştirme, bizim sufi yolumuz gerçekten öğrenmemenin bir yoludur, ilk 
olarak, elbette, devam eden bir öğrenmezlik. Yani bu eski kökler ve yabani otlarla çalışmak 
gibi bir şey olurdu. Bizim şartlandırmamız. Yani çalıştığımız şey bu, anlıyor musun?  
 
[01:26:40] Sık sık, gerçeklikle ilgili kişisel yolumla, yaşadığım her şeyin tarih boyunca 
binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca insanın yarattığı bir dünya olduğunu düşünürüm. Ve 
bir nevi giysi kıyafeti giymeye çalışıyoruz, tabiri caizse, bu tam uymuyor çünkü bizim 
tarafımızdan yapılmadı. Sanırım öğrenmeme fikrine bu şekilde hitap ediyorum. Henüz 
bilmediğimiz bir şeye oryantasyon yaratmak çok zor, çünkü tek bildiğimiz tarihsel olarak 
olanlardır, çünkü gerçekliğin aldığı konteynır budur. Ve bu öğrenmeyi çözme fikri çok 
büyülü çünkü bir bakıma hepimiz bir şey koymamayı öğreniyoruz, sadece yer açmak, yeni 
bir şey görmeyi.  
 
[01:27:39] Hmm. Ve onlar, bilirsin, her zaman boş bir alanın en bereketli olduğunu 
söylerler. Eski kayalar gibi darmadağın olmadığı ve geçmiş hasatlardan kaynaklandığı 
zaman, gerçekten boşken, toprak daha rafine olur. İşte o zaman tohumlanırsın. Aslında bu 
en verimli olanı, taşların ve taşların olduğu değil. Bahsettiğim çiftçilik bu.  
 
[01:28:07] - Evet, metafor olarak. Bu beş derse sadık kalırsak, belki de devam etmeden 
önce, dinleyicilerimizin bir örnek duymaları ilginç olurdu. Mesela Zihni geliştirmek ve 
kendini analiz etmek ve arındırmak için Ziraat pratiği yapıyorlarsa neler yapabileceği gibi?  
 
[01:28:39] Sufi çalışmalarımızdaki neredeyse iç ezoterik eğitimin devreye girdiği yer 
burası. Bu yüzden geri çekilme sürecinin ilk üç aşaması, erimenin sonucunun ilk üç 
aşaması, bir çeşit şartlandırma olması gibi, bir nevi gevşeme gibi. Yani, bilirsin, kim 
olduğum ile çalışmak gibi, Satipatana Buddha, Sufi çalışmalarımızda inziva için 
kullandığım pratiği, bir çeşit erimenin kılıfları gibi. Senin kim olduğunu düşünmenin sertliği. 
Tıpkı Kasab'ın nefes alıştırmasını yapmak gibi, Cemal ve Celal'i birinin varlığıyla 
dengelemek gibi. Yani, elbette, eleman nefes ile çalışan tüm bu uygulamalar. Evet, 
elementler her zaman çok önemlidir, özellikle Ziraat, ve elementlerle birinci elden güzel bir 
yakınlık geliştirmek, bilirsiniz, gerçekten bağlantılı olmak gibi. Yani bunlar arındırma için 



bazı şeyler. Zihinle çalışmak, bilirsin, çok fazla Zikr yapıyorsun, ki bu da alanı boşaltma 
pratiği. Aklına bile gelebilirsin, kafanın etrafında dönerken, alanı temizliyorsun ve sonra 
ilahi tohumun güneş pleksusuna inmesine izin veriyorsun. Alanın temizlenmesi gibi bir his 
var, “LA” (Arapça), “Hayır” tüm bu kavramlara “Hayır” ve sonra evet “Il'Lah” gibi. Evet, 
yapabileceğin pek çok uygulama var ama bir çok yumuşatma, gitmesine izin vermek ya da 
söylediğin gibi yer açmak.  
 
[01:30:49] Evet. Ve sadece Zikr'deki temel nefesini bir an için detaylandırmak için 
dinleyicilerimizin çoğu bu podcast aracılığıyla Tasavvuf'u merak ediyor, ama 
uygulamalarımızı bilmek zorunda değiller. Ve bence şunu söyleyebiliriz, ve belki bunu 
geliştirmemde yardımcı olabilirsiniz, bu tür genel bir kılavuz, ama Zikr'in adı, bilirsiniz, 
hatırlama ve bu bir hareket ve tekrarlama mantrası ve esasen İngilizce'deki kelimeler — 
birçok yönden yorumlanabilirler, ama bir tür ortak Onları Arapçadan yorumlama yolu, 
Hayır, içinde yaşadığım ve bana öğretilen bu gerçeklik bütün gerçeklik değil. Tek gerçek 
gerçeklik “gerçeklik” dir. Ve “The” da gerçekliğin sınırını genişletmek gibi bir şey var, 
sonsuz büyüklükte. Yani bu bir açıklık, saha hakkında söylediğin gibi, anlıyor musun? Ve 
sonra tohumun inmesi için bir alıcıdır. Bu olabilir mi?  
 
[01:32:01] Bunu söylemenin harika bir yolu, az önce yaptığın gibi. Evet.  
 
[01:32:06] Bunu Arapça “La Illaha Illaha Illallah” olarak yapıyoruz ama bu, herhangi bir 
gelenek ve dine uyum sağlayabileceğimiz bir uygulamadır. Ve bence yakalamaya 
çalıştığım şey, en önemli şeyin ruhu, beslendiğimiz gerçeğin bir şekilde doğru olduğunu 
kabul ederek, ama tüm gerçeği değil. Ve işte yine oradayız, öğrenmemenin içinde. 
Bilmediğim bir şey için yer açıyorum.  
 
[01:32:30] Evet. Ve ilahi tarafından doldurulmasına izin vererek, her zaman yapan sen 
değilsin, ama yine de boş bir bardak gibi anlayışlı oluyorsun. Yani önce doldurulmadan 
önce bardağı boşaltmanız gerekiyor, ilahi meyve suyu. Düşünüyordum da, bir Sufi 
öğretmeni Atum O'Kane vardı, Zikr'i İngilizce olarak koydu: dramayı bırakıp kafasını 
çeviriyor ve sonra kafası inip benim geniş kalbime giriyor. Ve sonra, ruhumun olmasına 
izin vererek eve dönüyorum. Ama bir dramanın gitmesine izin vermek ya da hayatımızda 
yaptığımız tüm putlar gibi. Ve bu yüzden, her şeyi bildiğini düşünmenin bir nevi. Evet. Evet. 
Bunu yapmak ferahlatıcı, mesela kim çok fazla dağınık taşımak ister, anlıyor musun?  
 
[01:33:29] Gerçekten. Kudüs'teki büyük duvarlarda ve duvardaki duaları gördüğünüzde 
bunun ne anlama geldiğini öğrendiğimi hatırlıyorum. Avuçları açık ve dirsekleri 
omuzlarından ve kollarından yukarı çıktığında ve kalçalarına katlanıp başlarını bırakıp 
avuç içleriyle yere dokunduklarında... Tekrar yukarı gel. Ve bana açıklandığını 
hatırlıyorum, yaklaştığımda, duygu şu, bu yükü sırtımdan almak.  
 
[01:33:58] Evet, evet, aynen. Ve bu çok güzel.  
 
[01:34:03] Evet. Bana yapıştı. Ve sonra, bilirsiniz, tekrar, elementler aşina olmayanlar için, 
temel nefesler, temel olarak unsurları tarafından bize doğayla nasıl yakınlık verdikleri 
hakkında biraz paylaşmak ister misiniz?  
 
[01:34:21] Tabii. Yani, ideal olarak yapılacak en iyi şey, onları yaparken doğanın dışında 
olmak, eğer bunu yapabilirsen, ve aslında ayaklarını Dünya'da çıplak ayakla hissetmek. 
Bunu hepimiz yapamayız, ama, bu yüzden dört elementler bunlar. Ve sonra eter var. Ve 
biz genellikle Dünya'dan başlarız ve bu taze manyetizma içindeki nefes alma hissiyle 
varlıklarımıza gireriz ve sonra nefes verme sırasında, bilirsiniz, herhangi bir “dross” -kirli 



manyetizmayı bırakıyoruz. Bu nedenle, elementin kendisinin sizi yenilediğine dair bir his 
var ve bir şeyleri boşaltmak ve kendinizi taze enerjiyle canlandırmak için onunla bağlantı 
kurabilirsiniz. Sonra suya ve suyun güzelliğine gideriz. Yani, tüm vücudumuz yüzde 75 su, 
bu yüzden burnundan ve ağzından su nefesiyle nefes alıyoruz ve bu temizlik vaftizini 
vücuduna akan suyla dolduruyor. Bu yüzden yaratıcı hayal gücünü içgörü, meditasyon 
salonu ya da doğada olmayan bir şey için kullanıyoruz, ama su nefesinin temizleyici bir 
eylemi var ve sonra duygular su ve hatta kan dolaşımımızla gelen arınma, kan akışındaki 
tüm anılar su nefesiyle temizlenebilir. Ve sonra ateş nefesi var, ağızda ve burunda ve 
ateşle derin bir arındırma hissi var, radikal bir arınma gibi, ve her zaman ateş ya da 
öfkenin en yüksek titreşiminin berraklık ve ışık olacağını söylerler. Sistemde ateş kullanma 
hissi ve hava ile bitirmek, bütün varlığımızı havaya uçurmak, sanki bir dağın 
tepesindeymişiz gibi ve sadece bir uyanış esintisinin tazeliğinin bu hissi, tıpkı havayla 
arındırılırken kendini akciğerlere açmaya bırakmak gibi. Ve tüm elementlerin özü ve 
hepsinin kaynağıdır ve hepsinin gittiği eter ile çok rafine bir nefes, tüm yayılan ışık ve uzay 
gibi. Tüm yaşama nüfuz eder. Ama her element böyle bir armağandır ve bazen onları 
melekler ya da başmelekler olarak görüyoruz. Ve her bir element, yani, karmaşık bir 
uygulamadır çünkü iskelet sistemi gibi farklı sistemlerle çalışırız. Dünya nefesi kemiklerde, 
etten ve sonra su nefesiyle, dolaşım sistemi ve ateş nefesiyle sindirim sistemi ve hava 
nefesiyle, sinir sistemi ile çalışıyoruz. tüm solunum sistemine aittir. Yani eleman nefes 
yapmak için birçok seviye vardır. Fakat Hazrat Inayat Han'ın bize verdiği temel bir 
uygulama var ve yerli kültürlerde hepsi elementlerle çalışmasına rağmen bu elementler 
nefesleriyle çalışma emrimize özgü bir şey. O kadar güzel ki. Ve eğer doğada olup her 
elementle iletişim kurabilseydin, bilirsin, akarsu en iyisidir, bu gerçekten en iyisidir.  
 
[01:38:07] Çok fazla geri çekilmeye devam eden bir topluluğun parçası olduğumuzu 
biliyorum ve birçok şey yaptığını ve inziva önderliğini de yaptığını biliyorum. Ve sık sık 
kendi deneyimlerime dayanarak bir geri çekilme rehberi ve aynı zamanda bir geri çekilme 
rehberi olarak buldum. Ama birkaç gün ya da üç gün sonra, insanlar ve ben, bu 
uygulamaları yaparak kendimizi doğaya ayırarak ve suyun içerde değil de dışarıdaki sınırı 
çözerek. Gerçekten sınırları çözme alanına girmeye başladığınızda, olan şey, yaprakların 
konuştuğu ve size çok net bir hikaye anlattığı dil, mesaj ve iletişim almaya başlarsınız. 
Rüzgar da bir şey belirtiyor. Suyun yansımasında bir cevap görüyorsunuz ve aniden 
gerçek bir konuşma oluyor.  
 
[01:39:04] Evet. Vay canına. Biliyorum, Hazrat Inayat Han der ki gözler ve kulaklar 
açıldığında, ağacın yaprakları kutsal bir el yazması haline gelir, okunacak kutsal bir kitap 
olur. Kur'an'da diyor ki: “Size kendi içinde âyetlerimizi ufukta göstereceğiz. Doğanın tüm 
açığa vurduğu şeyler ortaya çıkıyor ve doğada gözlerimiz ve kulaklarımız açıksa okunacak 
işaretler var. Ve dediğiniz gibi, geri çekilme hakkında söylediğiniz gibi, elementler nefesiyle 
çalışmak, doğayla aranızdaki sınırların çözüldüğünü hissetmeye başlıyorsunuz, gelişmeye 
başladığınız gerçek bir samimiyet gibi.  
 
[01:39:50] Bugün bu tür uygulamaların alaka düzeyini düşündüğümde, özellikle açılış 
konuşmamızın doğaya dayalı olduğu bir sufi düzenindeyiz. Cevaplarımız ve bağlantımız 
için doğaya gideriz ve bunun sayesinde bir genişleme var. Ve biz kelimeleri söyleriz, 
bilirsiniz, doğa en gerçek kitaptır, tercümana, bağlantıya ihtiyaç duymayan bir kitaptır. 
Uygulamalarımızı bu sırayla uygulamaya çalıştığımda ve genel olarak doğa ve kesinlikle 
Ziraat etrafındaki uygulamalarımda, Dünya'da yaşadığımız zamana kadar, bizim günümüz 
gibi görünüyor. Bilmek için bir yol bu çare var, sadece teorize değil, aynı zamanda hissetti 
duygusunu hissetmek: fark yoktur. Biz doğayı işgal eden bir şey değiliz, doğanın 
kendisiyiz.  
 



[01:40:46] Biz Dünya'yız. Rumi der ki, “Bir kez olsun sert kaya olma, bil ki sen Dünya'sın, 
sen Dünya'sın.” Ve bu bilgi, ya da bu anlayış farklı yaşamanı sağlar. Biliyorsunuz, bu bizim 
sıramızda bir hazine — aslında Hazrat Inayat Han Doğa Meditasyonları adında bir kitap 
yazdı, bilirsiniz, kır çiçeği soruları soruyor ve sonra cevap veriyorlar, doğada bir diyalog ve 
bu diyalog içinde olmak, ve bu ilişkide — diyalog, ilişki, samimiyet, ile bağlantı. Ve böyle bir 
otizmimiz var. Sanki doğadan kopmuşuz gibi. Aramızda samimiyet varmış gibi 
hissetmiyoruz. Bu büyük bir sorun çünkü içtiğin suyu kirletmezsin. Biliyorsun, onunla bunu 
yapmana izin vermeyecek bir ilişkin var. Ama onunla bir ilişki içinde değilseniz, o ben/daha 
ziyade ben/sen bir tür. Ve ben/o? Umurunda değil. Bu sadece bir mal, Dünya'yı kazmaya 
devam ediyorsun, ondan ne istiyorsan alıyorsun ve kutsallıkla ilişkide değilsin. Evet. Yani 
doğayla bir bağlantısı olup olmamasının bir çok etkisi var, anlıyor musun?  
 
[01:42:12] Evet, sanki şu anda eksik olan şey, doğaya bağlıysak doğanın tadını 
çıkarıyormuşuz gibi hissediyorum. Ve eğer değilsek, onu yiyor oluruz.  
 
[01:42:28] Doğru, doğru. Rüzgar üzerimde olduğunda ve bisikletimde olacağımı 
hissediyorum, sanki aşk yapıyormuş gibi hissediyorum, ama beni okşuyorsun. Çok sarhoş 
edici! Ve burada çok fazla titreşim olduğunu hissedeceğim. Çok fazla sevişme. Yani bu 
duygu çok değerli, gerçekten değer verilecek, dedikleri gibi, başka bir varlık uçağı, 
Dünya'da tüm bu duyularımız var ve onları gerçekten hissetmek ve kullanmak ve yaşayan 
Dünya ile her zaman bu samimi karşılaşmayı yaşamak için yaratılmışız. Tabii ki, burada 
olmanın en büyük hazinelerinden biri, buna sahip olmak.  
 
[01:43:14] Duyulara işaret ediyor olmanız harika, çünkü onlar hakkında konuştuğunuz 
şekilde, bu uygulamalar, onlar bizim ilahiyete ve daha fazla anlayış ve samimiyete giden 
yolumuz bu şekilde birbirine bağlı olduktan sonra yalnız hissedemeyecekleri bir yoldur.  
 
[01:43:37] Hayır. Parkta arkadaşlarım gibi ziyarete gittiğim ağaçlar var. Bir tane beyaz huş 
ağacım var, onu ziyaret etmeye bayılıyorum. Kendini yalnız hissetmiyorsun, hayır, bütün 
bu varlıklar var ve Hindistan'a gittiğimi hatırlıyorum, Varanasi'ye sadece Ganj'a giriyordum. 
Çünkü ona karışıp güneşin doğuşunu seyretmekten kendimi alamadım. Ve, bilirsiniz, 
duyularımızla tanıklık ettiğimiz söylenir, ilahi bir şey veriyoruz, tanık olduğumuz şey ve 
buradaki her şeyle nasıl karşılaştığımıza göre nasıl geri verebileceğimiz.  
 
[01:44:20] Bu bizim hediyemiz. Bazen bunu düşünüyorum ve kendimi olumsuz 
hissettiğimde ya da bir şeyin beni en iyi şekilde ele geçirmesine izin verdiğimde kendim 
için kişiselleştiriyorum ve az önce söylediğin şey yüzünden kendimi yakalıyorum. Ve ben 
de duygularımla şöyle bir rapor göndereceğim: “Oh, burası gerçekten berbat. İşler berbat, 
biliyor musun? Yoksa bundan daha iyisini yapıp “Hayır, çok güzel” mi diyeceğim? Hayır, 
güzelliği buldum. Karanlıktı ama yine de güzelliği buldum. Evet, bu bir sorumluluk. Bu 
telefon görüşmesinin başlangıcında, bir din hakkında konuşmak zorunda olmadığımızı 
farklılaştırdığınızı söylemiştiniz; ya da Ziraat özellikle açık dini terimlerle sunulmadı, ki 
bunu gerçekten zorlayıcı buluyorum çünkü şu anda genç nesiller yaklaşıyor, araştırmalar 
ve anketlere göre Dine karşı gerçekten alerjisi olduğunu gösteriyorlar. Ve kesinlikle neden 
görebiliriz ki, doğdukları zaman ve dini çatışmalar, savaş ve köktendincilik, anlıyor musun? 
Bu yüzden bunun dinden ne kadar farklı olduğunu merak ediyorum. Yani, bu onu herhangi 
bir insan için daha erişilebilir kılar. Yani maneviyat var. Bir de din var, değil mi? Eğer bu 
seninle konuşacaksa...  
 
[01:46:06] Hazreti İnayat Han'ın meşhur alıntısı: Okuyucuyu aydınlatabilecek tek bir el 
yazması var, doğanın kutsal el yazması. Yani tüm kitaplar yazılmadan ve tüm dinler 
gelmeden önce, doğa buradaydı ve kitabın annesi de doğaydı. Yani bu yaşayan Dünya 



burada. Ve tabii ki yerli insanlar onu nasıl okuyacaklarını ve işaretleri ve yaşam döngülerini 
nasıl alacaklarını ve onlarla ve mevsimlerle dengede yaşayacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani 
tüm bu tür antik bilgelik doğaya gömüldü ve sonra Hazrat İnayat Han bile tasavvuf bir din 
olmadığını söylüyor. Eğer buna din demek zorunda kalsaydım, o da buna kalbin dini derdi. 
Ve son zamanlarda okudum, geleceğe dair bazı fikirler yazıyordu, bilgeliğin dinin yerini 
alacağını söyledi. Oldukça radikal bir ifadeydi. Ama temel olarak, eğer Dünya tabanlı bir dil 
kullanıyorsanız ve bu da bir şeydir, hepimiz Dünya'nın bir parçasıyız ve bu herhangi bir din 
ya da geleneğe rastlayabilir, bu hepimizin ortak noktası. Yani tüm ekim dili, bence herkes 
tarafından erişilebilir. Ama din, o kadar ilginç ki doğanın kutsal el yazması kutsal kitabın bir 
el yazması gibidir, bilirsin, kutsal kitaplardan biri.  
 
[01:47:46] Evet, yani, bence kutsal bir kitap olarak insanın yazdığı kitaplardan farklı olan 
şey, onu okumamalı çünkü okumaya çalışana kadar okuyamıyorsun. Ve Ziraat gerçekten, 
bir bakıma, doğayı okuyabilen bir hazne yapmak için bir uyum.  
 
[01:48:10] Değil mi? Doğru. Kendini bu hale daha çok açıyorsun.  
 
[01:48:15] Evet. Ve sınırı eritmek. Hayatının bir kısmını dansçı olarak geçirdiğini biliyorum. 
Bu doğru mu?  
 
[01:48:24] Oh, evet. Ve aslında Haziran'da bir performansım var.  
 
[01:48:29] Oh, bu çok hoş.  
 
[01:48:30] Bunu uzun zamandır yapıyor olmama rağmen, bilirsiniz, bir sürü yalnız iş 
yaptığımı hissediyorum, böylece ne olması gerekiyorsa onu yapabiliyorum. Bir çekirdeğe 
sığdırmak zorunda değilim, bilirsin, evet, hayatım boyunca dansçı oldum. Evet.  
 
[01:48:45] Sormamın nedeni, doğayı manevi bir uygulama olarak düşündüğümde, 
somutlaşmayı düşünüyorum. Hissettiğimiz anlamda ve aynı zamanda fiziksel ifademizde 
nasıl değiştiğimizi ve bir bakıma kendimizi gerçekten bırakırsak ve bedenlerimizin nefes 
aldığımız şekilde hareket ettirilmesine izin verirsek, aslında nefes almıyoruz. Nefes 
alıyoruz. Kendimizin bu doğa uygulamalarında somutlaşmasına izin verirsek, büyülü bir 
şey olabilir. Senin adına cevap vermek istemiyorum. Buna nasıl cevap vereceğini duymak 
istiyorum.  
 
[01:49:23] Şey, kesinlikle enerji, bilirsin, Dünya'nın enerjisi vücuduma giriyor ve 
vücudumun kalbime girdiğini hissediyorum. Gökyüzü gökyüzü gök manyetizmasını 
döküyor. Yani biz cennet ve dünya arasındaki bu kanal gibiyiz, bir insan. Ve sonra bu 
insan kalbi cennete ve dünyaya katılıyor. Ve bu yüzden, bilmiyorum, tüm bu enerjiler ve 
manyetizmalar gibi hissediyorum. Ve aynı zamanda hareket ettiriliyor, bu yüzden sadece 
bir tür hareketin içine taşıyor. Çok genç olduğumu hatırlıyorum, bir tarlada durduğumu ve o 
kadar huşu ve parlaklık hissettiğimi hatırlıyorum. Tıpkı buğday taneleri gibi hareket etmek 
zorunda kaldım ve sallanmaya başladım ve tüm evrenle kozmik bir bağ gibiydi. Yani, 
düzenlemede, sanırım et ve kemik hissi var, tüm vücut, ve onu Dünya'ya getirmek. Yani, 
bilirsiniz, üstün bir Tanrı hakkında konuşuyoruz ve yakın olan bir Tanrı'dan bahsediyoruz. 
Yani doğa gerçekten ilahi, tüm Dünya'nın yakın olduğunu gösteriyor, bize bu ilahi 
imtiyazlığı gösteriyor. İlahi bulduklarımız sadece üstün bir enerji değil. Elbette bunu da 
tasavvufi çalışmalarımızda araştırıyoruz. Yani somutlaşma her zaman yolumun bir parçası 
olmuştur. Ganj parçasını yaptığımda, her şey Ganj'daki kirlilikle ilgiliydi, ama bir parça 
yapmak için çok duygulandım. Ma Ganga'yı, kendisini ve nehirdeki güzelliğini ve onu 
onurlandırmak için bir dans parçası. Parçanın ilk kısmı çok ayinsel, aslında bir kase su 



kullanıyor ve sonra ona yaptığımız şey hakkında biraz üzülüyor. Ama her zaman 
elementleri bile somutlaştırmak istemişimdir. Bunu geri çekilmelerde yaparız, aslında vücut 
yürüyüşlerinde ve hareketlerdeki elementleri yaparız.  
 
[01:51:48] Doğru, yapıyoruz. Ziraat'ın bu bileşenlerinden birine bağladığım bir şey 
söylediğini duyuyorum, ki bu da kendi işimizi yapıyor, işimizi yapıyor. Yani, bilirsin, sen bir 
dansçısın, bu yüzden oldukça anlamlı bir şekilde anlatıyorsun, bilirsin, bu uygulamaların ve 
bu çalışmaların içinden nasıl geçtiğini ve sonra yerleştiğinde, tabiri caizse, ya da 
ulaşıldığında, bunu yaptığınız iş aracılığıyla Dünya'daki başkaları tarafından okunabilecek 
bir şeye dönüştürüyorsunuz.  
 
[01:52:20] Mm hı. Tıpkı senin gibi, sanatçı, bilirsin, her birimiz için sanat eserleri yaparsın. 
Bu dersin güzel yanı, her birimizin kendi işimize sahip olması ve bir başkasının işini 
yapmak zorunda olmadığımızdır. Bilirsin, her biri eşsiz ve yine de hepimiz bu güzel için 
ilahi bir plan yapıyoruz. Yani tarlada çiçekler var ve orakçılar var ve hepsi aynı işi 
yapamıyor ama hepimiz ilahi plan üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden her birimiz kendimizden 
gelen kendi benzersiz yolumuza katkıda bulunuyoruz. Umuyorum ki dünyada uyanmak 
için. Yani hepimize ekmek için ilahi tohumlar verildi. Her birimizin kendine özgü tohumları 
var ya da belki sadece bir ilahi tohum, bilemiyorum. Ama belki de kendi yolumuza ekeriz.  
 
[01:53:27] Evet. Bana bir klişe haline gelmiş bir alıntıyı hatırlatıyorsun, ki bu da işini 
yapmak daha iyidir. Boktan, berbat bir iş, başka birinin işini yapmaya çalışmaktan ziyade. 
Çiftçilik metaforunun bunu nasıl kaplayabileceğini görüyorum. Herkesin pulluk gibi asil bir 
pozisyon alması ve merkezi bir role sahip olması gerektiğiyle ilgili değil. Hepimiz bunu 
yapamayız. Ve özellikle de asil değil. Sadece bir pozisyon. Yabani otlar gereklidir.  
 
[01:54:08] Doğru. Ve sizin de ele almanız gereken bir şey varsa, onarıma ihtiyaç duyan 
şeye de bakmak iyidir. Çiftlikte birlikte çalıştığımız fikri de çiftlik metaforu tüm dünyanın bir 
çiftlik gibi olması ve hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz. Hazrat Inayat Khan'ın, yağmur 
suyunun sadece kendi tanklarımızda tutulması gerektiği anlamına gelmediğiyle ilgili 
sevdiğim başka bir alıntı daha var. Dünyaya yayılan tüm varlıklar için, dünyanın nehirleri, 
kast ve inanç ötesinde. Ve sanırım aşk, uyum ve güzelliğin mesajı evrenin damarlarındaki 
dolaşım boyunca hepimizin bunun için kanal olabileceğimiz şekilde akması anlamına 
geliyor.  
 
[01:55:01] Evet, yani, aynı şekilde, eğer dünyada kendi işimizi yapıyorsak ve buradaki gibi 
resmi bir uygulamayla başlamıyorsak zihni geliştirmekten, öz-analiz ve arınmadan 
bahsediyoruz. Ama biraz hazırlık yapmadan kendi işimizi yapmaya başlıyorsak, sadece 
sorabiliriz, bu iş ne olacak? Bir bakıma, gerçekliğimi deneyimlediğim bir çok insan 
direksiyonda uyuyormuş gibi hissediyorum. Yani sadece tepkiden ve tepkilerden... fazla 
düşünmeden davranıyorlar. Böylece tepkileri tetiklenmiş ya da sığ hissettiklerini hissediyor. 
Ve sonra derinliklerde yaşayan ve içsel ekolojilerini geliştiren ve bu enginliği yaratan 
insanlar var. Barışçıl ve evren tarafından sevilip ulaşıldığını hissediyorlar ve besleniyorlar 
ve bu insanlardan, kendi işinizi yapmaya gittiğinizde, bu iş bir şeyin özünü taşıyor. Onları 
işgal eden insanoğlunun ötesinde. Yani onlar, bilirsiniz, iş evreni bize geri teslim ediyor.  
 
[01:56:13] Evet.  
 
[01:56:13] Bu çok büyük bir fark. Bilirsin, her gün kalkıp işe gitmeyi düşünüyoruz, bilirsin, 
ve yarım baş ağrısıyla çok erken uyanmaktan ve gidip gelmekten. Ve bilirsin, hepsi. Evet, 
daha anlamlı bir şey biliyorsun.  
 



[01:56:34] Yani bir bakıma, her birimiz bir varlık alanı gibiyiz ve bu alanda ne varsa 
içimizden dökülen bir tür, yani atmosferimize, varlığımıza, verdiklerimize göre bir alan 
yaratırsak. Bu yüzden sorumluluk almak, bu alanı içeriye doğru yetiştirmek, 
düşüncelerimizi ve eylemlerimizi belirlemek bize kalmış, ama aslında, eğer onlar bir tür 
ayarlanmış ya da titreşimli bir alandan gelmiyorlarsa, içinde ilahi bir his, perspektif olan bir 
perspektif. yine biz değer ne bütün tema, hem de, hayatta. Ve bu durum Hazrat Inayat 
Han'ın düşünceleri gibi geliyor. Alanın kendisi gibi, biz de bir tarlayız. Kabir dedi ki, “Her 
birine bir tarla verildi ve biz onu yetiştirmek için yaratılmışız ve sen dikenleri çıkarabilirsin, 
gül getirebilirsin. Duruma göre değişir. Sana verilen alanın yetiştirilmesiyle ne yapacağınızı 
görmek size kalmış. Ve belli bir atışta titreşirken daha iyi hissediyoruz.  
 
[01:57:55] Kesinlikle yaparız.  
 
[01:57:58] Benim alanım gerçekten ağırlaşabilir ya da başka bir şey. Ve sonra sanki, 
bilirsin, Oh, geri çekilelim. Burada biraz iç yetiştirme yapmam gerekiyor. Ve ritim bile, 
sadece takip ediyorum. Buraya gelmem için hangi ritme ihtiyacım var? Bir nevi sakinleşip 
doğaya çıkmam gerek. Doğa gibi her zaman beni yeniler ve yeniden akort etmenin en iyi 
yolu budur.  
 
[01:58:28] Bahçemde bir kaplıca olma lüksüm var. Ve yaklaşık 15 yıldır dışarıda banyo 
yapıyorum.  
 
[01:58:41] Aman Tanrım, bu harika.  
 
[01:58:43] Ve düşününce, ben de koşucuyum ve hava ne olursa olsun her zaman 
koşmaya kararlılığım var. Ve hava çalkantılı ve görünüşe göre zor olduğunda en çok 
uyarıcı, zevk ve yeni sinirsel yollara sahip oluyorum. Ve bence, Tanrım, sadece yıkanmak 
ve koşmak için dışarı çıksaydım mükemmel, güzel bir gün olduğunda, gerçekliğin küçük bir 
kısmını görür ve tüm bu çeşitliliği kaçırırdım. Ziraat ile merak ediyorum. Hava durumu 
mecaz olarak uygulamalara girip gelmediğini merak ediyorum.  
 
[01:59:24] Çok fazla hava yok, sanırım mevsim ve döngü değişimi. Ziraat töreni 
yaptığınızda, dualarınızı koymak istersiniz. Yani, çocukken annem gerçekten harikaydı. 
Yağmur yağdığında dışarı çıkardık ve koşmak ve oynamak için dökülürdük. Gök gürültülü 
bir fırtınada dışarı çıkıp onu uluyup beslerdik.  
 
[01:59:53] Bu harika.  
 
[01:59:54] Evet. Ve biliyorsun, onlar çok doğa temelli, ailem. Yani her zaman bu unsur 
dışarı çıkmak ve selamlamak vardı. Dediğin gibi, koşarken, sanırım büyük rüzgarlarda 
koşuyorsun. Yani, evet değişen hava ve bilirsiniz, bazen ruhani bir yolda, sanki bir 
laboratuvardaymış gibi hissediyorsunuz ve çok bozulmamış ve bu alıştırmayı 
yapıyorsunuz. Ama doğada temiz bir laboratuvar gibi değil. Çok öngörülemez ve rüzgarları 
ve fırtınaları var. Yani, dediğiniz gibi, bununla çalışmak gibi.  
 
[02:00:37] Evet, evet, kontrollü bir iklimde meditasyon salonunda minderde oturmuyoruz. 
Aslında ulaşıldık. Biliyorsun, biz de içindeyiz.  
 
[02:00:48] Evet. Dinamik bir diyalog ve kavşak.  
 
[02:00:52] Evet. Yani bazı döngülerden bahsettin. Ziraat döngüsüne bir örnek verebilir 
misiniz?  



 
[02:01:01] Çiftlikteki çalışmalarını görelim. Bu metaforu çok kullanıyorlar. Yani bir tohum 
ekmeden önce, döngü çiftçilik yapmak zorunda olduğundur. Ve yılın belli zamanlarında, 
döngüden önce çiftçilik ve üzücü şeyler yaparsın. Bahar döngüsü, bilirsiniz, tohumları 
dünyaya koyuyorsunuz ve bu Huresh (Güneş'in baş meleği), Güneş'le birlikte yükselen 
enerjidir. Oysa sonbaharda, daha çok köklere doğru gitmek gibi bir şey. Bu yüzden yerden 
çıkma döngüleri — çok görünür, çok çağrıştırıcı, çok açık. Ve daha sık toprağa köklere 
gizlenir. Mevsimler gibi devasa döngüler her üç ayda bir değişiyor. Ama döngüler içinde 
döngüler var ve bir gün içinde bir döngü var, güneşin doğuşu gibi. Enerji yükseldiğinde, 
hüresh ve güneş öğlen gibi zirveye ulaştığında, öğlen vakti, bu bir çeşit bütün noktaya 
gelir. Ve sonra gün batımında meydana gelen bir şeyler. Yani bir günün döngüsünde, farklı 
etkinliklerden, farklı varlık biçimlerinden geçiyorsun ve sadece onlardan haberdar olmak 
ilginçtir. Mesela dışarı çıkıp bir şeyler yapmak için iyi bir zaman. Sonra karanlığın içeri 
girmek için iyi bir zaman olduğu gece. Ama aynı zamanda onlarla ritim içinde ve onlarla 
uyum içinde olmak.  
 
[02:02:41] Bu ritim fikrini seviyorum. Evet, bunu kendi günümde hissediyorum. Güneşle 
uyanıyorum. Sabahları bir kaç saat roket gemisi oluyorum ve sonra en iyi beynime ve en 
iyi enerjime sahip olmam o kadar uzun sürmez. Ve bu azalmaya başlar hissetmez 
görevlerimi daha az gerektiren şeylere indirgemeye başlıyorum. Ta ki günün bir kısmına 
gelene kadar kendimi besleyeceğim ve hiçbir şey yapmayacağım.  
 
[02:03:08] Doğru, doğru. Yani bunun doğasında bize onu dinlememizi ve izlememizi 
söyleyen bir işaret var. Işıkla, Güneş'in ışığını takip ederek bile.  
 
[02:03:22] Evet. New Mexico'da günün birinde dışarı çıkmadığın bir zaman vardır. 
Etkinliklerimizi sabahın 3'ünde yapıyor olmalıydık. Bu ideal olurdu. Yani bir soru var, 
gerçekten, sadece paylaşmak istediğin bir şey veya referanslar var mı diye sormadan 
önce sana sormam gereken bir sorum var. Herkese bu podcast'te röportaj yapmamı 
isteyeceğim bir şey. Eğer bir süper kahraman yaratırsak ve süper kahramanların genelde 
tekil bir açılış konuşması olur ve sonra güçleri o açılış konuşması etrafında olur. Eğer bir 
süper kahraman olsaydı, Ziraat derdik ya da doğa diyebiliriz. O süper kahramanın güçleri 
ne olurdu? Bu süper kahraman nasıl olur da dünyaya gidip nasıl davranır?  
 
[02:04:12] Yani, bu anne, Gaia, bilirsin, o süper kahraman, çok fazla ödül veren bir süper 
kahraman. Kendi etinden, kendi bedeninden, kendi bedeninden döktüren tüm tohumlar, 
meyveler ve çiçekler. Bu bir süper kahraman. Tıpkı bu sevimli basit tanrıça gibi. O da çok 
fazla gübre yapabilir. New York'ta her gün gübre yapıyorum ama o hepsini alıyor ve yeni 
şeyler yapıyor. Böylece israfı bile güzelliğe dönüştürebilme yeteneği Dünya'nın kendisinin 
inanılmaz bir niteliğidir. Bir sürü bağışlayıcı ve cömertlik var.  
 
[02:05:10] Seni dinlemek gibi. Dönüşüm, kendini fedakarlık gibi duyuyorum.  
 
[02:05:18] Evet, vermek, yenilemek, atıkları nasıl alacağını ve nasıl dönüştüreceğini 
bilmek, dönüşüm ve simya, yoğunlarla çalışmak ve sonra onu güzel bir şeye 
dönüştürmektir. Yani bu süper kahraman zor şeyleri alıp onları faydalı, güzel, hayat veren, 
verimli bir şeye dönüştürebilir. Sanırım bu da esnek bir kalite.  
 
[02:05:54] Evet. Eğer öyle hissediyorsa, bunu ilk defa söylediğini duyduğumda, dönüşme 
ve kompostlama yeteneğinin içinde bir af notu var.  
 



[02:06:07] Evet. Evet, oldukça bağışlayıcı. Bence ona bakmazsak o da kızabilir, ama 
sanırım o bir süper kahraman gibi, bunun için başka bir parça düşünebilirim.  
 
[02:06:26] Bunlar iyi olanlar, kesin. Yani, bunlar muazzamdır. Evet, dönüşüm, simya, 
affetme. Sadece şu anda bu cümleyi düşündüm, eminim siz de duymuşsunuzdur “Eğer 
sevildiğinizi hissetmiyorsanız — yerçekiminin römorkörünü hissedin. Ama şimdi seninle 
bunu düşünmek de hoşuma gidiyor, ben de onun öfkeyi düşünmeyi seviyorum. Doğa 
Ana'nın Kali'si gibi.  
 
[02:07:00] Evet, evet. Bu da MA GANGA'da yaptığım dans parçasına geldi, (Ganj) çünkü 
bir Kali vardı, Kali ve parça gibi çıktı. Mesela burada bütün bu kutsallığı yapıyorum, bu 
ritüeli yapıyorum, küçük çiçekleri küçük ışıklarla su kaselerine koyuyorum ve sonra 
oradayken fark ettim ki insanlar onu sürekli onurlandırıyorlardı, bilirsin, suya küçük ışıklı 
tekneler koyuyorlardı ve sonra yavaşça aynı anda dua ediyorlar. Tüm bu kimyasal atıklar 
ve kutsallığının yan tarafı tarafından kirleniyordu, ama sonra tüm bu toksisiteyi alıyor. Bu 
konuda biraz öfkeli olabilir. “Uyanın millet.”  
 
[02:07:54] Neredeyse, bilirsin, bir sürü çöp yediğimizde hazımsızlık geçireceğiz ve biraz 
huysuzlaşacağız.  
 
[02:08:00] Evet, yıkamada ortaya çıkıyor.  
 
[02:08:07] Eğer yaşam Ya Hayy için Arapça kelime wasifa, pratikte çok Ziraat yapıyor.  
 
[02:08:17] Evet, ya HaYY ve YA REZZAK, beslenmeyi sağlayan ve veren ve YA 
Wahhabo, belki de sağlayan Yais ve belki ______ gibi. ______, beslenmesini sağlayan ve 
veren kişidir. Ve ya WAHHABO, bunun ortaya çıkması, o ödülün ortaya çıkması ve sonra 
YA Shakur, minnettar ol, buna karşı minnettarlığımız. Thich Nhat Han dedi ki, ayakların 
Dünya'yı seviyormuş gibi yürü, ifadeyi unuttum, ama bu şükran duygusu Dünya'da 
yürürken ve sevdiğin gibi. Bu karşılıklılık. On Sufi düşüncesinden bahsediyordum. Beşinci 
Tasavvuf düşüncesi, katılmamız istenilen karşılıklılık yasası ile ilgilidir, bu yüzden Ziraat'ta 
bunun gerçekten önemli bir karşılıklılık hissi olduğunu düşünüyorum: Dünya'ya ne 
verdiğimiz ve onun bize verdiği şey ve bu tür birbirine devam eden bir ilişki içindeyiz. Evet, 
yedincisi yararla ilgili. Yani karşılıklılığın ötesinde, sen bana bir şey veriyorsun, ben de 
sana bir şey veriyorum. Gerçi o kadarını geri vermiyoruz. Yararlılık, Dünya'nın 
elementlerine faydalı olduğumuz ve hatta feragat bile geldiği bir şeyi geri verebiliriz, 
mesela, neyi feragat edebiliriz? Mesela, “Good Life Labaratuar"ı yaptığını biliyorum. 
Gerçekten neye ihtiyacın yok? İhtiyacım yerine buradaki açgözlülük nedir? Bu yüzden, 
açgözlülük yüzünden Dünya'yı sürekli tüketmek için gerekli olmayan bir şeyden vazgeçme 
hissi. Yani bu tür karşılıklılık, fayda ve doğru ilişki duyguları devreye girer. Ama bir süper 
kahramanın olup olmadığını bilmek istiyorum, aklına bir şey geldi mi?  
 
[02:10:30] Seninle sohbet etmeden önce doldurmaya çalışmamıştım. Ama dünyanın süper 
kahramanını görelim. Zeki bir gün geçiriyor olsaydım kesinlikle aynı şeyleri söylerdim ama 
belki yerçekimine ve atmosfere eğiliyorum. Ve bir koruma var, sanırım yerçekiminin 
kucaklaşması gibi demiştik, ama atmosfer bize bir koruma sağlıyor. Um, bir bakalım.  
 
[02:11:12] Her element aynı zamanda bir süper kahraman gibi hissediyor, bilirsiniz, Dünya 
bize bu yerçekimini veriyor ve su bize bu ferahlığı veriyor, yani, her element inanılmaz, 
bize çok şey veriyor.  
 



[02:11:28] Elementleri ve bir süper kahraman fikrini düşündüğümde, bir sebepten ötürü 
flört etmeyi düşünüyorum — unsurların hepsi sürekli bizimle flört ediyor. Bana bak, şimdi 
ne yapabildiğime bak. Beni kontrol et. Mor bir çiçek açtım ve şimdi su dalgalarıyla, ay 
ışığıyla suya yazacağım. Bilirsin, bu bir flört.  
 
[02:11:57] Tamamen muhteşem. İnanılmaz bir şey.  
 
[02:11:59] Evet, flört ediyor.  
 
[02:12:00] Çok flörtlü. Michael Pollan doğa hakkında bir kitap yazdı. Arıları çeken çiçeğin 
güzelliği. Her şey yerleşik, devam eden bir ilişki, bir aşk ilişkisi.  
 
[02:12:17] Evet, erotik.  
 
[02:12:19] Çiçekler flört eder ve beni içine çekerler.  
 
[02:12:22] Evet, olabilirler (kahkahalar). Bu çok hoş bir konuşma ve insanların doğada 
köklü ruhsal bir uygulamaya sahip olması ve bu faydaların ne olabileceğini düşünmeleri 
için bir sürü tohum sağladığımızı hissediyorum. Eklemek istediğin ve sana sormadığım bir 
şey var mı?  
 
[02:12:54] Hayır, sadece Hazrat Inayat Han'ın bu etkinliği yaratması çok ilginçti. 
Elementlerle bu tür bir karşılaşmayı uyguladığımızda ve bize bu nefesleri verdiğimizde, ve 
bize burada bazı uygulamalar veriyoruz, ama bu oryantasyon doğayla duyusal bir 
karşılaşma içinde — devam eden, sevgi dolu ve saygılı. Dünyada olmanın en büyük 
zevklerinden biri, diyebilirim ki...  
 
[02:13:21] Gerçekten.  
 
[02:13:22] ... tüm unsurlarla karşılaştığımızı. Çok yemyeşil.  
 
[02:13:31] Görünürde gizlidir, bilirsin, ulaşılmadığında bir kullanıcı hatası oluyor çünkü her 
şey burada, her zaman burada ve ayakkabılarımıza bakıyoruz.  
 
[02:13:43] Bu doğru. Evet. (Gülüşmeler).  
 
[02:13:45] Yani bu bir operasyon sistemi hatası, tekrar tekrar, tekrar, tekrar tekrar 
yapmamız gereken bir sistem hatası — kendimizi zaten olup bitenlere uyum sağlamalıyız.  
 
[02:13:56] Evet, aynen. Kendimizi daha derinden açıyoruz.  
 
[02:13:58] Evet. Ve bir bakıma, yardım sadece burada, müsait ve yolda değil, aynı 
zamanda burada, sanki yalnızsak ve üzgünsek ve kırılmış ve incinirsek, her neyse, 
umutsuz hissedersek. Tam burada.  
 
[02:14:17] Tam burada.  
 
[02:14:22] Sona ermek için iyi bir yol gibi hissediyorum, eğer buna hazırsan, belki birlikte 
olabiliriz — bir sebepten dolayı Ya Hayy benimle kalıyor. Ama uygun olduğunu 
düşündüğün bir vazifa var mı? Ya Hayy'i seviyorsun.  
 
[02:14:37] Bu harika bir tane.  



 
[02:14:40] Tıpkı Le heim gibi! İbranice.  
 
[02:14:43] Tam olarak. Evet.  
 
[02:14:45] Ve Sufi buna wasifa diyorlar. Bunu yaşayan Tanrı'nın isimlerinden biri. Yaşayan 
tek şey bu.  
 
[02:14:55] Tamam, o zaman birlikte üç Ya Hayy yapacağız. Hazır mı?  
 
[02:15:02] Evet. (Birlikte ilahi söylüyorlar.) Ya Hayy, Ya Hayy, Ya Hayy Netanal Miles-
Yepez ile önceki bir podcast konuşuyordum, ve biz wasifa söylüyorduk ki aslında Wasifai 
ile yaptığımız şey, daha iyi bilmek istediğim bu kaliteyi bana ikamet etmek istiyorum.  
 
[02:15:34] Güzel, evet.  
 
[02:15:35] Evet, bu podcast'i dinledikten sonra, dinleyiciler için, bir süre oturabilir ve ya 
Hayy'i tekrarlayabilir ve canlılık dediğinizi ve aslında onu ruhuna yaktığınızı anlayabilirsiniz.  
 
[02:15:47] Canlılık, canlılık ve şükranla yanıyor. Kıymetli insan hayatı.  
 
[02:15:59] Evet. Ziraat ya da Inayati düzenini ya da doğaya dayalı meditasyonları hakkında 
daha fazla bilgi edinmek isteyebilecek insanlar için herhangi bir referansınız ya da 
bağlantılarınız var mı? Şov notlarımıza da koyacağız, ama burada bahsetmek istediğiniz 
herhangi bir şey.  
 
[02:16:18] Hazrat Inayat Han'ın yazdığı Doğa Meditasyonları adında bir kitap var. Yani bu 
kitapta doğadan gelen her türlü güzel cümle var. Kocamla ben Zümrüt Dünya adında bir 
kitap yazdık. Bu uygulamaların çoğunun yazıldığı ve doğaya dayalı uygulamalar yarattık 
ve aynı zamanda çevresel şeylerle dünyada nasıl olduğumuz hakkında. Yani o kitap 
önerebileceğim bir şey. Ziraat web sitesi şu anda Ziraat.org.  
 
[02:16:56] Ve Inayati Düzeni ve Ziraat Düzeni, bunlar aynı zamanda doğaya dayalı bir geri 
çekilmeye gitmek ve bir başkasının rehberliğine sahip olmak isteseydi, bu tür bir ilişki 
arayabilmeleri için harika yerler olurdu.  
 
[02:17:12] Doğru, doğru. Ama geri çekilme orada listeleniyor, yaklaşan geri çekilme ve 
bilgi. Şu an için tek düşünebildiğim bu.  
 
[02:17:23] Biz gösteri notları çıkıyor başka bir şey ekleyebilirsiniz.  
 
[02:17:27] Seninle konuşmak güzeldi.  
 
[02:17:28] Evet, çok güzeldi.  
 
[02:17:49] Ve burada, Şimdi Değilse, Ne zaman. Alice Wyatt ile konuşmalar.  
 
[02:18:07] Hediyelik eşya dükkânını ben yönetiyorum. - kazınmış olan. Hayır, hayır, 
kelebeklerden biri değil. Siyah beyaz Ölüler Günü eseri. Evet, işte bu. Çok teşekkür 
ederim. Kadın dikkatli bir şekilde kil tenceresini kaldırır ve bir eliyle göğsüne sıkıca tutarak, 
ekran rafının üst kısmına erişmek için kullandığı mini bir merdiven iner. Aşağı indiğinde bir 
tencereyi çeviriyor ki alttaki imzayı kontrol edebileyim. Bummer. Fiyat etiketi, sanatçının 



işaretinin üzerine sıkıca yapışmış durumda. Genellikle, çıkartmayı soymak için gereken 
ekstra çabadan utanırdım, bekleyen başka müşterileri olduğunu bilerek. Ama hayır. Ona 
bakıyorum. Bana bakıyor ve biraz sıkıntıyla Melek ortaya çıkana kadar tırnağıyla ağır fiyat 
etiketinde sıyrıklar. Melek. Angel, kocama diyorum ki. Ve ellerini tencereye beşik koyar, 
yüzü Ah! Benimkinde gördüğünü biliyorum. Aung Hils genç bir Meksikalı sanatçı, 
Chihuahua, Meksika'daki memleketindeki Marda Ortiz'de tanıştık. Biz oradayken bir 
tercümana ihtiyacımız olduğu için Meksikalı bir arkadaştan yerel bir iletişim istemişti. Bizi 
mutlu bir şekilde Angel'a bağladı. Sonunda İspanyolca'yı bildiğimiz kadar İngilizce kelimeyi 
öğrendi. Yaklaşık 12. Yine de, ezici bir şekilde anlaştık ve bir sanatçı olarak hayatına, 
sanatına ve başarısına duygusal olarak bağlandık. Bu parçayı bu önemli hediyelik eşya 
dükkanında görmek bize çok keyif veriyor. Bir stil dergisinde gezinirken kendimi minimalist 
olarak görüyorum. Temiz, temiz, nötr renkli dekora çekiliyorum. Şömin rafında basit bir 
vazoda sergilenen kırmızı lale beni zevkle iç çektiriyor. Ama gerçek evim? Bu farklı bir 
hikaye. Yıllar önce, oldukça iddialı bir arkadaş ziyaret etti ve dedi ki: “Evindeki tüm bu 
eşyalar senin için bir şey ifade ediyor, değil mi? Bu arada söyleyebilirim, bunu söyledi ve 
bu arada kendi dergi tarzındaki evini dekore etti, yorumunun tam olarak bir iltifat 
olmadığını söyledi. Yine de bunu bir kişi olarak kabul etmeye karar verdim. Evet. 
Hayatımda sahip olduğum şeyler benim için bir şey ifade ediyor. Sınırlar var tabii. Sadece 
o kadar çok kahve fincanı olabilir, çocuk sanat eserlerinin gerçekten sıralanması gerekiyor 
ve bunların çoğu 20 yaşına geldiklerinde atıldı. Seattle için mükemmel bir mobilya parçası 
artık New Mexico için uygun değil. Ama evet, sahip olduğum şeye sahip olmamın bir 
sebebi var. Mekanımı nasıl kurduğumu düşündüğüm zaman anıların benim için önemli 
olduğunu görüyorum. Karmaşık dünyamızı nasıl işlediğimi anlamama yardımcı olan 
Instagram'da bir Enneagram sayfasını takip ediyorum. Enneagram, insanların dünyayı 
nasıl yorumladıklarını ve duygularını nasıl yönettiğine dair kalıpları tanımlayan bir kişilik 
yazım sistemidir. Dokuz tip var ve ben kesinlikle kalp üçlüsü üyesiyimdir, Enneagram 
dördü olarak. Dörtlüler geçmişe yöneliktir, yani anılar önemlidir ve nostalji kimliğimizin bir 
parçası. En sevdiğim çocukluk kitaplarının ve eski aile fotoğraflarıyla dolu antika bir 
kartpostal rafının oturma odamda durmasının bir sebebi var. Geçen gün fark ettim ki, New 
Mexico yerleşkesimde temsil edilen 40'tan fazla sanatçım var. Hepsi ismiyle biliniyor. Her 
parçaya nasıl sahip olduğuma dair bir hikâye var. Denise, eski kocasının portresini tutan 
bir tuvali akıllıca geri dönüştürdü. Şimdi, parlak kırmızı bir arka plan üzerinde cesur bir 
papatya mutfağımı onurluyor ve bana her zaman baştan başlamak için bir şans olduğunu 
hatırlatıyor. Kyle'ın tuhaf ahtapotu gökyüzünde süzülüp sıcak hava balonunu tutuyor. Bu 
parça her zaman beni güldürür ve kutudan çıkmasına hayal gücünün armağanına hayret 
eder. Oğlum evden ayrıldığında lisede sanat dersinde yaptığı vitray horozu tutmak için 
pazarlık ettim. Görkemli bir şekilde sabah güneşinin içinden aktığı ofisimin penceresinde 
asılı duruyor. Bu parça oğlumun yeteneğini ve kişiliğini yansıtıyor. Onu sekiz ile özlememi 
sağlıyor. Minnettarlıkla kucakladığım bir duygu. Bu beklenmedik hediyelik eşya dükkanının 
hafızası, her ay kahveye harcadığım para için bir eş ve iki küçük çocuğu destekleyen 
yetenekli bir genç adama ait. Bu esneklik, rüyalar, kültür ve dil kanunları rağmen dövme bir 
dostluk anısı. Kocamla ben de parçaya özlemle bakıyoruz, sonra cam tezgahın üzerine 
döşenen parçalanmış fiyat etiketine. Bu cazip, ama güzel tencereyi katibe geri teslim 
ediyorum, “Başınız için çok teşekkür ederim. Bunu düşünmek zorunda kalacağız. 
Önümüzdeki uzun yolculukta Angel ve anılarımız hakkında düşünüp konuşacağız. Ona 
söylemediğim şey ise Angel'ın iki parçasının evdeki kitaplığımı süslediği. Bu parçayı 
almamamın asıl nedeni, çünkü gerçekten, bir şeylerin sınırı var, değil mi?  
 
[02:24:13] Kozmonotlar ve astronotlar uzayı keşfedecekler ama bir iç dünya da var. Işığı, 
sesin, zamanın ve mekânın ötesini keşfedelim. Deneyimli bir Innernaut'u dinlerken bize 
katılın. Tanımlanmamış ters alan tanımlamak için yeni bir dille tanışın. Rüyaların 
portalından giriyoruz.  



 
[02:35:09] Bir dahaki sefere “İsimsiz — Evolution Begins Within”, ritim konusunu 
araştırıyoruz. Wendy, işitme engelli bir dansçı ve seks terapisti ile konuşuyor. 
Duyduklarınızı beğendiyseniz, lütfen en sevdiğiniz platformdaki Abone Ol düğmesine 
basarak İsimsiz-Evolution Begins Inn'in en son bölümünü her hafta alın. Innernaut'tan 
daha fazla rapor için lütfen www.ListeningIn.net adresine gidin. Bizi Facebook, Twitter, 
Instagram ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz.  
 
[02:35:46] Gösterinin dökümleri İngilizce, İspanyolca, Türkçe veya Hintçe dillerinde 
www.thenamelessshow.com adresinde mevcuttur. Ve lütfen diğer diller için sorularınızı 
veya transkript isteklerinizi NamelessShowpodcast@gmail.com adresine e-posta ile 
gönderin.  
 
[02:36:04] İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı kışkırtıcı alıntılarla karşılaştık. 
Twitter'da yayınlamak için kuantum mekaniği, mistisizm ve simya ile yaptığımız 
çalışmalardan 365 tanesini topladık. @Dailydervish. Dervişler toplu amnezi için yıkıcı bir 
şey söyledikleri ya da yaptığı için rezil. @DailyDervish 'a abone olarak Twitter.com'da 
günlük aksaklığınızı alın.  
 
[02:36:34] Zaman bu boyutta değerlidir. Bazılarını bizimle geçirdiğin için teşekkür ederim. 
Bizim özel ışık işçileri ekibimiz olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Cheryl Ray, 
Carroll B, David Clare, Yoceline Riojas, Rain Juvali. İsimsiz için Ses teması, Kozmik 
Kaplumbağa Stüdyoları, Hakikat veya Sonuçlar adlı Rob Carey tarafından oluşturuldu. 
New Mexico. Rob Carey, Paul Lee, Dan Gallagher, Rory Marella ve AJ Pantaleo 
tarafından sağlanan ek müzik. Sesli, Jasna Brown, Theresa Langston ya da John Belemer 
tarafından Innernaut segmentinde oyunculuk yeteneği üzerinde. İsimsiz şov. Telif Hakkı 
2022 Sophia Birlik Vakfı altında. Bilgelik birdir.  
 


