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Güvensizlik - bencillik - ahlaksızlık

sebep ve sonuçlar örgüsü

(*) “Kul” kavramı “varolan canlı ve cansız her şeyi = 
Bütün’ü” kapsamak anlamında kullanılmıştır Bkz. 
https://www.kavrammutfagi.com/kavram/kul-hakki 

Kişiler, haklarının yenileceği korkusu
altında, sahip oldukları doğal güven 
duygusunu** askıya alırlar. (GÜVENSİZLİK)

(**) Güven duygusu muhtemelen evrim 
sürecinin bir sonucudur. Varlığını sürdürme 
genel amacına doğrudan hizmet eden 
“diğerinin varlığını da gözetme” güdüsü bu 
nedenle “doğal” olarak nitelenmektedir.

Tüm sistemlerimiz
güvensizlik üzerine 
kurulur

Güvensizlik
Normalize olur

Tüm varlıkların etkileşimli
bir bütünlük* oluşturduğu
gerçeğinin kavranmayışı

Kendi yararını bütün’ün* 
yararından ayrı gözetmek,

kollamak (BENCİLLİK)

Akıl ve sezgi bütünlüğü de
kavranamaz

Ortak ahlak ilkelerini 
merak etmezler

Dindarlık maskesi altında
uygulanagelen ahlaksızlıklar
(Siyasette, ticarette, akademide)

Sekülerlik maskesi altında
uygulanagelen ahlaksızlıklar
(Siyasette, ticarette, akademide)

Din ve bilim’in aynı amaca 
(soruları cevaplamak) yönelik
olduğunu idrak edemeyip, bir-
birine savaş açıp kendini tüketmesi

Birey tutum ve davranışlarını
“Bütün (kul*) yararı (hakkı)” 
çizgisinde tutacak anlayış ve o 
anlayışa dayalı hukuk ve ahlaki 
ilkeler çiğnenebilir. AHLAKSIZLIK

Akıl ve sezgi yandaşları
ayrışır, kutuplaşırlar

Seküler aydın aklın her
şeyi açıkladığına emin

Dindar aydın, sezgi temelli 
dinin her şeyi içerdiğine emin

BENCİLLİK + AHLAKSIZLIK

Çok ortaklı işçi 
şirketleri suistimalleri

Kooperatif suistimalleri

Teşvik suistimalleri

Bilimin çeşitli yollarla istisma-
rına uygun ortam oluşur

Dinin çeşitli yollarla istisma-
rına uygun ortam oluşur

Bir yandan da zararlarını azaltmak /
telafi etmek için daha çok bencillik 
yaparlar (feed-back etkisi)

Kamusal yetkilerin 
kişisel amaçla kullanımı

Akıl ve Sezgi’nin birbirini
destekleyen spiral yapısı
anlaşılamaz 
(bkz. http://bit.ly/2pUjeyh)

Bilimsel üretim azalır

Seküler kesim dine
ilgisini daha da 
kaybeder

“İmân” kavramı “sürekli
anlama arayışında olma”
 anlamını kaybeder, kuşku-
suzluk anlamı kazanır

Keşif ve icatların 
önü kapanır

Yoksulluk ve 
mutsuzluk

Değer üretimi azalır

Bilimin en önemli öğesi
“kuşku” yasaklanmış olur

Doğan boşluğu dini 
dogmalar doldurur

Doğa kanunlarını
anlama uğraşı azalır

Bu mücadele sürekli 
toplumsal sorunlar üretir.

“Değer Transferi” peşindeki iç ve dış 
 aktörler için uygun ortam oluşur 
(https://www.kavrammutfagi.com/kavram/deger-transferi)

Bireysel, kurumsal ve toplumsal 
Sorun Çözme Kabiliyeti gelişemez
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