
HAZIR MISINIZ? 

 

Hakikat ve dünyayı değiştiren seçim hakkında samimi bir sohbet. Muhammed 

Peygamber'in bahsettiği Kıyamet Günü'ne dair öngörüler gerçekleşiyor. Şimdi herkes 

kiminle birlikte olduğunu belirliyor: "Allah'ın, onurun ve vicdanın yanında mı, yoksa 

şeytanın yanında mı?" Bir insan gün içinde kime hizmet eder? Şu ya da bu dine inanan 

biri olarak gerçekten Allah'a doğru gittiğinizden emin misiniz? Eğer Allah Tek ise, 

insanlar neden birbirlerini anlamıyorlar? Peygamberler Allah Sevgisi için çağrıda 

bulunduysa, inananlar arasında neden bu kadar çok anlaşmazlık ve nefret var? Kimi 

takip ediyorsunuz? Neden bazı insanlar "Bizi izlerseniz kurtulursunuz" diyor? 

Diğerleri de "Bizi izlerseniz kurtulursunuz" der. Ama, birbirinize karşı bu kadar 

bölünme ve saldırganlık varken neyden kurtulacaksınız? Hayattan mı? Ama Allah 

burada nerede, dostlar? Allah Sevgisi nerede? Saygı nerede? Allah yaşamınızda nasıl 

bir yer işgal ediyor? Gerçekten Sevmeye hazır mısınız? İnsanlar Allah için ölmeye 

hazırdır. Ama siz Allah ile birlikte Hayatı kazanmaya hazır mısınız? 

 

 

#Salvation #Islam #JudgmentDay 

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB   
 

RESPONSIBILITY OF THE LAST 

https://allatra.tv/en/video/responsibility-of-the-last  
 

Love is Life 

https://allatra.tv/en/video/love-is-life  
 

Shaitan’s Soccer 

https://allatra.tv/en/video/shaitans-soccer    
 

WHAT THE PROPHETS DREAMED OF 

https://allatra.tv/en/video/what-the-prophets-dreamt-of   
 

About the Spiritual World 

https://allatra.tv/en/video/about-the-spiritual-world  
 

THE SIGN  

https://allatra.tv/en/video/the-sign   
 

The Truth and Chaff 

https://allatra.tv/en/video/the-truth-and-chaff   
 

The Main Message. Islam: Religion of Love 

https://allatra.tv/en/video/the-main-message-islam-religion-of-love  
 

THE CALL OF MAHDI 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB
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https://allatra.tv/en/video/the-call-of-mahdi   
 

THE SERVICE 

https://allatra.tv/en/video/the-service   
 

Islam: Religion of Love video series 

https://allatra.tv/en/category/islam  
 

 
 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  
 

Tatiana: Ve Taisia.  
 

Taisia: Merhaba.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda çok önemli sözler söylediniz, şimdi 

herkesin kiminle birlikte olduğu konusunda sınandığı bir zaman: "Allah'tan, 

insanlardan, onurdan ve vicdandan yana mısın? Yoksa şeytanın kölesi misin?" - Ve 

pek çok şey, herkesin şimdi yapmak zorunda olduğu bu seçime bağlıdır. Bu seçim, bu 

insanlık dışı dünyanın 6.000 yıllık varlığı boyunca tüm acıları, tüm korkuları, tüm 

zulmü, pisliği ve yalanları yaşayan son nesil mi olacağımızı belirler. Ya da tüm 

insanlığı bu karanlıktan çıkarıp güzel, berrak bir koruya götürecek ve Cennet'i inşa 

edecek ilk nesil, Barış Melekleri olacağız. Hayatın değerinin esas olacağı bir dünya. 

"Ve bunu yapabiliriz," dediniz. Bunun için hepimizin gölgelerden çıkıp gerçek Barış 

Melekleri olmamız gerekiyor.   

 

Biliyorsunuz, insanlar Cennet'ten söz ettiklerinde, Işık Melekleri'nden, Barış 

Melekleri'nden söz ettiklerinde, elbette bilinç her zaman dinlere, inananlara gönderme 

yapar, çünkü dinler ahlakın temelidir. Bu arada, bugün itibariyle dünyada yedi milyar 

inanan var. Ve öyle görünüyor ki, Yaratıcı Toplumu inşa etmek için, Cennet'i inşa 

etmek için, peygamberlerin hayal ettiği dünyayı inşa etmek için öncüler inananlar 

değil de kimler olabilir? Yedi milyar inanan kesinlikle çok etkileyici bir sayıdır. Ama 

en etkileyici olan şey, tüm bunlara rağmen, çok ciddi bir ahlaki krizin yaşandığı bir 

dünyada yaşıyor olmamız ve kesinlikle her mantıklı insanın bunu fark etmesidir.   

 

Biliyorsunuz, dünyanın pek çok büyük dininin temelinde yer alan ve "Kendin için 

istemediğin bir şeyi başkası için de isteme" diyen altın bir ahlak kuralı vardır. O halde 

kendinize şu soruyu sorun: "Kendiniz için ne istiyorsunuz? Herkes kendisi için ne 

ister?" Araştırmalarımız gösteriyor ki insanlar sevgi istiyor, mutluluk istiyor, huzur 

istiyor, hayatın değerinin bu toplumda birincil değer olmasını istiyor. Peki neden böyle 

bir dünyada yaşamıyoruz? Asıl soru bu. Neden, bir önceki videoda da söylediğiniz 
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gibi, bu direksiyona sıkıca tutunuyor ve tüm insanlığı maalesef ve ne yazık ki uçuruma 

götürecek olan gaz pedalına basıyoruz? 

 

Elbette, bu durum pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu altın ahlak kuralı neden 

işlemiyor? Neden pek çok insan, dini ne olursa olsun, temel ahlaki insan 

davranışlarının ne olduğunu bile unutmuş durumda? Neden siyahın beyaz olarak 

adlandırıldığı bir dünyada yaşıyoruz? Neden iyi ve kötü arasındaki çizgilerin 

bulanıklaştığı bir dünyada yaşıyoruz? Sonuçta dinler kimi yetiştiriyor? Ya da belki de 

sorun aslında bizdedir ve bu dinlerin müritleri olan bizler bu kadar değersiz insanlar 

mıyız? Çok fazla soru var. Neden açık tehditleri görmüyoruz? Ve tüm bunları 

görmemize ve bilmemize rağmen neden sessiz kalıyoruz?   

 

Ve biliyorsunuz, pek çok insan artık özel bir zamanda yaşadığımızı çok iyi anlıyor ve 

günümüz toplumunda meydana gelen olayların bağlamına bakarak, özellikle 

Hıristiyanlar şöyle diyorlar: "Bunu günah şehri Sodom hakkındaki efsanelerle 

karşılaştırıyoruz. Sonuçta, onun sakinleri de birçok kez uyarılmıştı. Başta Lut olmak 

üzere, kendilerini geliştirmeleri, davranışlarını ve yaşam ilkelerini değiştirmeleri için 

onlara doğru insanlar gönderildi. Ama o zaman, sonuna kadar inançlarına ve 

prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya karar verdiler ve ne yazık ki sonları onlar için 

oldukça korkunç oldu." Tabii ki insanlığımızın, gelecekteki bir uygarlık olarak 

bizlerin, Allah bağışlasın, Sodom senaryosunu takip etmesini istemem. 
 

Ve biliyorsunuz, öyle bir anlayış var ki, şimdi tüm insanların özel bir zamanda 

yaşadığımızı çok net bir şekilde hissettiği ve içsel olarak anladığı bir döneme sahibiz. 

Biliyorsunuz, insanların yorumları, sosyal medyada birbirleriyle konuşurken 

paylaştıkları, herkesin sonun yakın olduğunu, bunların gerçekten Kıyamet Günü 

zamanları olduğunu hissettiğini, ama ne yapacaklarını bilmediklerini gayet iyi 

gösteriyor. Biliyorsunuz, bir tür kafa karışıklığı var ve bu zaman diliminde inananlar 

olarak ne yapmaları gerektiğini, insanlar olarak ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar 

ve anlamıyorlar. 
 

Taisia: Evet, ahlaki krizle birlikte insanların bir iklim krizi gözlemledikleri gerçekten 

doğru. Ve bütün bunlar inananlara öyle bir resim veriyor ki, Muhammed Peygamber'in 

bahsettiği Kıyamet Günü'ne dair öngörülerin gerçekleşmekte olduğunu anlıyorlar. Ve 

tüm bunları gözlemlediklerinde... Şimdi, özellikle iklim felaketlerinin ve iklim 

anomalilerinin gösterildiği pek çok video yayılıyor. Bu videoların altına insanlar 

yorum bırakıyor. Yorumlar çok sayıda, ama bunları yorum gruplarına ayırırsak, 

yaklaşık olarak aşağıdaki tabloyu görebiliriz. 

 

Bir grup yorum kabaca şunları söylüyor: "Neden etrafımdaki tüm videolar Kıyamet 

Günü ile ilgili? Bu benim için bir işaret mi?" Bir başka yorum grubu ise "Çok az 

zaman kalmış gibi hissediyorum" şeklinde. Bir grup yorumda da insanlar "Zamanın 

eskisinden daha hızlı aktığını hissediyorum. Siz de böyle hissediyor musunuz?" Ve 

belki de en büyük yorum grubu şu şekilde: "Kıyamet gününün yaklaştığını 

hissediyorum." 
 



Ve biliyorsunuz, önemli olan şu ki, kelimenin tam anlamıyla bir yıl önce, iklim 

anomalileriyle ilgili aynı tür videoların altında insanlar tamamen farklı bir şey 

yazdılar. Şöyle yazmışlardı: "Durumu abartmayın, her şey yolunda, özel bir şey 

olmuyor. Neden insanları korkutuyorsunuz?" Ama şimdi, sadece bir yıl geçti ve çoğu 

insan iklim felaketlerinin ve iklim değişikliğinin yaklaştığını ve Kıyamet Günü'nün 

yakın olduğunu anlıyor ve hissediyor. 
 

Biliyorsunuz, bu videoların altında ağırlıklı olarak Müslümanların yazdığı başka tür 

yorumlar da var. Şöyle yazıyorlar: "Kıyamet günü Allah size 'İnsanları İslam'a davet 

ettiniz mi' diye soracak. O yüzden hepiniz şahidim olun ki ben hepinizi İslam'a 

çağırıyorum." Ve bu yorumların altına Hıristiyanlar bu kişiye cevap veriyor ve "Hayır, 

biz sizi Hıristiyanlığa çağırıyoruz" diye yazıyorlar. Böylece bir tartışma ortaya çıkıyor, 

yorumlarda devam eden büyük bir tartışma ve görüyorsunuz, insanlar sadece kendi 

aralarında tartışıyorlar, kendi gruplarına, dinlerine çağırıyorlar, sözde sadece 

kendilerinin kurtuluşa sahip olduğu perspektifinden. 
 

Tatiana: Sadece insanları çağırmak yeterli mi? Biliyorsunuz, bir tür kafa karışıklığı 

var ve insanlar anlamıyor: ne yapmalılar? Diyelim ki kişi tövbe etmesi gerektiğini 

hatırladı, ama ne yapmalı? Bu Hıristiyanlıkta ne yapmalılar? Belki de bir şekilde tövbe 

etmeli, Allah'tan af dilemeli, belki de... 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, az önce söylediklerinde doğruluk payı var ve Ruhsal 

Dünya ile, Allah Sevgisi ile yaşayanlar, bugün gelişen tüm durumu çok iyi anlıyorlar. 

Gerçekten de bunlar Ahir Zamanlardır ve gerçekten de iklim artık göz ardı edilemez. 

Şu anda olan budur ve hem Müslüman hem de Hıristiyan tüm peygamberler bu konuda 

konuştular. Ve insanlar bunu hissediyor, gerçekten hissediyor ve anlıyorlar. Evet, 

dikkatlerini dağıtmaya çalışıyorlar, bir şekilde bundan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ama 

bir yıl önce insanlar bizim onlara söylediklerimizi, sadece bizi değil, peygamberlerinin 

onlara söylediklerini görmezden gelebiliyorlarsa, bu yıl bu sorunun kendilerine 

geldiğini anlıyorlar. Gelecek yıl çok daha fazla insana ulaşacak ve ondan sonra durum 

daha da kötüleşecek. Maalesef ilerleyecek ve buradaki sorun şu: ister Müslümanlar 

ister Hıristiyanlar olsun, hiçbiri insanları Allah'a çağırmıyor, her biri insanları kendi 

dinine çağırıyor. Ve işte bu noktada, özür dilerim, şeytanın gücü var ve bu insanlar 

üzerinde otoritesi var. Ama toplum bir bütün olarak şeytanın egemenliği altına 

girdiğinde, toplum mahvolur. Ve bunu herkes anlıyor. 

 

Ve biliyor musunuz, beni şaşırtan şey, herkesin içinde bir yerlerde, derinlerde, hatta 

birçoğu bunu sosyal medyadaki yorumlarda açıkça söylerken, "bu insanlık başına 

gelecekleri hak ediyor" demesi. Ama aynı zamanda herkes kendisinin bunu hak 

etmediğini düşünüyor. Oysa aslında hepimiz, tüm insanlığımız, başımıza geleni hak 

ettik. Neden? Çünkü Tatiana'nın da dediği gibi, yedi milyar inananımız var. Şimdiden 

sekiz milyardan fazla insan var. Bunların arasında şu ya da bu dine mensup yedi 

milyar insan var. Peki, bunlardan hangisi Allah'a ait? Basit bir soru. 

 

Evet, "Bu bir kelime oyunu, çarpıtıyorsunuz, çünkü her din Allah'a götürür" 

diyecekler. Emin misiniz? Dostlarım, şu ya da bu dine inanan biri olarak gerçekten 



Allah'a doğru gittiğinizden emin misiniz? Gerçekten İsa Mesih'i mi yoksa insanların en 

iyisi olan Muhammed Peygamber'i mi takip ediyorsunuz? Kimi takip ediyorsunuz? 

Müslümanlar şöyle diyeceklerdir: "Doğal olarak biz Allah'ın Peygamberini izliyoruz 

(başka türlü nasıl olabilir ki). Hıristiyanlar ise "Biz..." diyeceklerdir. 
 

Tatiana: "... Mesih, Gerçeğe biz sahibiz."  

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ama dostlarım, birbirinize karşı yorumlarınızda tam bir 

nefretle, saldırganlıkla, dininizi savunarak ne yazıyorsunuz? Basit bir soru. Bu doğru 

değil mi? 
 

Taisia: Evet, kesinlikle doğru, kesinlikle. Ve biliyorsunuz, az önce söylediğiniz şey, 

dini videolarda yorumların çok daha sert olduğu ve inananların birbirleriyle tartıştıkları 

ve birbirlerine dinlerinin doğru olduğunu, dinlerinin kurtuluşa götürdüğünü iddia 

ettikleri gerçekten doğru. Bu tartışmalarda birbirlerine karşı acımasızlık ve 

hoşgörüsüzlük ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Tehditler. 
 

Taisia: Kesinlikle, doğrudan tehditler.  
 

Igor Mihailovich: Bunu söyleyen müminler. 
 

Taisia: Müminler. Örneğin Müslümanların Hıristiyanlara yönelttiği sert 

argümanlardan biri şudur: "Bize nasıl bir şey söyleyebilirsiniz? Ne de olsa Rabbinizi 

çarmıha gerdiniz." 

 

İgor Mihayloviç: Peygamberin kendisine ihanet eden, ona taş ve çamur atan, 

[sadakat] yemini ettikleri şeyden vazgeçen, kelimenin tam anlamıyla Peygamberin 

kendisini öldürmek isteyen bir adamın peşinden giden insanlar tarafından söylenmesi 

bana komik geliyor. O kişinin söylediği her şeyi kabul ettiler. Ve İsa Mesih'in 

kendisine taş atan, onu çarmıha geren, ona ihanet eden ve onu inkâr eden diğer 

insanlara anlatıyorlar. Öyle değil mi? Ve İsa Mesih'in miras bıraktıklarını değil, 

Pavlus'un yazdıklarını kabul ettiler. Ve tartışıyorlar. Bazıları Ömer'in öğretisini 

savunurken, diğerleri Pavlus'un öğretisini savunuyor. 

 

Tatiana: Ve insanlar bu hitabet düellosunda kazananlara katılıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Bu size bir şey hatırlatmıyor mu? 

 

Taisia: Evet, hatırlatıyor.  
 

İgor Mihayloviç: Futbol takımlarının ya da başka bir şeyin taraftar kulüpleri gibi. 

Ama Allah burada nerede, dostlar? Allah Sevgisi nerede? Saygı nerede? Aslında 

yalnızca tek bir Allah vardır. İsa Mesih insanları Allah'a çağırdı ve Sevgi ve barıştan 

söz etti. Muhammed Peygamber, insanların en iyisi, Allah için Sevgi çağrısında 

bulundu. "Allah Tektir" dedi, İsa Mesih'in çağırdığı Allah'ın aynısı. Ve İsa ve Meryem 



hakkında saygıyla ve sevgiyle konuştu. Sonuçta İsa Mesih onun evinden, 

Peygamber'in evinden geliyordu. Öyle değil mi? 

 

Taisia: Öyle.  
 

İgor Mihayloviç: İnsanlar, takipçiler, birbirlerine karşı nasıl saldırgan olabilir ve bir 

şey için mücadele edebilirler? Nasıl olur da "Bizimle gelirseniz kurtulursunuz" 

diyebilirler? Diğerleri de "Bizimle gelirseniz kurtulursunuz" diyor. Basit bir sorum 

var: Neyden kurtulacaksınız? Sadece basitçe. Öyle değil mi? Hayattan, evet, 

kurtulacaksınız. Bu doğru değil mi? Onların tüm bu savaşı neye yol açıyor? Barışa mı 

götürüyor? Nasıl olması gerektiğine, İsa Mesih'in ne istediğine, bize ne miras 

bıraktığına ya da Peygamberin bize ne miras bıraktığına götürüyor mu? O ne gördü, 

geleceğin dünyasını nasıl tasavvur etti? Takipçilerine ne söyledi? Ne yapmaları 

gerekiyordu? Ve onlar ne yaptı? Basit bir soru.   

 

Dostlarım, özür dilerim, evet, din hakkında konuşuyoruz. Eğer dürüst ve ciddi bir 

şekilde konuşacak olursak, din hakkında konuşuyor olmamız muhtemelen yanlıştır. 

Hıristiyanlık hakkında insanların duymak istemeyeceği şeyler söylememeliyiz. İslam 

hakkında insanların duymak istemeyeceği şeyler söylememeliyiz. Ama asıl mesele şu 

ki biz Allah hakkında konuşmak istiyoruz. Bu bedeni terk ettikten sonra herkesi 

gerçekten neyin beklediği hakkında konuşmak istiyoruz.    

 

Sonuçta herkesin bedeni geçicidir. Ve sonra gerçek kader başlıyor. Burada, bedenin 

içindeyken yarattığımız kader. Burada bir seçimimiz var, burada ya 

gerçekleştirdiğimiz ya da kaçırdığımız bir şansımız var. Ama burada, bedenle birlikte 

ve bu Hayat kazanma şansıyla birlikte, diğer tarafımız da var, burada bir şeytanımız 

var, herkesin bir şeytanı var. O aslında hiçbir şey yapmaz, hiçbir şey yapamaz, sadece 

fısıldar, ayartır ve biz de yenik düşeriz. Bize bu geçici dünyanın güzelliğini, 

bedeninizin önemini, sizin beden olduğunuzu, sizin bilinç olduğunuzu söyler. Ve siz 

de ona inanırsınız. İnanıyorsunuz çünkü Allah Sevgisini bilmiyorsunuz, gerçekte kim 

olduğunuzu bilmiyorsunuz ve sonrasında ne kazanacağınızı bilmiyorsunuz. 

 

Ama şeytanın ne kadar kurnazca ve ustaca davrandığına bir bakın. Diyor ki, 

"Bedeniniz hasta ve iyileşmeniz için İsa tarafından tedavi edilmeniz gerekiyor. 

Doktorlar sizi iyileştiremez (eğer ciddi bir şeyse). Ya da örneğin, "Peygamberin sizin 

için dua etmesine ihtiyacınız var", öyle değil mi? Ama hayatınızdaki her şeyin başarılı 

olmasını istiyorsanız, şansın yanınızda olmasını istiyorsanız, güce ve paraya sahip 

olmak istiyorsanız, İsa Mesih'in sizin için dua etmesine ya da birinin size bunu "O'nun 

adına" veya Muhammed Peygamber adına vermesine ihtiyacınız vardır. Size hediyeler 

bahşetmesi için bizzat Allah'a ihtiyacınız vardır. Öyle değil mi? Peki bunlar bize, 

hepimize, Ruhsal Dünya hakkında ne anlatıyor?   

 

En önemli şey bu, dostlar. Dikkatinizi bu noktaya çekmek istiyorum. Bizi eleştirmeden 

ve "evet, şu ya da bu dinin konumundan Ruhsal Dünya hakkında konuşmaya hakkınız 

yok" demeden önce (çünkü şeytan size bunu söyleyecektir), size bir soru sormak 

istiyorum: bu sözlerde sizi, her birinizi kişisel olarak ilgilendiren nedir? Sonuçta 



şeytan, dinleriniz aracılığıyla Ruhsal Dünya'da sizi nelerin beklediğinden bahsediyor. 

Siz neyi önemsiyorsunuz? Bana dürüstçe söyleyin. "Nasıl olacağım?", "Nerede 

olacağım?" ve "Neye sahip olacağım?", "Konumum ne olacak?" Ömer ve ortakları, 

Pavlus ve ortakları size güzel masallar vaat ediyor. Ve siz de "Peygamberin ya da İsa 

Mesih'in değil de, şu ya da bu kişinin söylediği her şeyi yerine getirirsem..." diye 

düşünüyorsunuz, değil mi? Ve bu çok cazip, bu çok ilginç. Söyleyin bana, size Ruhsal 

Dünyaya gittiğinizde her şeyden önce Allah için çabalamanız ve O'na yakın olmanız 

gerektiğini söylüyorlar mı ve öğretiyorlar mı? Basit bir soru. Sizi cezbeden nedir? 

Günlük rutin mi? Tüketicilik mi? Ruhsal Dünya'da mı? Sadece söyleyin. Öyle değil 

mi?   

 

Herkes bir beden olarak kendisi hakkında endişeleniyor. Herkes endişeleniyor, 

"Akrabalarımı hatırlayacak mıyım? Onlarla cennette buluşacak mıyım?" Şeytan size 

akrabalarınızın orada sizi beklediğini söyledi. Oysa, onlar ne yaptı, söyleyin bana? İsa 

Mesih'e sadık mıydılar? Muhammed Peygamber'e sadık mıydılar? Allah'ı seviyorlar 

mıydı? Basit bir soru. Diyeceksiniz ki, "Onlar kendilerine söylenen her şeyi yerine 

getirdiler." Bunu onlara kim söyledi? Hadi basitçe [konuşalım], sadece basitçe, normal 

insanların yaptığı gibi, özellikle de anladığım kadarıyla bugünkü konuşmamız Hakikat 

hakkında olduğu için, bunu çözelim. 

 

Size basit bir soru soracağım. Siz, Müslüman dostlarım. Söyleyin bana, neden 

Muhammed Peygamber, insanların en iyisi, o gerçekten bir Peygamberdir (çünkü 

Allah'ın Kendisi ondan sonra başka kimseyle iletişim kurmadı ve başka kimseye 

talimat vermedi; Cebrail'in geldiği son insan, insanların en iyisi olan Peygamberdi). Ve 

o gerçekten içe yönelmişti, dışa değil. Çünkü Allah'a giden yol kalbiniz, ruhunuz 

vasıtasıyladır.   

 

Neden Peygamber gibi davranmıyorsunuz? Basit bir soru. Sonuçta onun izinden 

yürümek için onun ayak izlerini tam olarak takip etmeniz gerekir. Kâbe'nin etrafında 

bıraktığınız ayak izlerine bakın ve Peygamber'in kendi ayak izlerinin gittiği yöne 

bakın. Bazıları "Ne fark eder ki?" diyecektir. Muhtemelen hiçbir şey, eğer Allah'ı 

sevmiyorsanız, eğer Peygamber'e sadık değilseniz; hiçbir şey, çünkü uzun zaman önce 

Yaratıcı Toplumu inşa etmeniz için size emanet etti. Öyle değil mi? Sonuçta, 

birbirinizi sevmenizi istedi, İslam'ın tüm dünyada olmasını istedi, böylece şimdi bu 

felaketleri, bu jeopolitiği ve diğer birçok şeyi düşünmek zorunda kalmayacaktık. 

Çocuklarımızın büyümek için zamanları olmayabileceğini, torunlarımızı asla 

göremeyeceğimizi, onlara sahip olmayanları. Ve önümüzdeki on beş yıl hepimizin 

sonunu getirebilir, mevcut gidişat göz önüne alındığında, daha da erken. 

 

Basit bir soru. Rabbiniz Allah'ı seviyor musunuz? Allah'a sadık mısınız? Peygambere 

sadık mısınız? Dürüstçe cevap verin. Onun hayatınızdaki yeri nedir? Evet, anlıyorum, 

savaşmaya hazırsınız, ölmeye hazırsınız ve onun adına öldürmeye hazırsınız. Ama 

sevmeye hazır mısınız? Basitçe anlatayım. Biliyorsunuz, birisi için, özellikle de Allah 

için, Peygamber için ölmek çok kolaydır. Ama onlar için yaşamaya hazır mısınız? 

Hayatınızı vermeye değil, onu kazanmaya? Bu basit bir soru ama çok karmaşık. 

 



Ve bu hemen hemen aynı şekilde Hıristiyanlar için de geçerlidir. Aranızda İsa Mesih'e 

sadık olan kimler var? Söyleyin bana. Sizi cezbeden nedir? İsa tarafından verilen 

gerçek mi? Sonuçta, Rab'be giden yolun Sevgi'den geçtiğini söyleyen O'ydu. 

Hepinizin eşit olduğunu ve hiç kimsenin üstün ya da aşağı olmadığını söyledi. Ve 

"Birbirinizi sevin" dedi. Ama siz ne yapıyorsunuz? Neden savaşıyoruz? Neden nefret 

var? Neden yıkım var? Neden zamanımızda, ahir zamanda, birlik olmamız ve tek bir 

gerçek ümmet olmamız gerekirken, bugün itibariyle 10 bin dini mezhebimiz var? Ve 

onlar nerede - sadık olanlar, gerçek olanlar, Peygamber'e ve İsa Mesih'e sadık olanlar? 

Onlar nerede, söyleyin bana? İşte gerçek orada. 
 

Biliyor musunuz, bence en korkutucu şey, kendi yalanlarınızı kendinize itiraf 

etmekten, şeytana hizmet ettiğinizi kendinize itiraf etmekten, Allah'ı sevmek yerine 

O'ndan korktuğunuzu, Ruhsal Dünya'dan bir elçi yerine bir insanı otoriteniz olarak 

seçtiğinizi kendinize itiraf etmekten daha korkutucu bir şey yoktur. İşte sorun budur, 

dostlar. Ve biz, Cennet'te bazı faydalar elde etmeyi arzulayan, bir ödül, hak edilmemiş 

bir ödül, hayatımız boyunca tiyatro oynadığımız için bir ödül hayal eden, inançlı ve 

sevgi dolu insanlar gibi davranan ama aslında burada nefret dolu, acımasız, kötü ve 

açgözlü olan bir toplum olarak, Cennet'te bir ödül istiyoruz. Ve orada nasıl güzel ve 

sonsuza dek yaşayacağımıza ve Allah'ın kendisinin bizimle ilgileneceğine dair bir dizi 

arzumuz var. 
 

Ama söyleyin bana, siz Allah için ne yaptınız? Hayatını size hizmet etmeye adayan, 

Kur'an'ı buraya getiren, daha sonra Yahudiler tarafından size yazılan gerçek Kur'an'ı 

getiren Peygamber için ne yaptınız (bu doğru ve bunu biliyorsunuz) ve sizin için bir 

din kuran bu otorite figürlerini Peygamberin kendisinden daha fazla yüceltiyorsunuz. 

Onun adını her andığınızda, onu övüyorsunuz. Ama ruhunuzda ne var? Tepkiniz 

nedir? Gerçek nerede, dostlar? Aslında öldükten sonra Peygamberin kendisini 

göreceğinizi ve Allah'ın huzurunda sizin lehinize söz söyleyeceğini umuyorsunuz. 

Ama söyleyin bana, siz Peygamberi görmeye layık mısınız? Allah'tan bahsetmiyorum 

bile. Ya da kafanızın içinde şeytanı dinleyerek, kötü ve sevgisiz olarak, uzlaştıran 

değil bölen olarak şeytanla birlikte olmayı hak ettiniz. Bu doğru değil mi? Bana 

dürüstçe söyleyin, sizin tanrınız kim ve kime hizmet ediyorsunuz? 
 

Millet, oyunlar ve tiyatro için zaman yok. Ve bu hayat için ikinci bir şansınız yok, yok. 

Size İsa Mesih'in kendisi ve insanların en iyisi olan Muhammed Peygamber tarafından 

Hakikat verildi. Buna rağmen neden farklı bir şey seçtiniz? Ve söyleyin bana, 

peygamberlerin kendilerine taş atan, onlara çamur atan bizlerin yaşadığı dünyamız, 

başımıza gelecekleri hak etmiyor mu? Basit bir soru. Söyleyin bana, peygamberlerinizi 

dinleyen, merhamet eden ve aklınızı başınıza almanız, ruhunuzun aynasına bakmanız, 

sadece aynadaki yüzünüze değil, içinizdeki aynaya bakmanız ve yansımanızı 

görmeniz, Hayatı kazanmanız, bu dünyayı değiştirmeniz, tüm insanlığı kurtarmanız 

için size bir şans daha veren Allah merhametli değil mi? Tek soru şu: bu şansı 

kullanacak mısınız? Yoksa birilerinin tekrar gelip sizin yerinize bunu yapmasını mı 

bekleyeceksiniz? 
 

Bu fani dünyadan ayrılıp daha iyi koşullara, cennete gideceksiniz ve Rab'bin Kendisi, 

sevgi dolu bir ebeveyn gibi sizinle tekrar ilgilenecekken, yetişkinler olarak neden her 



şeyi başkasına yükleyen, "biri yapacak, biri karar verecek" diyen küçük çocuklar 

olarak kalıyorsunuz? Neden şeytanı dinliyorsunuz? Neden Allah'ı sevmiyorsunuz? 

Sonuçta her şey basittir, dostlar. Dünya ya siyah ya da beyazdır, uzun zaman önce gri 

olmaktan çıktı. Kiminle birlikte olduğunuzu seçin. İşin özü budur. Gerçek bu ve siz 

bunu biliyorsunuz. Ve şimdi doğruyu söylediğimi de biliyorsunuz. Bunu kabul etmek 

istemiyorsunuz, çünkü bencilliğiniz iyi olduğunuzu söylüyor, diyor... ama biz herkes 

hakkındaki gerçeği biliyoruz. Ve siz de kendiniz hakkındaki gerçeği biliyorsunuz. 
 

Bununla birlikte, Allah'a layık olanlardan olmaya layık olduğunuzu kanıtlamak için bir 

şansınız var. Peygamberinizin gözlerinin içine bakmaya layık olduğunuzu. Allah'ın 

yüceliğinde bulunmaya layık olduğunuzu. Bu şansı kullanın. Kalplerinizden taşlarınızı 

çıkarın, insan olun ve çok şey değişsin. Böyle bir fırsatımız var. Ve yine Muhammed 

Peygamber ve İsa Mesih sayesinde bu şansa sahibiz, onlar sayesinde, onların ilgisi 

sayesinde, çünkü onlar zamanımızı biliyorlardı ve bizim neslimizin son nesil olacağını 

biliyorlardı. Sizi uyardılar ve bunu size söylediler. Ve sözlerini tuttular. Size 

anahtarları verdiler, bu yüzden onları kullanın. O zaman peygamberlerinizi 

göreceksiniz. Ama Allah'ı görmek için Cennet için çabalayın, bir şey kazanmak için 

değil. Kafanızdaki şeytanı dinlemeyi bırakın ve size birçok şey açıklanır. İç 

gözlerinizle bakın ve dünyevi gözlerinizle göremediklerinizi göreceksiniz. İşte gerçek 

budur. Dünya böyledir. Ama onu değiştirebiliriz, bir şansımız var. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, az önce hepimiz için birleşmenin ve tüm anlaşmazlıkların 

üstesinden gelmenin ne kadar önemli olduğuna dair çok önemli sözler söylediniz. 

Çünkü gerçekten de yüzyıllar boyunca insanlar hala Muhammed Peygamber'in neden 

geldiğini ve İsa Mesih'in neden geldiğini anlayamadılar. Onların bu dünyaya 

gelmelerindeki en önemli misyon, en önemli Hakikat neydi? 

 

Sonuçta İsa Mesih de bu bölünmelerin üstesinden gelinmesi gerektiğini, çünkü kendi 

içinde bölünmüş bir krallığın, kendi içinde bölünmüş bir evin ayakta kalamayacağını 

söyledi. Bir insandaki bu ikili düşünceler bile temelde onu tüm yollardan saptırır. Ve 

sizin de söylediğiniz gibi, en önemli şey kesinlikle Allah için olması gereken Sevgi'dir, 

insandan insana olması gereken Sevgi'dir. Çünkü Dağdaki Vaaz'da İsa çıtayı çok 

yükseğe koydu, insanların düşmanlarını bile sevmesi gerektiğini söyledi, oysa ondan 

önce durum farklıydı. Dedi ki, "Yalnızca sizi sevenleri severseniz, ne ödül 

alacaksınız? Ve eğer sadece kardeşlerinize selam verirseniz, diğerlerinden daha fazla 

ne yapmış olursunuz? Milliyetine ya da inancına bakmaksızın herkesi sevmelisiniz. 

Her insan senin kardeşindir." Bana öyle geliyor ki, İsa'nın iletmek istediği ana nokta 

budur, çünkü her Hıristiyan tüm insanlığın gerçekten Tanrı'ya gelmesini sağlamakla 

sorumludur. 
 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, yine bölünüyoruz. Mesih'i takip eden Hıristiyanlar, 

Müslümanlar ve daha pek çokları olarak bölünüyoruz. Ama onlar aslında tek bir 

Ev'den geliyorlar. Ve aynı Allah'tan söz ediyorlar. Öyleyse kim bunlar? Gerçekten 

yabancılar mı? Gerçekten düşmanlar mı? Hayır. Onlar Allah'ın Kendisinin bize 

gönderdiği kişilerdir. Öyle değil mi? Ve sıradan bir insanı Meleklerin Evine 

getirebilecek Gerçeği söylediler. Gerçek bu olduğuna göre, insanların başka neye 

ihtiyacı var? Basit bir soru. 



 

İsa Mesih'i dinlerken nasıl olur da diğer insanların onları doldurduğu nefretle dolarlar? 

Asıl önemli olan "Sevin ve bölmeyin" sözünü nasıl duymadılar? Bugüne kadar nasıl 

bölmeye devam edebildiler? Sonuçta, bu vaaz, İsa Mesih'in bu sözleri, ne kadar 

değiştirilirse değiştirilsin, onlara ne yapılırsa yapılsın, kaldılar. Çünkü bu Hakikat 

ortadan kaldırılırsa din de ortadan kalkar. Bu temeldir, ortadan kaldırılamaz. Bu 

nedenle dini kuranlar bu sözleri bırakmak zorundaydı, çok fazla insan bunu biliyordu. 

Öyle değil mi? 
 

Tatiana: Ama dikkatler önemsiz şeyler üzerindeki tartışmalara yönlendirildi. 

 

İgor Mihayloviç: Önemsiz şeyler için bile değil. Bir ebeveyn çocuğuna "Suya girme, 

boğulabilirsin" dediğinde ve çocuk ebeveynlerini dinlemeyerek suya girdiğinde, bu 

onun seçimidir. Anne babasına itaatsizlik etmiş ve boğulmuştur. Oysa anne babasının 

sözünü dinleseydi yaşayacaktı. Eğer Allahımıza ebeveynimiz gibi davranırsak, O'nu 

dinlemeliyiz ve o zaman boğulmayız. Bu doğru değil mi? 

 

Oysa O'nun elçisi İsa Mesih'in Kendisi bize "Birbirinizi sevin, bölünmeyin" dediğinde, 

bölünmeye ve birbirimizden nefret etmeye devam ediyoruz. O zaman varlığımızın 

anlamı nedir? İsa Mesih'in Kendisi tarafından verilen emirleri çiğnedik. Sonuçta 

Peygamber de aynı şeyi söylemişti ve biz onun emirlerini de çiğnedik. Manevi 

kardeşlerimizin bize getirdiklerini ihlal ettik. Ve onların kardeşi olmak yerine, onlara 

karşı geldik ve birbirimize karşı çıktık. İşte bu yüzden dünyamız mahvoldu. Bu yüzden 

bu dünyanın tüm kayıp şansları ve buraya getirdiğimiz ve çoğalttığımız tüm kötülükler 

için tüm üzüntü ve kederle dolabilecek son nesil olduk. Ve bu adil olacak. 
 

Ya da onları şimdi dinleyebiliriz. Sonuçta bize bu şans verildi ve bu gerçekten de son 

şans. Eğer onları duyarsak, bu dünyayı ve çok sayıda insanı kurtarmış oluruz. Onları 

Ruhsal Dünyaya geri döndürebiliriz. İşte buna değer. Ve hizmetin, Allah'a hizmetin 

amacı da budur - mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak ve onları şeytandan, onun 

gücünden uzaklaştırarak Hayata döndürmek. Bunu bir düşünün. İnsanları, ruhlarını 

şeytanın pençesinden kurtararak, ölümden Hayata döndürerek, onları kurtararak 

şeytanın kendisiyle yüzleşen böyle bir insanın yaşamı değerli midir? İsa Mesih ya da 

Muhammed Peygamber böyle bir kişiyi hoş karşılamaz mıydı? Elbette karşılarlar, 

onunla gurur duyarlar ve ona kardeşim derler. Çünkü Allah'ın Kendisine hizmet eden 

bu kişi, onların yaptığının aynısını yapacaktır. Ya da tam tersini. Seçim bizimdir. 
 

Ama bu dünyayı bölmeyi bırakmalıyız. Hayatta kalmak istiyorsak buna mecburuz. Ve 

ne yazık ki herkes bunu zaten anlıyor. Neden "ne yazık ki"? Çünkü insanlar olarak 

bunu çok uzun zaman önce anlamış olmalıydık. Muhammed Peygamber 'in takipçileri 

olarak, o aramızdayken bunu anlamalıydık. Ve O'nu desteklediğimizde değil, daha 

sonra O'na ihanet ettiğimizde ve yüz çevirdiğimizde. Böyle bir şey olmadı mı? 

 

Taisia: Evet, bu doğru, Peygamberimiz son haccını yaptığında, ümmetine çok açık bir 

şekilde yön verdi. Ümmetinin kimi takip etmesi gerektiğini onlara söyledi. "İmam Ali 

Allah'ın kendisi tarafından seçilmiş bir imamdır ve ümmet onu takip etmelidir" dedi. 

"Şimdi Ali benim bildiğim her şeyi biliyor. Eğer ona uyarsanız kurtulursunuz; eğer 



ona uyarsanız ümmet kurtulur." Peygamberimiz bu söze uymayan hiç kimsenin 

affedilmeyeceği konusunda uyardı. Bunun çok önemli olduğu konusunda uyardı. 

 

Ve Peygamber şunları söyledi: "Ey insanlar, o, Ali, Allah'tan gelen İmamınızdır ve 

onun rehberliğini kabul etmeyen kimsenin tövbesi Yüce Allah tarafından kabul 

edilmeyecek ve affedilmeyecektir. Allah onun muhaliflerini kesinlikle ömür boyu ve 

ebedi azapla cezalandıracak, Ali'ye yaptıklarının aynısını onlara da yapacaktır. Kim 

bugün söylediklerimden şüphe ederse, bana indirilen her şeyden şüphe etmiş olur. Ve 

kim bir imamdan bile şüphe ederse, diğerlerinden de şüphe etmiş olur. Ve bizden 

şüphe eden ateştedir." Bu o kadar önemliydi ki, Peygamber bunu söyledikten sonra 

tüm insanlardan (ve orada 70.000'den fazla insan vardı) İmam Ali'yi Müminlerin 

Önderi olarak tanımalarını ve ona bağlılık yemini etmelerini istedi. Ve insanlar, orada 

bulunan herkes bunu yaptı ve onu takip edeceklerine dair yemin ettiler. 
 

İgor Mihayloviç: Ve onlar kimi takip etti? Biz insanlar kimi takip ettik? Bizzat 

Peygamberin emrini mi takip ettik, bizzat Allah'ın iradesini mi takip ettik, değerlilerin 

en değerlisi olan Ali'yi mi takip ettik? Sonuçta, Peygamber açıkça bunun Allah'ın 

iradesi olduğunu ve o sırada Ali'nin Peygamberin Evinde olduğunu söyledi, dünyevi 

evde değil, gerçek Evde, Allah'ın Evinde. Biz insanlar ne yaptık? Kimi takip ettik? 

 

Taisia: Ömer adındaki adamı takip ettik. 

 

İgor Mihayloviç: Ve İslam'ın başına o kadar çok bela geldi ki. Ve her Müslüman 

yalanlara, eziyetlere, acılara, ıstıraplara çok katlanmak zorunda kaldı. Ve bugüne kadar 

İslam, Peygamberin gözlerinin içine bakarak oy veren ve destekleyen, ama farklı bir 

şekilde hareket eden bu insanların eyleminin bedelini ödüyor. Şeytanın onlara 

emrettiği şekilde hareket ettiler ve en değerli adam olan Ali'yi desteklemediler, başka 

bir adamı desteklediler. Hıristiyanlıkta da durum aynı değil miydi? 

 

Tatiana: Aynıydı, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: İsa Mesih aslında Cephas'ı sürgün etmedi mi? Ve aslında küçük 

kardeş Andreas'ı övmedi mi? Ama büyük olan gururuyla Mesih'e ihanet etti ve bir din 

kurmak için Pavlus'la birlikte gitti. Ve Hıristiyanlık neye dayandı? İşte bu yüzden tam 

500 yıl sonra Allah'ın Kendisi Bilgiyi güncellemek zorunda kaldı. Ve Muhammed 

Peygamber aracılığıyla yeni anahtarlar, Hakikat Bilgisinin anahtarlarını gönderdi. Ve 

Muhammed Peygamber bunları Ali'ye verdi. Ama biz dinlemedik. Bakın her şey ne 

kadar basit. 

 

Eğer o zamanlar Ömer'i takip etmeseydik, onu desteklemeseydik ve onun 

ayartmalarına kulak asmasaydık, doğru yolu izleseydik, Peygamberin izinden 

gitseydik ve Ali'yi destekleseydik - Ali tamamen farklı bir dünya inşa ederdi. Bin yıl 

boyunca dünya farklı olacaktı. Bir Cennet toplumu olacaktı, Cennet olacaktı, burada, 

Dünya'da Cennet olacaktı, Yaratıcı Toplum olacaktı, insanların birbirlerini 

Peygamber'in vasiyet ettiği gibi seveceği farklı bir toplum olacaktı. Ama biz insanlar, 

şeytan tarafından baştan çıkarıldık. Peygambere inanmak yerine şeytana inandık ve 



işte sonuç. Şimdi ne yapacağız? Anahtarları alıp kapıları açacak ve dünyayı 

değiştirecek miyiz? Yoksa her birimiz şeytana hizmet etmeye devam mı edeceğiz? 

Basit bir soru, dostlar.        

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, biz gerçekten de bir cezalandırılma nesliyiz. 

Çünkü şu anda çok büyük, muazzam bir sorumluluğumuz var ve terazinin bu tarafında, 

tüm bu yüzyıllar ve hatta bin yıllar boyunca, hatta 6.000 yıldır, tüm bunlar çok daha 

uzun süredir devam eden her şeye karşı gerçekten bir şeyler koymamız gerekiyor. 

Çünkü İsa, Rab'bin hem peygamberler hem de elçiler göndereceğini, ama sizin onları 

öldüreceğinizi, onlara karşı hareket edeceğinizi, onlara zulmedeceğinizi vb. söylemişti. 

Ve bu kuşağın bu cezayı çekeceğini söyledi, "Bu kuşağı sorumlu tutacağım." İnsanlara 

bunun bir şekilde biz çağdaşlara değil, o dönemde yaşamış olanlara uygulandığı gibi 

göründü. 

 

İgor Mihayloviç: Bu, İsa Mesih'in "hesap soracağım", yani "itaatsizliği 

cezalandıracağım" derken yaptığı korunmuş birkaç uyarıdan biridir. Sonuçta O 

uyarmıştı. Ama insanların yaptığı bu. 

 

Tatiana: Evet. Birkaç kişinin seçimi için, kesinlikle. 

 

İgor Mihayloviç: Hepimiz cevap veriyoruz. 

 

Tatiana: Evet, milyonlarca, milyarlarca insan ödemek zorunda.    

 

İgor Mihayloviç: Ama neden? Çünkü sıradan insanları otoriteye yükseltiyoruz. Bakın, 

anlamanız için basitçe açıklayacağım arkadaşlar. Allah var, inkar edilemez bir şekilde 

var, aksi takdirde evrimimizin insan gibi bir varlığı yaratması çok daha uzun yıllar 

alırdı. Yine de Dünya üzerinde çok kısa bir süredir varız. Her şeyin oluşmaya 

başlamasından bu yana sadece birkaç milyar yıl geçti, oysa biz çoktan oluştuk. Ama 

aynı zamanda ruh doluyuz. Ve bu kesinlikle dışarıdan bakıldığında böyledir. Bir ruh 

öylece ortaya çıkmaz. Bu Allah var demektir. Ve herkes Allah'ın var olduğunu 

hisseder ve bilir. Ateistler bile Allah'ın var olduğunu bilir. Öyle değil mi? Bir Allah 

olduğuna ve buraya Hakikati getiren O'nun elçileri olduğuna ve onların Hakikati 

getirdiğini bildiğimize göre, bunu anlıyoruz. Ama ayartıldık. Kim tarafından 

ayartıldık? 

Şeytan tarafından yönetilen insanlar tarafından. Öyle değil mi? Çünkü onlar güç 

istediler, şan istediler. Ya peygamberlere doğrudan karşı çıkarak ya da takipçilerine 

zulmedenler onlardı ve sonra liderliği ele geçirdiler. "Eğer onu yok edemiyorsan, ona 

önderlik etmelisin" - uzun zamandır bilinen basit bir ilke. Önderlik ederek, 

öğretilerden dinler kurarak, anahtarları çıkardılar ve yerine samanları, vaatleri 

koydular. Ve biz buna inandık. Ve insanları peygamberlerin seviyesine, hatta daha da 

yükseğe çıkardık. Ve bugüne kadar, bazı otorite figürlerinin sözleri bizim için 

peygamberlerin kendi sözlerinden daha önemlidir. Bunu dürüstçe kabul edin. 



Sonuçta, şu ya da bu rahip, otoriter, alim, zeki bir rahip bize güzel şeyler söyler - 

şeytan tatlı diliyle ünlüdür, bunu biliyorsunuz, her gün kafanızın içinde onu 

dinliyorsunuz. Yani şeytan size kölelerini dinletir ve onları sizin önünüzde 

peygamberlerinizden üstün tutar. Ve siz de buna inanıyorsunuz. İşte neden böyle bir 

dünyada yaşadığımızın cevabı. Ve bugüne kadar sizi seven peygamberleriniz 

tarafından, tekrar söylüyorum, sağırlar için tekrar söyleyeceğim, sizi seven 

peygamberleriniz tarafından yalvarılmış ve yakarılmış olan şansı kullanmazsak ne 

olacağının cevabı. O İsa Mesih de bugüne kadar bunu yaptı ve bugünden de söz etti. 

Ve insanların en iyisi olan Muhammed Peygamber de bu günden bahsetti. İşte mesele 

bu. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, şu anda bu dünyada olduğumuz için hatalarımızı düzeltmemiz 

ve bir daha hata yapmamamız gerekiyor. 

 

Taisia: Gerçekten de Peygamberimiz insanları o kadar çok seviyordu ki, son haccında 

sadece o dönemde yaşayan ümmetiyle değil, aynı zamanda günümüzde yaşayan 

bizlerle de ilgilendi. Veda hutbesinde iki imamdan bahsetti: İmam Ali ve İmam Mehdi. 

Ve onları "Benim evimden, Allah'ın dünyasından olanlar" olarak adlandırdı. 

Kurtuluşun onlarda olduğunu söyledi. Bunu yüksek sesle okumama izin verin. 

Peygamber şöyle buyurdu: "Yıldızlar, yeryüzü sakinleri için helakten emin bir sığınak 

ve destektir ve benim evimden olanlar, ümmetim için fitneden sağlam bir destek ve 

sığınaktır. Araplardan herhangi biri onlara (benim evimden olanlara) muhalefet eder 

ve onlara karşı konuşursa, o şeytanın tarafındandır." 

 

Ayrıca Peygamberimiz, kendi evinden olanların insanlar için bir kurtuluş gemisi gibi 

olduğunu söylemiştir. "Dikkat edin, aranızda benim evimden olanlar Nuh'un gemisi 

gibidir. Kim bu gemiye binerse kurtulur, kim de binmeyi reddederse helak olur." Ve 

Peygamber insanları o kadar çok seviyordu ki, ahir zamanda ümmetin kurtulma 

şansına sahip olacağına işaret etti. Yine de, toplumumuzda neler olacağını ve 

insanların başına neler geleceğini (bugün konuştuklarımızı) bildiği halde, yine de bu 

anahtarları verdi ve herkesin kurtulması için kimi takip etmesi gerektiğini gösterdi. 

İnsanlara olan Sevgisi için Peygamberimize muazzam bir minnettarlık ifade etmek ve 

artık sadece Ümmetin kaderinin değil, tüm insanlığın kaderinin seçime bağlı olduğunu 

derin bir şekilde anladığımı belirtmek isterim. İnsanların kimi takip edeceklerine dair 

seçimlerine. 
 

İgor Mihayloviç: Herkesin seçimine. 
 

Taisia: Her insanın İmam Mehdi'yi takip etme seçimi üzerine. Bu çok kesin ve açık 

bir rehberlikti. 
 

İgor Mihayloviç: İmamı tanıdığınız zaman onu takip edebilirsiniz. İmam Mehdi 

hakkında o kadar çok masal var ki, her ne kadar Peygamber'in kendisi size İmam'ı 

ancak bu dünyayı değiştirdiğinizde, Yaratıcı Toplumu inşa ettiğinizde görebileceğinizi 

söylemiş olsa da, bizim terimlerimizle konuşacak olursak, o zamana kadar değil. Bu 

doğru değil mi? 

 



Taisia: Evet, kesinlikle doğru. Ve Peygamber İmam Mehdi'nin kesinlikle 

tanınabileceğini söyledi. 

 

İgor Mihayloviç: Herkes tanıyamaz. 
 

Taisia: Herkes tanıyamaz. Peygamber, Allah'ı seven ve O'nun tarafından sevilen 

küçük bir grup insandan bahsetmiştir. 

 

İgor Mihayloviç: Bu önemli — Allah tarafından sevilen. 
 

Taisia: Doğru. İlk başta bu grup sayıca az olacak, ama daha sonra Hakikatin ışığı daha 

da yayılacak ve insanlar onları öğrenecek. Ve başlangıçta bu insanların hiçbir desteği 

olmayacak ve sünnetteki diğer insanların yok ettiklerini yeniden canlandıracaklar. 

Ayrıca Peygamber, bu insanların birbirleriyle akraba olmamalarına rağmen, Allah 

adına birbirlerini sevmeye başladıklarını ve aralarında bu içsel bağı hissettiklerini 

söyledi. 

 

Dahası Peygamberimiz, gerçekten de Allah tarafından en çok sevilenlerin yabancı 

olarak adlandırılan bu insanlar olduğunu söylemiştir. Ve İmam Ali onlar hakkında 

şöyle buyurmuştur: "Allah, kendisini seven ve kendisi tarafından sevilen bir grup insan 

getirecektir. Ve onların arasında yalnız ve gizli olan biri Allah'ın krallığına ulaşacaktır. 

İşte o Mehdi, Vaat Edilen Kişi'dir." Yani başlangıçta, İmam Mehdi gizlendiğinde bile, 

Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiği insanlar arasında olacaktır, bu da İmam Mehdi'yi 

destekleyecekleri anlamına gelir. Ve biliyorsunuz, bu Peygamberin söylediklerini 

doğruluyor, insanlar İmam Mehdi'ye yardım edecekler. Başka bir deyişle, her şeyi 

yapacak olan ve Yaratıcı Toplumu kendi seçimleriyle inşa edecek olan insanlardır. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette insanlar bunu yapacak. Ama şeytan insanların kafasında her 

şeyi çarpıttı. Ve onlara dedi ki, "Mehdi gelecek, siz oturup beklemelisiniz. Ama o 

geldiğinde ve her şeyi yaptığında, siz sadece ona sihirli sözcükleri söyleyeceksiniz ve 

cennete gireceksiniz." Şeytanın şimdi söylediği de bu değil mi? Ve bunu peygamberler 

değil, insanlar söylüyordu. Ama Peygamber insanların beklediği Mehdi'nin kendisi 

hakkında farklı bir şey söyledi. 

 

Tatiana: O sadece insanlar güzel bir dünya kurduklarında gizlendiği yerden 

çıkacaktır. İmam Sadık da şöyle dedi: "Bu ortaya çıkış (İmam'ın ortaya çıkışı ve 

zuhuru), insanlara hükmedecek bir millet kalmayıncaya kadar gerçekleşmeyecektir ki 

kimse 'Biz hükmedersek herkese adil davranırız' demesin - ancak ondan sonra Kaim 

gerçekten ve adil bir şekilde ortaya çıkacaktır" Mehdi, sadece gerçekten ve adil bir 

şekilde yöneteceğini söyleyecek hiçbir millet kalmadığında gerçekten ve adil bir 

şekilde ortaya çıkacaktır. Başka bir deyişle, sadece Yaratıcı Toplum inşa edildiğinde... 

 

İgor Mihayloviç: Modern dilimizi konuşarak, evet.  

 

Tatiana: ... ve insanlar arasında bölünme olmayacak. 
 



İgor Mihayloviç: Bu sadece Yaratıcı Toplum inşa edildiğinde, basitçe söylemek 

gerekirse, insanlar üzerinde güç sahibi olacak hiçbir ulus kalmadığında 

gerçekleşecektir. Bu doğru. 

 

Tatiana: Evet. Peygamberler bize ne kadar harika bir dünya vaat ettiler. İmam 

geldiğinde Yaratıcı Toplum'da barış ve hayat. 

 

Taisia: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Gerçekten inşa edebilir miyiz? Yapabiliriz. Bize bir şans verildi, her 

şey verildi ve fırsatlar var. Şeytandan özgür olmak dışında her şeye sahibiz. Ama yine 

de her şey bizim elimizde. 

 

Taisia: Evet, gerçekten de bizim elimizde ve Yaratıcı Toplumu inşa etmek bizim 

elimizde. Biliyorsunuz, bunu gerçekten inşa etmek istiyoruz, gerçekten 

peygamberlerin bize emanet ettiği dünyada, onların hayal ettiği dünyada yaşamak için 

elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz, hem onların hayalini hem de bizim 

hayalimizi gerçekleştirmek için. İmam Mehdi hakkındaki şu sözler de beni çok 

etkiledi: "İmam Mehdi'nin zamanında ümmet en yüksek refah seviyesine ulaşacak, 

tarihteki en kalabalık ümmet olacaktır. Ve tüm açılardan bakıldığında, Muhammed 

Peygamberin ümmeti Mehdi'nin zamanında en yüksek mükemmelliğe ulaşacaktır. Ve 

bu, Yüce Allah'ın Mehdi'nin zamanında bahşedeceği lütuf sayesinde gerçekleşecektir." 

 

Tatiana: Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, Taisia'nın söylediklerine ben de bir şey 

eklemek istiyorum. İsa'nın rüyasının da gerçekleşmesini diliyorum. O şöyle demişti: 

"Ben yeryüzüne ateş getirmeye geldim - ve onun çoktan tutuşturulmuş olmasını ne 

kadar isterdim!" Biliyorsunuz, İsa'nın bu güzel dileği şu anda pek çok insanın kalbinde 

büyük yankı uyandırıyor. Ve hepimiz bu Allah Sevgisi, Komşu Sevgisi ateşinin 

insanların içinde tutuştuğunu görmeyi çok isteriz. Çünkü, kesinlikle, kurtaran şey 

Sevgi'dir. Sevgi insanı ruhen kurtarır ve Sevgi bu dünyayı kurtarır. Çünkü Sevgi aynı 

zamanda bu dünyayı koruyabilen çok kuvvetli bir güç, çok güçlü bir enerjidir. Ve 

Allah'a ve birbirimize duyduğumuz bu Sevgi sayesinde, şu anda içinde yaşadığımız bu 

dünyayı inşa etmek ve korumak mümkündür. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey değiştirilebilir. Ama bunun için sadece bir adım atmalıyız, 

ama hepimiz - şeytanı aşmalı, gururumuzu aşmalıyız. Sonuçta pek çok insanın gururu 

o kadar yücelmiştir ki, peygamberlere bile saygı duymaz hale gelmişlerdir. Bu 

gerçekten doğru. 

 

Tatiana: Şimdi, Mesih'in aslında insanlardan istediği ve onlara hitap ettiği gibi, 

gerçeği herkesin önünde söylemekten korkmamak çok önemlidir. "Evet, bir anda 

kolay olmayabilir, bir tür zulüm olabilir ama tüm bunlar insan bedenine yöneliktir; asıl 

önemli olan ruhunuza yönelik olmamasıdır" dedi. İnsanın kendisini baştan çıkaran 

şeylerden, sessiz kalmaktan ve bu gerçeği söylememekten gerçekten korkması 

gerektiğini, şimdi gerçeğin yüksek sesle seslendirilmesi gereken zaman olduğunu. 

 



İgor Mihayloviç: Basitçe söyleyelim: şimdi, dostlar, gerçeğin zamanıdır. İstesek de 

istemesek de, bilinçli bir seçim yapmak zorundayız. Ve bilinçli bir seçim yapabilmek 

için gerçekle yüzleşmeliyiz. İşte bu yüzden dinlerinize değindik, dostlar. Neden 

"dinleriniz" diyorum? Çünkü siz onlara inanıyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse ben 

dinlere inanmıyorum. Ama İsa Mesih ve Muhammed Peygambere inanıyorum ve 

biliyorum, sadece inanmıyorum, tekrar vurgulayacağım, biliyorum ve kesinlikle 

Allah'ı seviyorum. Onlar hakkında en ufak bir şüphem bile yok. Ama dinler hakkında 

pek çok sorum var. Çünkü bu dinler bizim tarafımızdan kuruldu arkadaşlar. Onları 

hırsımız, açgözlülüğümüz, aptallığımız ve kibrimiz yüzünden yarattık. Ve biz, bu 

dinlerin elleriyle, daha doğrusu kendi ellerimizle, birbirimizi öldürdük ve soyduk ve 

bugüne kadar da birbirimizi soymaya devam ediyoruz. 

 

Lütfen söyleyin bana, bayrakta resmedilen İsa Mesih'imizin kardeşlerimizi 

öldürdüğümüzü görmesi nasıl bir şey? Eylemlerimizle O'nun zarar görmesine, 

üzülmesine ve acı çekmesine neden olmuyor muyuz? Bir Müslüman kardeşine el 

kaldırdığında Muhammed  Peygamberin kendisini üzmüyor muyuz? Zihnimizde bile 

küfürlü bir dil kullandığımızda, kendimizi yücelttiğimizde veya şeytan tarafından 

yönetilen sıradan bir insanı, aldatıcı bir insanı Peygamberin Kendisiyle aynı seviyeye 

koyduğumuzda. Söyleyin bana, sizin için hayatını feda eden, hayatının her anını size 

kendinizi nasıl kurtaracağınızı öğretmeye adayan bir Peygamber için bu nasıl bir 

şeydir? Onlar için nasıl bir şey bu? Sonuçta buraya bunun için gelmediler. 
 

Onlara taş attığımız, onları çarmıha gerdiğimiz ve onlara çamur attığımız için bizi 

affettiler. Evet, bunun için bizi affettiler. Ama onlara ihanet ettiğimiz ve şeytana 

hizmet ettiğimiz için bizi affedecekler mi? Bu konu üzerinde düşünmeye değer. Aynı 

zamanda şeytana, arzularımıza, alçaklığımıza, pisliğimize, içimizdeki kötülüğe hizmet 

ederken, onların isimlerini yüceltiyoruz. Bu şeytanın alay etmesi gibi bir şey. 

Arkadaşlar, şeytanı yenelim. İyi bir dünya inşa edelim. Dostlar, Peygamberlerin bize 

emanet ettiği şeyle başlayalım: Birbirimizi sevelim ve sonra bir şansımız olsun, Hayat 

için bir şansımız olsun. Teşekkür ederim. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler. 
 

Taisia: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Ve bir şey daha, Mehdi'ye Kendisini 

göstermesi için bir şans verin.  

 
 

 


