
SONUNCUNUN SORUMLULUĞU 

Ahir zaman ve son insanların tüm insanlığın geleceği için sorumluluğu hakkında. 

Allah'a (Ruhsal Dünyaya) hizmet nedir? Allah'a Hizmet ile kişisel Kurtuluş arasındaki 

fark nedir? Kişi kendini nasıl değiştirir? Şeytan nasıl yenilir? İnsan kendi içinde 

Allah'a giden yolu nasıl bulur? 

Dünya nasıl değiştirilir? Tek Ümmet nedir? Muhammed Peygamber ashabına neden 

biz ümmetlerin sonuncusuyuz ve kıyamet günü hesaba çekilecek ilk ümmetiz 

demiştir? Kıyamet saatinin alametleri nelerdir? Peygamberimizin bahsettiği ve 

günümüzde de kaydedilen ani ölüm sendromu nedir? Bu fenomenin doğası nedir?  

Öğretinin bir devlet dinine dönüşmesi sırasında Hıristiyanlıkta ve İslam'da Hakikat 

nasıl tahrif edilmiştir? İslam Tarihi: Ömer ibn El-Hattab'ın iktidara yükselişi. 

Muhammed Peygamber tarafından getirilen Hakikat, onun ayrılışından sonra nasıl 

çarpıtıldı? Kur'an ve Hadisleri kim ve nasıl derledi? Peygamber'in vefatından sonra 

ümmetin manevi yaşamına ne gibi değişiklikler getirildi? Günümüzde Müslümanlar 

tavaf sırasında neden saat yönünün tersine dönüyorlar? Tarihsel örnekler: Örneğin 

Ortodoks Hıristiyanlıkta Patrik Nikon döneminde Hıristiyan kiliselerinin tavaf yönü 

nasıl ve neden değiştirildi? Salgın hastalıklar, savaş, kıtlık: insanlığı köleleştirmenin 

yapay bir planı. 

Ahir zaman kehanetleri. Mehdi zamanının alametleri. İmam Mehdi'nin gelişi. Cennete 

girenler neden kabirde kalmazlar? Mehdi zamanındaki insanlar Gerçeğin Çağrısını 

duymak ve ölümden sonraki kaderlerini belirleyen önemli cevabı kendileri için bilmek 

için ne bilmeli ve ne yapabilmelidir?  
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Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar. Sizinle buluşmaktan memnunuz. Ve bugün 

saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız.  

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 
 

Tatiana: Ve Taya. 
 

Taisia: Selamlar.  
  

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolardan birinde izleyicilerimize bir soru sormuştunuz: 

"İslam ve Hıristiyanlık arasındaki temel fark nedir?" Bu farkın manevi açıdan çok 

önemli olduğunu ve Ruhsal Dünya ve her gerçek mümin için büyük önem taşıdığını da 

belirtmiştiniz.  

İnsanlar tarafından dile getirilen tüm cevapları özetleyecek olursak, birkaç seçenek 

ortaya çıkıyor. Seçeneklerden biri, temel farkın Tanrı'nın doğasında olduğudur: 

Hıristiyanlık için Tanrı üç kişide, üç hipostazda bulunurken, İslam için Tanrı tek 

kişidedir. Ya da İsa'nın Hıristiyanlar için Tanrı'nın Oğlu iken İslam'da aslında bir 

peygamber olduğu gerçeği. Tamamen insanların algılarıyla ilgili seçenekler de vardı. 

Şöyle diyorlar: "Bize öyle geliyor ki Hıristiyanlık doğası gereği daha feminen bir din 

ve belki de içinde daha fazla merhamet var. İslam ise aslında daha militan bir din ve 

doğası gereği bir nevi eril." Yine de cevapların büyük çoğunluğu imgeler konusuyla 

ilgilidir. Cevaplar İslam'da imge olmadığı, Hıristiyanlıkta ise imge ve ikonalara saygı 

olduğu yönündeydi. Burada şu soru sorulabilir: Gerçekten durum böyle mi? Ve 

insanlar cevaplarında, seçeneklerinde, onlara sorduğunuz şeye ne ölçüde yakınlar?  

İgor Mihayloviç: Doğrusunu söylemek  gerekirse dostlar, dış görünüşe cevap verdiler, 

ben ise özden bahsediyordum. Elbette, hiç kimse buna yakın bir cevap vermedi. Yine 

de size bir sorum daha var arkadaşlar. Tatiana az önce Hıristiyanlıkta İsa Mesih'in 

Tanrı'nın Oğlu olarak algılandığını, İslam'da ise bir peygamber olarak algılandığını 

söyledi. Ama lütfen söyleyin bana, arkadaşlar, bilenler (bilmeyenler düşünmeye 

çalışsın): sizce Tanrı'nın Oğlu ile Peygamber arasındaki fark nedir? Lütfen cevap 

verin. İlginç olacak.   

Tatiana: Bu ilginç, İgor Mihayloviç, her zaman insanlar için ilginç bulmacalar ve 

zorluklar ortaya çıkarıyorsunuz.  

İgor Mihayloviç: Hayır, bunlar kesinlikle bulmaca değil. Bir mümin için bu 

önemlidir. Görüyorsunuz, tutum önemlidir. 

Tatiana: Öze bakanlar için. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu çok önemli bir soru. Neden? Çünkü bu bölücüdür. Az 

önce bir örnek verdik. Hıristiyanlıkta İsa Mesih Tanrı'nın Oğlu olarak algılanırken, 

İslam'da İsa Mesih bir peygamber olarak algılanır. Bu yüzden bu soruyu sordum. 

Hıristiyanlık ve İslam arasındaki farkla ilgili olarak şunu söyleyebilirim: aradaki fark 



çok büyüktür, gerçekten çok büyüktür ve çok önemlidir. İsa Mesih geldiğinde ne 

getirdi? Sizce İsa Mesih ne getirdi, söyler misiniz? 

 

Tatiana: … Sevgi. Sevgi ve merhamet... 
  

Taisia: Sevgi, gerçek Bilgi ve merhamet.  

 

Tatiana: Belki, bir tür sabır.  
 

İgor Mihayloviç: Sevgi vasıtasıyla insanın kurtuluşu. 
 

Tatiana: Evet, kurtuluş. 
 

Taisia: Kurtuluş. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru mu? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Oysa Muhammed buraya Ruhsal Dünyaya hizmet için, yani Allah'a 

hizmet için gerçek Bilgiyi getirmiştir. Hizmet ve kurtuluş farklı şeylerdir. Hayır, yine 

bu konuda da bir karışıklık olabilir. Kişisel kurtuluş olmadan Ruhsal Dünyaya hizmet 

olamaz. Ama bu sadece kurtulmuş olmaktan çok daha fazlasıdır. Peygamber'in buraya 

getirdiği öğreti, Kuran, aslında Peygamber'i takip eden insanların sadece dini bir 

organizasyonda birleşmeleri ya da diyelim ki onun takipçileri olarak sadece kendi 

kurtuluşlarını elde etmeleri için değil, aynı zamanda tüm bu dünyayı değiştirmeleri 

içindir. Amaç buydu. Yani, tekrar ediyorum, - tüm insanlar için. 

 

Tatiana: Başka bir deyişle, eğer Hıristiyanlıkta bir tür manevi egoizmin izleri 

sürülebiliyorsa (İgor Mihayloviç: Çok doğru, evet, kesinlikle), yani daha çok kişinin 

kendisi için manevi kurtuluş söz konusuysa, o zaman İslam'da tam olarak hizmet söz 

konusudur. 

 

İgor Mihayloviç: Biraz militan, biraz eril bir alan diyelim, demek istediğim 

Muhammed Peygamber'in buraya getirdiği öğreti. Ama tam olarak Allah'a hizmet 

etmeyi amaçlıyor. Sadece Hayata ulaşmak için değil. Bu da çok önemli olmasına 

rağmen, insanın özü budur, kendini kurtarması gerekir. Fiziksel bedeninin ölümünden 

sonra, gerçek Hayatı kazanmalı ve sadece bir alt şahsiyet haline gelmemeli ya da 

cehenneme gitmemelidir, buna ne denirse densin. Ama aslında, insan burada olduğuna 

göre, bir şansı vardır. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Harika. Bu arada, İslam'da boş oturan ve Allah yolunda hiçbir zorluk 

çekmeyen müminlerin statülerinin çok daha düşük olduğu, yani bir nevi düşük 

olmadığı, ama Allah yolunda savaşanlardan daha aşağı oldukları da söylenir. Bu 

nedenle, aralarındaki fark muazzamdır ve hem mallarıyla hem de ruhları ile (İgor 

Mihayloviç: Elbette, mümkün olan her yolla) her yönde, mümkün olan her yolla 

savaşırlar. 



İgor Mihayloviç: Asıl soru şu: Ne için savaşıyorlar? Dostlarım, Peygamberimiz 

insanları ne için savaşmaya çağırdı? Allah, Cebrail ve insanların en iyisi olan 

Peygamber aracılığıyla bize ne için savaşmamızı emretti? Ne için? Kime karşı? Asıl 

mesele bu. Basit bir soru. 

 

Tatiana: Ümmetin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor, elbette.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. 

 

Taisia: Evet, büyük bir sorumluluk. Çok büyük çünkü bu sadece kişinin kendisi için 

bir sorumluluk değil. Az önce söylediğiniz gibi, öyle bir anlayış ortaya çıkıyor ki, 

sorumluluk sadece kendini kurtarmak değil, aynı zamanda hizmet etmek, yani kendi 

içindeki şeytanı yenmek ve insanlara yardım etmek. Dolayısıyla... 

 

İgor Mihayloviç: Aslında cevap da burada: "Kime karşı?" Şeytana karşı. Her 

birimizin içindeki şeytana karşı. Bu dünyada hüküm süren şeytana karşı. Öyle değil 

mi? İşte hizmetin kendisi de tam olarak budur: insanlığın en güçlü düşmanına ve 

aslında insanlığın tek düşmanı olan şeytana karşı çıkmak. 

 

Tatiana: Özellikle de en önemlisi, Peygamber ahir zamanda kendi ümmetinden 

insanların öne çıkması gerektiğini söylemiştir. 

 

Taisia: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Aslında, buna ahir zamanlar, bitiş zamanları için niyet edildi. Büyük 

ve ciddi bir konuya değiniyoruz, elbette.  

 

Tatiana: Bunun hakkında konuşalım.  

 

İgor Mihayloviç: Tamam, konuşalım. Ayrıca Taisia bugün bizimle birlikte. Bilmeyen 

arkadaşlarımız varsa, kendisi bir oryantalist, bir Arabist ve Kur'an ve Sünneti detaylı 

bir şekilde incelemiş bir kişi. O yüzden konuşmamız ilginç olacak. En azından o... 

 

Tatiana: Özellikle konuşulacak bir şey olduğu için.  

 

İgor Mihayloviç: Evet, en azından hata yapmamıza izin vermez, çünkü her şeyi 

ayrıntılarıyla biliyor. Biliyorsun, yazıcılar var. Öyle değil mi?  

 

Tatiana: Ama farisiler değil.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru, farisiler değil,  ama yazıcılar.  
 

Tatiana: Kelimenin iyi anlamında, elbette..  
 

İgor Mihayloviç: Kelimenin iyi, doğru anlamında. 
 



Tatiana: Doğru. O aynı zamanda anahtarlara sahip olan bir kişi; en önemli şey de bu. 

İnsanlar dünyada anahtarlara sahip olduğunda, o taneleri görür ve onları samandan 

ayırırsınız. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu anahtarlar sayesinde farklı bir şekilde görüyor. 

Yani, bir dinin içinde olan insanların fark etmediği şeyleri görüyor. Genel olarak 

konuşmak gerekirse, bir dinin içindeyken, dini, kişinin kendi dini de dahil olmak 

üzere, herhangi bir şeyi incelemek imkansızdır. Sonuçta bu doğru. Bir şeyi, bir sistemi 

incelemek için onun dışına çıkmanız ya da ona tarafsız bir gözle bakmanız gerekir. İşte 

o zaman her şey netleşir. Ama içinde olduğumuz sürece, diyelim ki bu dini örgütü 

oluşturan sistemin değirmen taşları içinde olduğumuz sürece, onun bir parçasıyız. Ve 

insanlar tarafından getirilen bu değişiklikleri görmek bizim için çok zordur. Allah'ın 

insanlara gerçekten ilettiği Hakikati görmek çok zordur. Bu neden zordur? Şöyle 

diyelim, manevi bir deneyim olmadan, bu doğru, kafanızdaki şeytanı, şeytanın kendisi 

tarafından size empoze edilen imgelerden ayırt etmek çok zordur. Ve kendi içinizde 

Allah'a giden yolu bulmak daha da zordur. Çünkü O'na giden dışsal bir yol yoktur. Bu 

sadece içinizdedir. 

Tatiana: Merkezden. 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve kişi sadece kendi içinde bu noktaya geçebilir ve bu 

çemberdeki nokta haline gelebilir. Değil mi? 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Bu konuda bir videomuz vardı, bunu tartıştık. Yani her şey bu kadar 

basit değil, öyle değil mi? Ama konuya değindiğimiz kesin... Özür dileriz arkadaşlar: 

Allah korusun, sizi rencide edecek bir şeye değindiysek, gerçekten öyle demek 

istemedik. Kesinlikle açık ve insanların ulaşabileceği kaynaklar kullanalım. Tamam 

mı? 

 

Taisia: Elbette. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve vardığımız sonuçlar sadece bizim sonuçlarımızdır. Eğer 

bunlara katılmıyorsanız, kafanızdaki şeytanlar karşı çıkıyor ve kulaklarınızı tıkamışsa, 

bu sizin seçiminiz, bizi dinlemeyin. Tamam mı? Peki böyle bir durumda ne ile 

başlayacağız? 

 

Taisia: Ne ile başlıyoruz? 

 

Tatiana: Tüm Ümmetin, Peygamberin tüm takipçilerinin üzerinde bulunan 

sorumluluk ile, belki.  

 

İgor Mihayloviç: Tüm Ümmetin. Burada bir soru sorabilir miyim?  
 

Taisia: Elbette. 
 



İgor Mihayloviç: Ümmet kelimesinin tercümesi nedir? Benim algıma göre Ümmet, 

Muhammed Peygamberi takip eden tüm topluluktur. Bu onun topluluğudur, ona bağlı 

ve sadık olan, Ruhsal Dünyayı gerçekten tanımayı arzulayan (Tatiana: Müslümanların 

topluluğu), Allah'ı seven ve Peygambere saygı duyan (Tatiana: Peygamberi takip 

edenler) halkıdır. Haklı mıyım? Hayır mı? 

 

Tatiana: Haklısın. 
 

Taisia: Elbette, haklısın. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru.  Oysa, tercüme ne? 

 

Taisia: Ümmet… Bu kelimenin köklerinden biri anne (mom) kelimesidir. 

 

İgor Mihayloviç: Köklerinden biri anne. İkincisi nedir? 

 

Tatiana: Hatırladığım kadarıyla, orada bazı Musevi kökler bile var. Öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bu Semitik (Sami) bir kelime, değil mi? Peki ne anlama geliyor? 

 

Tatiana: Genel olarak, Yahudilikten önce, aslında Mezopotamya şehirleriyle ilgilidir, 

ama genel olarak bir topluluk anlamına gelir. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, böyle bir şehir vardı. 
 

Tatiana: Evet. Hatırladığım kadarıyla, o aslında kabile, topluluk anlamına geliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Kabile ve topluluk. Bu doğru. Öyleyse doğru mu anlıyorum? 

(Tatiana: Evet.) Öyleyse bu bir topluluk, kökü anne olan tekil bir topluluk.  

 

Taisia: Evet. Tatiana'nın söylediklerine gelince... sorumluluk meselesi: 

Peygamberimiz ashabına "biz toplumların sonuncusuyuz, ama kıyamet günü hesap 

verecek ilk toplumuz" uyarısında bulunmuştur. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 

 

Tatiana: Vay canına! Sorumluluk çok büyük. Ancak, biliyorsunuz, aslında ahir zaman 

konusuna da değinelim. Çünkü Peygamber'in bu konuda çok net konuştuğunu gayet 

iyi anlıyoruz. 
 

İgor Mihayloviç: Söyleyebilir miyim? Sonuçta, Muhammed Peygamber'in kendisinin 

buraya getirdiği Öğretiyi ele alırsak, bu son zamanlara yönelik bir Öğretidir. Dünyanın 

nasıl daha iyi bir yer haline getirileceğini ve ahir zamanların olmamasının nasıl 

sağlayacağını anlattı, sırf ahir zamanların olmaması ve binlerce yıl boyunca Altın 

Çağ'ın yaşanması için. Gerçekten de, insanların en iyilerinin buraya getirdiği Bilgi 

sayesinde, tüm dünya çok uzun zaman önce değişmiş olmalıydı. Bugünlerde en 

azından Yaratıcı Toplumda yaşıyor olmamız gerekirdi. Ve aslında, bu kadar zaman 



sonra çoktan İdeal Toplumda olmalıydık. Bu onun hayaliydi. Bunu gerçekten istiyordu 

ve bunun hakkında konuşuyordu. 

 

Tatiana: Buradaki görevi bile bu noktayı aktarmaktı. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bu onun göreviydi. Ama bir Peygamber olarak her şeyin 

değişeceğini, ömrünün sonunda her şeyin değişeceğini çok iyi anlamıştı. Bunun 

hakkında konuşmuştu. Oysa ondan sonra her şey hemen değişecekti. İşte tam da bu 

nedenle, bunu bilerek ve anlayarak son günlere güvendi. Ve son zamanlarda tüm 

sorumluluğun tüm toplumda, kendi toplumunda olması gerekiyordu. Son zamanların 

gelmesine izin vermemeleri gerekiyordu. Sözünü ettiği şey buydu. 

 

Ama aynı zamanda şeytanın güçlü olduğunu da kavradı. Arkadaşlarının arasına 

girecek, yalancıları ve hainleri yanına getirecek ve her şey değişecekti. O bunun 

farkındaydı. Ama ümit ediyordu ki, bu noktanın altını çiziyorum, ümit ediyordu ki 

kendi toplumunda Allah'a sadık ve Peygamber'e saygılı insanlar ortaya çıkacaktı. 

Zamanın sonunda, gelmekte olana direnebilecek ve zamanın sonunun gelmesine izin 

vermeyecek bir topluluk olacaktı. Ama aynı zamanda zamanların sonu hakkında, 

kıyamet hakkında da konuştu ve sonrasında ne olacağını söyledi. 
 

Tatiana: Ama biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, birçok insan şöyle diyebilir, "Tamam, 

son zamanlar. Ama ne zaman geleceklerini kim bilebilir ki?" 

 

İgor Mihayloviç: "Kim bilir" ile ne demek istiyorsun? Peygamber bunu açıkça 

söyledi. Ve yaşamı boyunca gerçekleşen iki önemli olayın adını verdi. Birincisi 

Peygamber'in doğumu, ikincisi ise bedeninin ölümü. Ve kendisi ile kıyamet arasındaki 

sürenin iki parmak arası kadar olduğunu söylemiştir. 

 

Tatiana: Evet, o kadar yakınlar. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Yani neredeyse hiç mesafe yok. Öyle değil mi?  
 

Tatiana: Öyle. 
 

İgor Mihayloviç: Ve sözünü ettiği tüm işaretler gerçekleşiyor. Ama soru farklı: 

basitçe söyleyelim, insanlar müdahale etti. Öyle değil mi? Peygamber'in sözünü ettiği 

şeylere değişiklikler getiren insanlar müdahale etti. Peygamber ahir zaman hakkında 

gerçek şeyler söyledi ama o zamanki insanlar bunları anlamadı. Onları sadece biz 

kabul edebiliriz. Ve onları anlayabiliriz. Ve o bizim zamanımızdan söz etti. Her şeyi 

gerçek isimleriyle adlandırdı. Evet, insanların anlaması için o zamanki şeyleri 

adlandırdı ama bizim zamanımızdan bahsetti. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, Peygamber'in ölümünden bu yana 1.390 yıl 

geçti. "Öğleden sonra geldim..." demesi çok ilginç. 

 

İgor Mihayloviç: Seni düzeltebilir miyim, Tatiana? Bedeninin ölümünden sonra. 

Peygamber yaşıyor. Sonsuza dek yaşayacak. 



Tatiana: Bedeninin ölümünden sonra, doğru, İgor Mihayloviç, teşekkür ederim. 

Bedeninin ölümünden bu yana 1,390 yıl geçti. Ve dedi ki, "İnsanlığın varoluşunun 

öğleden sonrasında geldim," yani gün batımına en yakın zamanda. 

 

İgor Mihayloviç:  Günbatımına. 
 

Tatiana: Ve "ümmetim 1.000 yıldan fazla var olacak, ama 1.500 yıldan fazla 

olmayacak" dedi. Ve anlıyorsunuz ki, Peygamber'in Ruhsal Dünya'ya ya da Yuvaya 

gittiği günden itibaren 1.390 yıl geçti. Bu zaten, biliyorsunuz, temelde eşikte olan 

böyle bir terim. Ve en ilginç olan şey, insanların son saatin bu işaretlerinin, küçük 

işaretlerin ve benzerlerinin gerçekleştiğini, doğru çıktığını anlamaları ve Taisia ve ben 

insanların aslında bunu mutfaklarında tartıştıkları gerçeğinden bahsettik, doğru... 

 

Taisia: Evet, bunu mutfakta tartışıyorlar ve kendi aralarında konuşuyorlar ve örneğin 

çölün çiçek açtığını, çölde nehirlerin akmaya başladığını görüyorlar ve kendi 

aralarında bunların gerçekten Kıyamet Günü'nün alametleri olduğunu anlıyorlar. Ama 

insanlar ne yapacaklarını bir türlü anlayamıyorlar. Ve bu konuşmayı dışarıya 

taşımıyorlar... 

 

İgor Mihayloviç: Anlıyorlar ve biliyorlar, sadece konuşmaktan vazgeçirildiler 

(Taisia: Konuşmuyorlar). Peygamber Yuvaya döndükten hemen sonra insanlar 

konuşmaktan vazgeçirildi. Anında. İşte bütün sorun bu, biz böyle düzenlenmişiz. 

Şeytan güçlü. Onunla savaşıyoruz, kazanıyoruz, bazı küçük zaferlerimiz var, bize 

böyle görünüyor. Ama aslında şeytan dilimizi bile tutuyor. Bizi, özür dilerim, koşum 

takımındaki bir attan farklı kılan nedir? Hiçbir şey. Bir eyer tarafından 

dizginleniyoruz, değil mi? Ve dilimizi bile kontrol edemiyoruz. Aslında bu gerçekten 

bir sorun. 

 

Tatiana: Bundan başka, İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, bu tamamen içsel bir histir, 

çünkü insanlar bir şeyi bilmediklerinde, bilgiyi okuduklarında onu kaçırırlar. Kıyamet 

gününün küçük alametleri de böyledir. Pek çok şey belirsizdir ve perde arkasında kalır, 

ama bir anda çakışan ve bir yapboz gibi bir araya getirilen bilgilerle karşılaştığınızda 

bu zamanda yaşadığımız gerçeği nedeniyle için tüyleriniz ürperir. Özellikle ahir 

zamanda ani ölümlerin artacağından söz ediliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatiana: Ve bugün itibarıyla…  
 

İgor Mihayloviç: Bu Muhammed Peygamberin sözünü ettiği şey, dostlarım. Son güne 

kadar, insanlar öldüğü zaman, bu her zaman kalplerine veya başka bir şeye 

atfediliyordu. 

 

Tatiana: Evet, kalp damar hastalıkları... 
 

İgor Mihayloviç: Böylece birçok açıklama buldular. Hatta bazıları Peygamber 

döneminde insanların kalp-damar hastalıkları, felç hakkında bilgi sahibi olmadığını ve 



buna ani ölüm dediklerini söylediler. Böyle bir şey yoktu, arkadaşlar. Peygamber bu 

terimi ilk defa söylemiştir. Bunlar onun sözleri. 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Ve oldukça yakın zamanlarda, ilk kez, doktorlar da bundan söz 

ettiler. Demek istediğim, neden? Ölüm oranı arttı mı, yoksa ne? 

 

Tatiana: Doğru. Bununla ne yapacaklarını bilmiyorlar, çünkü ani ölümlerin sayısı 

artıyor, bu kelimenin tam anlamıyla ani yetişkin ölüm sendromu. 

 

İgor Mihayloviç: Bu henüz yeni tanıtıldı. 

 

Tatiana: Evet, bu kavram. Ve bu tüm dünyada gerçekleşiyor, ama bir şekilde belirli 

bölgeler ile bağlantılı. Özellikle, en son durum: Avustralya'da alarmı çalıyorlar ve 

bunun nedeni hakkında endişeleniyorlar: çünkü otopsinin gösterdiği gibi kesinlikle 

sağlıklı insanlar, iyiler ve kalplerinde her şey yolunda ve tüm organları harika bir 

durumda… 

 

İgor Mihayloviç: İnsan bir tür kapatılıyor. 
 

Tatiana: Kapatılıyor. Bu nedenle neler olup bittiğinin, bunun ne ile ilgili olduğunu, 

tüm bunlara nasıl karşı konulacağını ve buna karşı konulup konulamayacağını 

anlamıyorlar.  

 

İgor Mihayloviç: Daha önce, bu çoğu zaman son 10 - 15 yılda gerçekleşti, ama daha 

çok çocuklara oldu. Oysa şimdi yetişkinler. Bu gerçekten doğru. Ve bu yerel olarak 

olmuyor, tüm dünyada oluyor. Sadece, biliyorsunuz, uzun zamandır sağlık sektöründe 

olan biri olarak şunu söyleyeceğim, çok basit bir şekilde cevaplayayım: Açıklama 

yapmadan hiçbir şey yapamayız. Anlıyor musunuz? Ve patologların aslında sebebi 

bulması ve tanımlaması gerekiyordu. Eğer bir sebep yoksa, o zaman uzman değilsiniz. 

Ama kim bir uzman olmak istemez ki…? Bir patolog nasıl olur da "insan ani bir ölüm 

nedeniyle öldü" sonucuna varabilir. Bu anlaşılmazdı, anlıyor musunuz? Bu yüzden son 

zamanlarda daha da sık olmaya başladı ve kapalı kapılar ardında kendi aralarında 

konuşmaya başladılar.  

Tatiana: Medya da bunun hakkında konuşuyor. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, bir yerde ortaya çıkmalıydı ve bundan söz edilmeliydi. 

Böylece doktorlar bunu söylediler.  
 

Tatiana: Sadece insanlar sebebini bilmediğinde ve bulamadıklarında, aslında bir tür 

metafizik planda ararlar, belki bu üçüncü kuvvetlerin etkisidir, ya da belki de bazı 

durumlar nedeniyle insanların prana'sının çok çabuk tükenmesi nedeniyledir. Ya da 

dediğimiz gibi (Igor Mihayloviç: Tank sızdırıyor, doğru, biri yanmış, biri ona nazar 

değdirmiş) ya da bu duygusal bir şey, o yandı ya da belki insanların hayatını elinden 

alan üçüncü kuvvetlerdir.  



İgor Mihayloviç: Evet, üçüncü kuvvetler de, bu da olabilir.  
 

Tatiana: Ama gerçekte nasıl? Neden?  
 

İgor Mihayloviç: İklim. Döngü. 

 

Tatiana: Ve bu nasıl ilişkili?  
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle ilişkili. Biz doğanın parçasıyız. Dünyanın dört bir 

yanında, insan gezegenimizin yaydığı elektromanyetik dalgaların gerilim bölgelerine 

girdiği zaman. Durağan denilen (demek istediğim radyasyon, bir elektromanyetik 

dalga aktığı zaman ve o stabildir) ve göç eden bir elektromanyetik dalga var. Bu 

nedenle, insan aniden böyle bir bölgeye girdiği zaman, yaşamı sona erer.  

 

Size basit bir karşılaştırma yapayım, sanırım birçok kişi için anlaşılır olacaktır. 

Bugünlerde herkes MRI makinesinin ne olduğunu biliyor. Biliyorsunuz, bir manyetik 

rezonans görüntüleme makinesi — bu büyük bir elektromanyetik bobin. Örneğin 

tabletinizi alırsak, bir MRI makinesine koyarsak ve onu açarsak, tabletinize ne olur? 

Çalışmayı durduracaktır. Neden? Çünkü yüksek voltajlı elektromanyetik dalga, 

yeteneği basitçe yok eder… kısacası, beyin eriyecek. 

 

Tatiana: Onu formatlayacak.  

 

İgor Mihayloviç: Sadece format değil, çalışmayı bırakacaktır, ana kartı yanacak... 

Böylece, aynı şey insan bu bölgelere girdiğinde de olur. Aslında, bu bölgeler çok uzun 

zaman önce ortaya çıkmadı. Demek istediğim, geçmiş zamanları alırsak (20 yıl önce), 

20 yıl önce neredeyse hiç böyle bölgeler yoktu; daha önceki zamanlara gelince, bu hiç 

yoktu. Neden? Çünkü az çok kararlı bir elektromanyetik alanımız vardı. Ama, 

1980'lerin sonlarından sonra, çekirdeğimiz istikrarsız hale geldiği zaman (ve 

istikrarsızlaşması yine dış etkilerden dolayıydı), bu yüzden bu dalgalanmaların bir 

sonucu olarak (yine dış etkilerden dolayı meydana geliyorlar) bu göç eden dalgalar 

denen şey ortaya çıktı. Yani, doğal olarak, kararsız bir mıknatıs, doğal olarak bu 

bölgeler ortaya çıkıyor. Bunlar üst üste bindiklerinde ve bir insan oraya gittiğinde, bir 

MRI makinesinde tabletinizin başına gelenin hemen hemen aynısı onun başına gelir. 

Başka bir deyişle, insan basitçe silinir. 

 

Tatiana: Dürüst olmak gerekirse, bu bilgiden çok etkilendim, açıkçası nedenini 

açıklayacağım. Çünkü bu işaretleri okuduğunuzda, sizin için biraz dağınık ve izole 

oluyorlar. Oysa bu durumda, tam olarak temel nedene geliyoruz… gezegenimizin 

başına gelen iklim değişikliği var ve bu tam olarak gezegenimiz için olumsuz olay 

senaryolarından birinin nedeni… 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar gerçekten olumsuz olaylar. Bakın, Yerkürenin yüksek 

voltajlı elektromanyetik alan bölgelerinde, ziyaret edilmesi istenmeyen, insanların 

kendilerini kötü hissettikleri, her zaman bir tür patojenik bölgeler olmuştur ve orada 

çok uzun süre kalırlarsa gerçekten ölüyorlardı. Bu tam olarak sebep. Oysa buna 

bakarsak, bu elektromanyetik radyasyon oldukça zayıf olmasına rağmen, ana 



radyasyonlar (ana olanlar, vurguluyorum) aslında kutuplardan geliyor, o zaman, evet, 

orada çok iyi değil çünkü orada daha güçlü bir radyasyon vardı. Ama oradaki iklim 

öyle ki orada kimse yaşamıyor.  

 

Tatiana:  Aslında.  
 

Oysa günümüzde, bu istikrarsızlık ortaya çıktığı için, bu her yerde oluyor, her yerde 

olabilir. Bundan dolayı bu ani ölüm sendromundan ölen insan sayısını değerlendirerek, 

tüm dünyada gerçekten bunlardan çok fazla var. Bir salgına yaklaştığımızı 

söylemeyeceğim, hatta bu küresel salgın. Buna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bugünlerde 

buna sahip değiliz arkadaşlar, ama yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Başka bir sorun da bu 

fenomenden korunmanın imkansız olmasıdır. Bu gerçekten böyle. Yani hangi katta, 

nerede olduğunuzun bir önemi yok, biz bunlara maruz kalırsak… böyle kötü bir 

fenomen başımıza gelir.  
 

Tatiana: Bununla birlikte, bir çıkış yolu var. 

 

İgor Mihayloviç: Çıkış yolu stabilizasyonda. 

 

Tatiana: Stabilizasyonda 

 

Igor Mihailovich: Başka yolu yok. 

 

Tatiana: Ama bu stabilizasyonun ne aracılığıyla gerçekleştiğini biliyoruz (İgor 

Mihayloviç: Biliyoruz). Dolayısıyla biliyorsunuz, İslam'da açıkça söylenmiştir ki, bu 

fani dünyanın sadece bir günü kalsa bile, Allah o günü İmam Mehdi'nin gelmesi için 

uzatacaktır. 

 

İgor Mihayloviç: Ne yani, gelip her şeyi yapacak mı? Eğer İslam'ı alırsak, orada 

İmam Mehdi hakkında insanlar tarafından, altını çiziyorum, Peygamber tarafından 

değil, insanlar tarafından söylenenler... Onların bekledği şekilde asla gelmeyecek. 

 

Tatiana: Yine de O'nu bekliyorlar, çünkü kurtuluşun O'nda, O'nun gelişinde olduğunu 

biliyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: O asla onların beklediği gibi bir görüntüde olmayacaktır. 

Peygamberin söylediklerine gelince, o doğruyu söyled,. Olacak olaylardan bahsetti, ne 

yapılması gerektiğini söyledi, tüm ümmetini, tüm takipçilerini tam olarak o an için 

hazırlıyordu, tüm toplumun hazır olması gerekiyordu. Allah'ın size her şeyi vereceğini 

söyledi: zenginlik, cesaret ve güç. Geriye kalan tek şey Peygamberi takip etmek, onun 

yolunu izlemekti. Öyle değil mi? 

 

Taisia: Evet, takip etmek... 
 

İgor Mihayloviç: Ve o zaman ümmet Mehdi ile buluşmaya tam ve eksiksiz olarak 

hazır olacaktı. Ve sonunda O, Kendisini onlara gösterecekti. 

 



Tatiana:Evet.  

 

İgor Mihayloviç: Ama yine, o Mehdi'ye bir bakalım: "gizli...", "gizli değil...", 

"Kendisini sadece Kabe'nin yanında gösterecek...", "313...", 314 kişi...", - kim ne derse 

desin. Bugün itibariyle İslam 13 asırdan fazla bir süredir varlığını sürdürmektedir. Ve 

tüm insanlardan sadece 300 kişi (313, pardon, ya da 314, kim ne derse desin) - sadece 

onlar ve hepsi bu mu? Yemin edecek olanlar, Mehdi'yi tanıyacak olanlar? 

 

Tatiana: Çok fazla değil.  
 

İgor Mihayloviç: Basitçe ifade edeyim. Bu dünya Mehdi'nin onlara gelmesine ya da 

kendisini onlara göstermesine layık mı? Bundan şüpheliyim. Yine, nereden gelmeli ve 

nereye gitmeli? Neden? Peygamber aslında farklı bir şey söyledi. 

 

Tatiana: "O benim Evimden olacak."  

 

Taisia: Evet, "benim Evimden"  

 

İgor Mihayloviç: Evet. O, Peygamberin Evinden gelecek. Oysa, o hadislerin 

yorumcuları ve diyor? 

 

Taisia: O'nun kelimenin tam anlamında onun ailesinden gelmesi gerektiğini 

söylüyorlar, yani... 

 

İgor Mihayloviç: Nereden? 

 

Taisia: Onun soyundan. Ali'nin soyundan gelmesi gerektiği, Mekke'de olması ve 

sonra Medine'de olması gerektiği... 

 

İgor Mihayloviç: Ve sonra Medine'den çıkarılacak ve Mekke'ye gelecek. Anlıyor 

musunuz? Yani, bu size bir şey hatırlatmıyor mu? 
 

Taisia: Başka bir deyişle, bunu şehirlerle ilişkilendiriyorlar. 
 

İgor Mihayloviç: Ve yine, O'nun nereden gelmesi gerekiyor: Mekke'den mi yoksa 

Medine'den mi ortaya çıkmalı? 

 

Tatiana: Evet: Peygamber'in gerçek evinden. 

 

İgor Mihayloviç: Basit bir sorum var dostlarım; gerçekten de Mehdi'nin Peygamber'in 

vaat ettiği gibi (ve Peygamber her zaman doğruyu ve Gerçeği söyledi) gelmesi 

gerektiğine inanan Müslümanlar için, Mehdi'nin gelmesi gerekiyor. Onun Evinden 

gelmesi gerekiyor. Kimin evinden? Peygamberin evinden ve Ali'nin evinden. Ali, 

Peygamberin sonuna kadar sadık kalan, Allah'a sadık ve Peygamberin takipçisi olan en 

yakın ümmetinden biridir. Dolayısıyla soru şudur: Mehdi'nin nereden gelmesi 

gerekiyor - Medine'den mi yoksa Mekke'den mi? 

 



Taisia: Onun gerçek Ev'den gelmesi gerekiyordu. 

 

İgor Mihayloviç: Kimin Evinden? 

 

Taisia: Peygamber'in kendisinin Evi, gerçek Yuva. 
 

İgor Mihayloviç: Peygamber şu anda nerede, dostlarım? Soru sizin için: O şimdi 

Mekke'de mi, yoksa Medine'de mi? Şu anda nerede? 

 

Taisia: O şimdi Allah ile birlikte Ruhsal Dünya'da. 
 

İgor Mihayloviç: O şimdi Allah'ın yanında. Öyleyse nereden, onun Evi neresi? Onun 

Evi şimdi Allah'ın yanıdır. Allah'ın evi Peygamberin evidir. Öyleyse Mehdi'nin 

nereden gelmesi gerekiyor? Bunlar basit şeyler. Anlıyor musunuz? Yani, bunları 

anlamamak çok saçma. Ama aynı zamanda insanlar tamamen farklı bir şey iddia 

etmeye başlıyorlar. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? İnsanların Peygamber'in 

ne demek istediğini açıklamaya başlaması. Sonuçta Peygamber artık peygamber 

gelmeyeceğini açıkça söylemişti. 

 

Taisia: Doğru, "artık ne havariler ne peygamberler ne de yeni bir din olacak" dedi. 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Ve olamaz da, çünkü o tüm peygamberlerin mührüdür. 

Başka hiç kimse ziyaret edilmedi ve bu Bilgi dünyaya başka hiç kimseye getirilmedi. 

Öyle değil mi? Öyleyse neden birisi yorumladı? Böyle bir şey nasıl olabilir? 

Anladığım kadarıyla şeytan insanlara telkinde bulunuyor. Onlara "Gidin ve konuşun, 

sizi dinleyecekler, Peygamber adına konuşun, ne demek istediğini söyleyin ve insanlar 

dinlesin" diyor. Bu oluyor ve insanlar dinliyor. İblisler iblisleri destekler. Oysa 

insanların kafalarında iblisler var. Bu da doğrudur. Ve Peygamber bu konuda da 

konuştu (Taisia: Evet, uyardı). Bu gerçekten böyledir.  

Soru farklı: Neden kimse Peygamber'e karşı konuşanlara, o yorumculara engel 

olmadı? Neden kimse Peygamber'in doğruyu söylediğini düşünmedi? Demek 

istediğim, eğer Allah'a inanıyorsam, O'na inanıyorum, Allah'ın var olduğunu 

biliyorum. Eğer Peygambere saygı duyuyorsam, ona saygı duyuyorum, o insanlar 

arasında en iyisidir. Eğer Peygamberi takip edersem, aynı ölümlü sıradan insanların 

Peygamberin ne demek istediğini yorumlamaya başlamasına nasıl izin verebilirim? 

Tatiana: Sözlerini yorumlamak. 

İgor Mihayloviç: ...onların beğenisine göre. Ayrıca, biliyorsunuz, beni şaşırttığını 

söylemeyeceğim; hani derler ya, "deja vu" diye bir deyimimiz vardır; Peygamber'in 

vefatından sonra ümmetin başına gelenler açısından bir deja vu yaşadım. Aynı şey İsa 

Mesih'in takipçilerinin de başına gelmişti. Her şey o kadar benzer, o kadar aynı ve 

basmakalıp ki. 

 

İnsanların davranışlarına gelince, evet, insanların zayıf olması anlaşılabilir, kimse buna 

karşı bir şey söylemiyor; şeytan güçlü. Ama eğer inanıyorsanız, sevginize, inancınıza 



ve sadakatinize yemin ediyorsanız ve sonra en ufak bir tehditte insanların onu unutup 

sessiz kaldıkları ortaya çıkıyorsa. Basit bir sorum var. Özür dilerim, Peygamber henüz 

ayrılmıştı, takipçileri kaldı, onu takip eden, onunla omuz omuza savaşan, onu 

destekleyen ve öven, bir kez daha söylüyorum, Allah'ın huzurunda Peygamber'e 

bağlılıklarına yemin eden bir kitle... Ve hemen bir adam önlerine çıktı ve 

"Peygamber'in söylediklerine dair tüm notlarınızı getirin" dedi. 
 

Tatiana: Evet, tüm parşömenler.  
 

Taisia: Hadisler, evet.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Onları getirdiler. Evet, parşömenlerin ne için gerekli 

olduğunu bilmiyorlardı, ama onları getirdiler ve o da hemen yaktı. Neden herkes 

sessizdi? Böyle bir şey nasıl olabilir? Ona, "Bunu neden yapıyorsun?" diye sordular. 

"Sizi men ediyorum, bundan sonra kimse kayıt yapmayacak" dedi. Hadisleri yaktı, 

ama hemen Peygamber'in söylediklerine uymayan kendi yazılarını onlara verdi. Öyle 

değil mi? Çarpıtılmış bir resim yarattı; her şey tamamen farklı ve her şey çarpıtılmış. 

Evet, diyelim ki Bilgiden ve Peygamberin söylediklerinden önemli alıntılar bıraktı, 

ama kendisi için uygun olanı bıraktı. Bunu bıraktı. İnsanlar ona karşı çıktılar, ama 

arkalarını döndüler ve sustular. Nasıl olur? Evet, Ali sonuna kadar karşı çıktı ve 

diğerleri de karşı çıktı. Bunun neyle sonuçlandığını biliyoruz. Ama geri kalanlar 

neredeydi? Nasıl, nasıl böyle bir şey olabilir? 

 

Ya da böyle bir şey nasıl olabilir? Basit bir soru: İsa Mesih'in etrafında kaç kişi vardı? 

Kaç tanesi O'nun yanındaydı? Ama, özür dilerim, O çarmıha gerildiğinde, herkes 

neredeydi? Annesi ve Mary Magdalene (Mecdelli Meryem) dışında, içlerinden biri, 

daha sonra kendisini havari olarak adlandıran, hatta Mesih'in ilk havarisi olarak 

adlandıran, O'nu birçok kez reddeden ve İsa'nın Kendisinin "Git buradan, cephas" 

diyerek gönderdiği kişi - İsa ona taş dedi. Bu olmadı mı? Oldu. 
  

Mary Magdalene'e gelince, o saflığın ta kendisi ve Sevgi'nin somutlaşmış halidir; İsa 

Mesih'in en çok değer verdiği kişidir. Ve Petrus, Hakikati bilen tanıkların olduğu bir 

zamanda ona hafifmeşrep bir kadın dedi. Tanrı bilir ne kadar zamandır böyle bir etiket 

altında varlığını sürdürmektedir. Bu etiketi ancak son zamanlarda kaldırmaya tenezzül 

ettiler. Neden mi? Çünkü o zamanlarda insanlar tarafından yazılmış ve gerçeği 

muhafaza eden ve aslında Petrus'un sözlerini çürüten çok fazla eser ortaya çıktı. Bu 

doğru değil mi?  
 

İnsanlar böyle şeylere nasıl tahammül ediyorlar ve neden sessiz kalıyorlar? Evet, 

anlıyorum, tiranların iktidara geldiği ve hiçbir şey söyleyemediğiniz birçok örnek 

biliyoruz, bunu çok iyi biliyoruz, inanın bana. Tiranlığa karşı hiçbir şey 

söyleyemediğiniz zaman. Ama ortaya çıktığında neden susuyoruz? Yine iktidardan 

bahsediyoruz, o başka bir şey, burada ise Hayattan bahsediyoruz. Siyaset başka bir 

şey, siyaseti boş verin. Ancak, Tanrı elimizden alındığında, bu korkutucu bir şeydir. 

Yine de, aslında böyle oldu. 
 



Biliyorsunuz, böyle bir konuya değindik... bu gerçekten zor bir konu. Neden? Çünkü 

biliyorsunuz, eğer olanlarla ilgili gerçekle yüzleşirsek, bugün sadece birkaç kişi 

Peygamberin vasiyet ettiği şeyi yerine getirmeye hazırdır. Değil mi? 

  

Tatiana: Ama ya geri kalanı? 
 

İgor Mihayloviç: Peki ya geri kalanlar? Peygamber'in vasiyetini, altını çiziyorum, 

bizzat Peygamber'in vasiyetini ve Allah'ın vasiyetini yerine getirmeyen insanlara 

gelince, onlar lanetlenmişlerdir. Peygamber bundan söz etti. Kur'an'da ve Hadislerde, 

gerçek Hadislerde okuyun ve hepsini kendiniz göreceksiniz. Dahası, bunu defalarca 

duydunuz, herkes kendini bir adanmış olarak görüyor. Ve yine... Ümmet içinde genel 

olarak İmam'ı inkâr eden büyük bir grup insan var. Neden? Çünkü O bir engeldi. 

 

İmam Mehdi'nin gelişiyle ilgili neden pek çok şeyin çıkarıldığını, pek çok şeyin 

değiştirildiğini ve bunun bir tür masal haline getirildiğini biliyor musunuz? Gerçi çok 

iyi bilinen bazı işaretleri saklamak zorunda kaldılar. Ama daha sonra Hadislere, 

Peygamber'in kendisinden bir şeyler duyan kişilerden geldiği iddia edilen birçok nokta 

eklenmiştir. Ama az önce parşömenlerin yakıldığını söyledik; gücü gasp eden ve 

Kuran'ı basitçe değiştiren adam tarafından yakıldılar. O sadece ona bağlılık yemini 

ederek ve Allah'ı kabul ederek Peygamberi aldatıyordu. Ama kendisi Tevrat'ı kaç kez 

Peygamber'e getirdi? 
 

Taisia: Bir kereden fazla.  
  

İgor Mihayloviç: Onu kaç kere kovdu? 

 

Taisia: Peygamber onu suçladı. 
 

İgor Mihayloviç: Dostlar, tarihi kanıt var.  
 

Taisia: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Bunlar benim sözlerim değil. 
 

Taisia: Eğer bunu dile getireceksek, bu Ömer ibn El-Hattab'dı. 

İgor Mihayloviç: Son derece saygın ve otoriter bir kişi. 
 

Taisia: Çok saygı duyulan bir adamdı, evet. Bir pagandı, ama Yahudilerin ömür boyu 

dostuydu, onlardan bir şeyler öğrenmiş ve sinagogdaki derslerine katılmıştı. Ve 

Peygamberi öldürmek istiyordu. Hatta onu öldürmek için bir kampanya yürütüyordu. 

 

İgor Mihayloviç: Bu tarihsel bir gerçek.  
 

Taisia: Öyle. 
 

İgor Mihayloviç: Ona yakınken onu öldürmek istedi. Sonuçta, Peygamberi tanımadığı 

ve sadece başka bir dine bağlı olarak, bilirsiniz ya da bir rakip olarak, bazı dini 



anlayışlardan dolayı sevmediği adamı ortadan kaldırmak istediği zaman değildi. Hayır. 

Peygambere bağlılık yemini ettikten sonra onu öldürmek istedi. Dostlarım, bu size bir 

şey hatırlatmıyor mu? 

 

Taisia: Evet... Ama birdenbire İslam'ı kabul etti ve her zaman Peygamber'in 

yanındaydı. Elbette burada bir soru ortaya çıkıyor: Adam neden görünüşte bu kadar 

değişti? Ve bu konuda şu Hadis var. "İslam'ı açgözlü nedenlerden dolayı kabul etti, 

çünkü Yahudilerden Tevrat'ta ve diğer önceki yazılarda Muhammed ve saltanatının 

sonuçları hakkında tahminler de dahil olmak üzere mevcut olayların işaretlerini 

bulduklarını duymuştu. Yahudiler, Nebukadnezar'ın otoritesinin İsrailoğulları üzerinde 

yayıldığı gibi, Muhammed'in otoritesinin de Araplar üzerinde yayılacağını 

belirtmişlerdi. Ve Araplar üzerindeki zafer Nebukadnezar'ın İsrailoğulları üzerindeki 

zaferi gibi olacaktı, ama Nebukadnezar yalancıydı, Muhammed ise bir Peygamberdi. 

Ömer, Allah'tan başka ilah olmadığına dair yemin etmek için Peygamber'e koştu ve 

Peygamber'in işleri düzeldiğinde gücü elde etmek isteyerek açgözlü güdülerle yemin 

etti. Peygamber'in işleri düzelince, o ve bir grup münafık O'nu öldürmek için tuzak 

kurdular, ama Allah onların tuzaklarını bozdu." 

 

İgor Mihayloviç: Bu gerçekten doğru. Bunlar tarihi gerçekler.  
 

Taisia: Evet, Peygamber'e geldiği, bağlılık yemini ettiği ve herkesin önünde İslam'ı 

kabul ettiği ortaya çıkıyor... 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, tarihte, hayatı boyunca her zaman Peygamber'e yakın 

olmaya çalışıyordu. Her zaman onun yanındaydı, hizmet etmeye çalışıyordu, ihtiyaç 

duyulmaya ve vazgeçilmez olmaya çalışıyordu. Peygamber ise... Peygamber iyi bir 

adamdı, sadece iyi değil, en iyilerin en iyisiydi; bu yüzden bunu görerek ve bilerek onu 

kovmadı.  

 

Taisia: Evet. Ömer, Müslüman olmasına rağmen hala sinagoga gittiğini gizlemedi, 

devam etti... 

 

İgor Mihayloviç: Müslüman olduktan sonra, dostlarım. 

 

Taisia: Evet, sinagoga gitmiş ve onlardan bir şeyler öğrenmişti. Ömer'in kendisi bunu 

şöyle anlatır: "Sinagogda yapılan ders günlerinde Yahudileri ziyaret ederdim. Bana 

şöyle dediler: "Arkadaşların arasında bizim için senden daha değerli kimse yoktur, 

çünkü sen bize geliyorsun." Ve bu ilginçtir, onu kendileri için en değerli kişi olarak 

övdüler. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatiana: Neden onlar için bu kadar değerliydi? 
 

İgor Mihayloviç: Cevabın nerede olduğunu biliyor musunuz? Cevap Kur'an'da 

arkadaşlar (Taisia: Evet), Ömer'in Yahudiler için neden bu kadar değerli olduğu. Basit 

bir örnek vereceğim. Kur'an'da Peygamber'den kaç kez bahsedilir? 



Taisia: Peygamberden sadece beş kez bahsediliyor. 
 

İgor Mihayloviç: Beş kez. Peki Musa'dan, İbrahim'den ve Tevrat'ta yazılı olanlardan 

kaç kez bahsediliyor? 

 

Taisia: Musa'dan 136 kez, İbrahim'den 69 kez ve Nuh'tan 43 kez bahsediliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bu resmi bir bilgidir. Ve ilginç olan başka ne var biliyor musunuz 

(bu düşünen ve anlayanlar için): Kuran'da Peygamber'den doğrudan bir konuşma 

olduğunda (Tatiana: Cebrail'in sözleri), hemen Musa'nın, İbrahim'in veya başka 

birinin söyledikleriyle bir karşılaştırma yapılıyor. Bilirsiniz, böyle bir küçümseme 

durumu. Öyle değil mi? 

 

Taisia: Evet, küçümsüyor. Kesinlikle. 
 

İgor Mihayloviç: Neden biliyor musunuz? Çünkü Kur'an aslında bu adam tarafından 

yaratıldı. 

 

Taisia: Evet. Peygamber Yuvaya döndüğü zaman, Ebu Bekir halife oldu ve Ömer ona 

her şekilde yardım etti ve danışmanlığını yaptı. Diğer şeylerin yanı sıra... 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyelim: Ömer, Ebubekir'in halife olması için çok çaba 

sarf etti. 

 

Taisia: Evet, Elbette, Ömer'in önerisiyle oldu. Ebubekir'in halife olması onun için çok 

faydalı oldu. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, oysa Ali olmalıydı. 
 

Taisia: Ali. 
 

İgor Mihayloviç: Ve herkes biliyor ki bu kişi Ali olmalıydı. Çünkü o, Peygamber'in 

çevresi içinde Muhammed Peygamber'e gerçekten sadık olan tek kişiydi. 

Taisia: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Ama bu siyasetin başladığı yer. Ve Hakikat sona erdi.  
  

Tatiana: Doğru. 
 

Taisia: Böylece Ebu Bekir halife oldu ve Ömer ona danışmanlık yaptı. Onu her 

yönden zorladı ve birleşik bir Kur'an, Resul'den birleşik bir metin yaratmanın gerekli 

olduğuna ikna etti (İgor Mihayloviç: Elbette). Ebu Bekir bunu gerçekten yapmak 

istemiyordu, ama Ömer yine de... 

 

İgor Mihayloviç: Peki neden biliyor musunuz? Çünkü Peygamber "Beni dinleyen 

herkes sözlerimi başkalarına aktaracak ve onlar da tekrar başkalarına aktaracak" dedi. 

 



Taisia: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Böyle olması gerekiyordu. Bunlar bizzat Peygamber'in sözleridir. 

Metin yazıldığında her şeyin değişeceğini biliyordu. Kur'an, o ayrılır ayrılmaz kâğıda 

yazıldığında değişecekti. 

 

Taisia: Evet. Yazılır yazılmaz ve oldukça uzun bir sürede yazıldı; Ömer halife 

olduğunda insanlar onu yazmaya devam ettiler ve ölümünden sonra, Ömer zaten 

öldüğünde (İgor Mihayloviç: Onun takipçileri...) Kuran'ı kodladılar, evet. Ama aynı 

zamanda Ömer Kuran'ı yazın dediğinde, insanların Peygamber'in Hadislerini 

yazmasını yasakladı, sadece onları yakmakla kalmadı, söylediğiniz şey buydu. 

 

İgor Mihayloviç: Yazılmış olanları yok etti ve hatırlayan insanlara Hadisleri 

kaydetmeyi yasakladı. Onları yazan takipçileri, ortakları, arkadaşları vardı. Üstelik 

öyle miktarlarda ki... 

 

Taisia: Evet, büyük miktarlarda. Bir hikaye var. Diyelim ki, Ebu Hureyre Hadislerin 

en ünlü aktarıcılarından biri olarak kabul edilir... 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, çoğunu o yazdı. 
 

Tatiana: Evet. 
 

Taisia: Doğru.  Beş bin beş yüz Hadis yazdı. 

 

İgor Mihayloviç: Beş bin beş yüz Hadis. Bu arada, ne kadar zamandır Peygamberin 

yanındaydı? 

 

Taisia: Peygamberin vefatından 22 ay önce İslam'ı benimsedi. 

 

İgor Mihayloviç: 22 ay... İki yıldan az. Ve beş bin beş yüz Hadis yazdı (Taisia: Beş 

bin beş yüz, bunlar sadece bulunanlar). Başka bir deyişle, diyelim ki her zaman 

Peygamber'in yanında olması ve Peygamber'in ona günde en az sekiz Hadis anlatması 

gerekirdi. Öyle değil mi? 

 

Taisia: Evet, kesinlikle doğru.  
 

İgor Mihayloviç: Yanlış hesaplamadım, değil mi?  
 

Taisia: Elbette hesaplamadın. Kesinlikle.  

 

Igor Mihailovich: Ya da mesela hafta sonları ona anlatması gerekirdi...  

 

Taisia: Evet, etkileyici (İgor Mihayloviç: Etkileyici). Aynı zamanda, 30 yıl boyunca 

Peygamber'in yanında bulunmuş olan İmam Ali'den sadece 500 Hadis kaydedilmiştir. 



Ebu Hureyre'yle ilgili bir başka ilginç nokta da, kendisinin bir Hadis yazarı olduğunu 

itiraf etmesidir. Yani, gerçekten utanmıyordu. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, şeytan bizimle alay eder. Yalancı olduğunu yüzümüze 

söylüyor, bunu itiraf ediyor. Bunu itiraf etmekten korkmuyor, çünkü biz nasıl olsa ona 

inanacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz acımasız ve açgözlüyüz, çünkü biz 

onun elinde sadece bir oyuncağız. Ve üzerimizdeki gücünden o kadar emin ki gülerek 

bunu yüzümüze karşı söylüyor. Ne olmuş yani? Değişen bir şey var mı? Ömer'in bu 

arkadaşı, gülerek bu Hadislerin onun çuvalından çıktığını söylüyor ama yine de hakiki 

olarak kabul ediliyorlar ve bunu insanlara öğretmeye devam ediyorlar, bu adamı 

Peygamber'in kendisiyle aynı seviyeye koyuyorlar. 

 

Taisia: Evet, kesinlikle doğru. Ayrıca, diyelim ki Ka'b el-Ahbar bir hahamdı, bir 

Yahudi'ydi ve sadece bir haham ve Yahudi değildi, Arap Yarımadası'nın baş 

hahamıydı. Ömer'in büyük bir dostu ve ortağıydı diyebiliriz. Ömer sık sık tavsiye, 

yardım, bazı işaretler için ona başvurur ve Ka'b el-Ahbar'ın kendisine sağladığı 

Kabalistik kehanetlere başvururdu. Yine de Ka'b el-Ahbar, Kur'an'ın en saygın 

yorumcularından biri olarak kabul edilir. Ka'b, Peygamber'i hiç görmemiş veya 

sözlerini duymamış olmasına ve İslam'ı ancak Peygamber'in ölümünden sonra kabul 

ettiği iddia edilmesine rağmen. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bu her şeyi açıklıyor: "İslam'ı kabul ettiği iddia ediliyor". 

Duymayanlar için tekrar söylüyorum: "İslam'ı benimsediği iddia ediliyor." Bu size 

birilerini hatırlatmıyor mu? Hıristiyanlığı devlet düzeyinde kuran kişilerden birinin 

ölmeden hemen önce Hıristiyanlığı benimsediği iddiasını. 

 

Tatiana: Devlet olma seviyesiyle ilgili olarak - bu ilginç. Sonuçta, Ömer döneminde 

de din ve devletin bir arada olduğu ortaya çıkıyor... 

 

Igor Mihailovich: Devlet dini haline getirildi (Taisia: Evet, onları birleştirdiler). Evet, 

hemen yapmaya başladığı ilk şey devlet ile dini birleştirmek idi.. 

Tatiana: Ve İslam'ın beş şartı - bu da Ömer döneminde miydi, değil miydi? 
 

Taisia: Ömer'in oğlu dönemindeydi..   

 

Tatiana:Oğlu.  

 

Taisia: Evet. Ömer'in oğlu tarafından nakledilen hadis. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. 

 

Taisia: Evet, birçok insanın savunduğu Ebu Hureyre'ye değinecek olursak, örneğin 

Ka'b el-Ahbar onun hakkında şunları söylemiştir: "Tevrat'ı okumuş olan hiç kimsenin 

Tevrat hakkında Ebu Hureyre'den daha bilgili olduğunu görmedim." 

 

İgor Mihayloviç: Dostlarım, bizi yanlış anlamayın, Tevrat'a karşı değiliz, Yahudiliğe 



ya da başka bir şeye karşı değiliz. Hayır arkadaşlar, bu sadece bizim tarafsız bakış 

açımız. Aksi takdirde, biliyorsunuzz, Yahudileri Kur'an'a ya da Hıristiyanlığa ya da 

başka bir yere müdahale ettikleri için suçladığımızı söyleyeceklerdir. Hayır dostlar, biz 

sadece gerçekleri söylüyoruz. İslam Yahudilikten kökten, kesinlikle kökten farklıdır. 

Peygamberin hakkında konuştuğu şey farklıdır. Yahudilik Tanrı bilir ne zaman 

yaratıldı ve küçük bir grup insan için tüketimci bir format için tasarlandı. Orada 

insanlara nasıl davranacakları, ne yapacakları, dürüst olalım, pek çok şeye izin 

veriliyor ve mazur görülüyordu, "asıl mesele kendilerine ve tanrılarına sadık kalmak, 

hepsi bu; o zaman her şey senin için iyi olacak ve her şey senin için affedilecek." Yani 

özel kurallara göre yaşamaları gerekiyordu, her şey onlar içindi ve dünyaya dikkat 

etmemeleri gerekiyordu. 

 

Bununla birlikte zaman geçti. Şu anda içinde yaşadığımız zaman geldi. Ve Peygamber 

bunun farkında olarak, bilerek bununla ilgilenmeye başladı. Dolayısıyla buraya 

getirdiği, insanlara verdiği şey bütün dünya içindi, bütün insanlar içindi. Bu, Hayat ile 

ilgilidir, Allah'a hizmetle ilgilidir, bu farklıdır. Bu, insanların sadece kendi 

zenginlikleriyle ya da sadece kendi küçük gruplarıyla ilgilenmelerine kesinlikle 

karşıdır. Hayır. O tüm dünyadan söz etti, İslam'ın tüm dünyada olması gerektiğini 

söyledi. Herkesin Allah'ı tanıması gerekiyordu. Onun için çabaladığı şey buydu. Her 

insanın Hayat kazanması gerekiyordu. Ve dünyanın değişmesi gerekiyordu. Hiçbir 

güç, hiçbir eşitsizlik bu dünyada var olmamalıydı. Onun bahsettiği şey buydu. 

 

Ama, her şey olduğu gibi gerçekleşti. Yine küçük grupların çıkarları. Onların dini tüm 

insanlığın geleceğinin önünde bir engel oldu. Suçlamıyorum, sadece o dönemde 

gerçekte nasıl olduğunu söylüyorum. Bu gerçekten böyle. Bunu herkes biliyor ve 

görüyor, tarihe az da olsa dokunmuş olanlar. Öyle değil mi?     

 

Taisia: Evet, kesinlikle doğru. Aradaki farkın çok açık olduğunu söylüyorsunuz: Ömer 

Tevrat'ı Peygamber'e her getirdiğinde, Ömer bunu defalarca yaptı ve Peygamber ona 

şahitlerin önünde şöyle dedi: "Ey insanlar, gerçekten bana bütün kelimeler ve sonları 

verildi, bu yüzden benden memnun olun. Ben size temiz ve açık olanla geldim. 

Öyleyse siz sapmayın ve sapmış olanların sizi saptırmasına izin vermeyin."  Açıkça 

Ömer'i kastetti...  

  

İgor Mihayloviç: O uyardı. Bu adam birçok kez Tevrat'ı ona getirdi, ama her 

seferinde Peygamber tarafından reddedildi, çünkü onun zamanı geçmişti; insan sadece 

küçük bir grup insanı değil, tüm insanlığı düşünmelidir. Dinlerine göre küçük bir grup 

insanı ve onların çıkarlarını gözetmekle yükümlü oldukları açıktır. Dinlerine göre tüm 

dünyayı yönetmeleri gerekiyor. Ama yeni zaman, insanların birbirleri üzerinde hiçbir 

güce sahip olmaması gerektiğini söylüyor. Peygamber de bundan söz etti. Sadece tek 

bir güç vardır, o da Allah'ın herkes üzerindeki gücüdür. Herkes yalnızca O'na hizmet 

etmelidir.  

 

Taisia: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Ama şeytan güçlü. Sorun şu ki, insanlar Şahsiyetler olarak zayıfken 



şeytan inanılmaz derecede güçlüdür. Ama o güçlüdür çünkü insanlar ona bu gücü 

bahşetmiştir. Çünkü biliyorsunuz, bizim bu köleliğimiz, açgözlülüğümüz ve tüm 

olumsuzluklarımız şeytanın silahlarıdır. Başka bir deyişle, bizler aslında onun 

silahlarıyız. Sorun da bu zaten. Ve tüm bunları yapan da biziz. Ama Peygamber'in 

Öğretisini değiştiren bu adamın - Ömer'in - ne yaptığının çok iyi farkında olarak ve 

bilerek, Peygamber'e kesinlikle saygısı yoktu, rol yapıyordu, Peygamber burada 

olduğu sürece, Peygamber onun elinde sadece gerekli bir araçmış gibi davranıyordu. 

Soru farklı, Elbette. 

 

Anladığım kadarıyla bazı insanlar Peygamber'in neden onu kovmadığı sorusuyla 

ortaya çıkacaklar; sonuçta o görüyor ve biliyordu. Size cevap vereceğim dostlar, böyle 

bir soru sorulacağını anlıyorum. İsa Mesih Petrus'u neden kovmadı? Sadece cevap 

verin. Aslında Petrus'un kim olduğunu biliyordu. Şimdi Hıristiyanlığa inanan pek çok 

kişi için... Sizi gücendirmek istemem, bir kez daha söylüyorum çünkü bazıları 

öfkelenecek: "Petrus hakkında ne diyorsunuz? O kilisenin kurucusudur, ilk ve en iyi 

havarilerden biridir" - size bu şekilde söylenmesini anlıyorum. Ama tarihe bakın, 

sadece gerçekte nasıl olduğuna bakın. Eğer Hıristiyansanız, sizin için kim daha 

değerli? İsa Mesih mi, Tanrı mı yoksa gücü gasp eden bir adam mı? 

 

Sadece gerçekle yüzleşin. Neden mi? Çünkü hem İsa Mesih hem de Muhammed 

Peygamber "İnsanları takip ederseniz, insanlarla kalırsınız" dedi. Dediler ki, "Beni 

izleyin. Beni takip edin ve Hayat kazanacaksınız. İnsanları takip ederseniz, onlarla 

birlikte kalırsınız." İnsanlar neyi seçti? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu uygun. 

Çünkü kafanızdaki iblis bunu kabul eder, çünkü başka, daha büyük bir iblisi destekler. 

Ve hepsi bu kadar. Öğretiyi insanın hiçbir şey yapmak zorunda olmadığı kullanışlı bir 

din haline getirdiler. İnsan bir kukla gibidir, bilirsiniz, hepsi bu (Tatiana: Pasif bir 

dinleyici) ve zaten kesinlikle kurtarılmıştır. Sonuçta, ne anlatmaya başladılar? "İsa 

Mesih herkesin günahlarını üzerine aldı ve siz zaten kesinlikle kurtuldunuz." O bunu 

neden yapsın ki? Gerçekten, neden? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ayrıca dediniz ki ve daha önceki videolarımızda İsa'nın 

zamanında insanların gerçekten iletişim kurduğunu, ama din oluştuğunda insanların 

pasif dinleyiciler olduğunu tartışmıştık. Ve biliyorsunuz, halife Ömer'in hikayesinde 

bir noktayı hatırlıyorum, Ramazan ayındayken ve insanlar bir gece dua ederken, 

oradan geçiyordu ve bazı insanlar grup halinde dua ederken birinin tek başına dua 

ettiğini gördü. "Biliyor musun..." demiş. 

 

İgor Mihayloviç: Diğerleri oturup tartışırken (Tatiana: Evet, iletişim). Bu aslında 

Peygamber'in kendi zamanındaki ile aynıydı. İnsanlar bir topluluk, bir çember 

oluşturdular, bazıları dua etti ya da pratik yapmaya çalıştı, diğerleri ise deneyimlerini 

paylaştı. Öğreniyorlardı, aynı ilgiyle çabalıyorlardı. "Ama bu yanlış, öyle değil mi?" 

Neden? Bu şekilde insanlar... 

 

Tatiana: "Bu yanlış, onlar bir şekilde dışarıdan bölünmüşler". 
 



İgor Mihayloviç: Onlar nasıl kontrol edilir? Sadece bu şekilde. Herkes ordudaki 

askerler gibi olmalı. Dinde olduğu gibi katı bir hiyerarşi olmalı. 

 

Tatiana: Evet. Bu adam dedi ki, "Neden onları tek bir okuyucu altında 

birleştirmeyelim?" Ve biliyorsunuz, videolarımızda ortaya çıkan o anahtardan önce, 

belki de bu Hadis'e dikkat etmezdiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Bu "mantıklı", öyle değil mi?  
 

Tatiana: Bu "mantıklı". Neden olmasın? Evet, herkesi birleştirelim. Bu ayrılığa ne 

için ihtiyacımız var?  

 

İgor Mihayloviç: Sadece mantık açısından bakın, kafanızdaki iblis ne düşünüyor, yani 

bilinciniz size ne söylüyor? İnsanlar bir şeyle meşgul olduklarında, diyelim ki bir grup 

insan var, az sayıda insanı ele alalım, ama herkes kendi işiyle meşgul: bazıları 

tartışıyor, diğerleri bir şeyler yapıyor - "bu biraz yanlış", değil mi? Gerçekten, düzenli 

değil, her şey yerli yerinde değil. Oysa eğer... 
 

Tatiana: Disiplinli değil. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, doğru. Oysa bir kişi okur, diğer herkes susar ve onun sözüne 

kulak verirse, bu "doğru "dur. 

 

Tatiana: Evet, "onlar tek bir kişi altında birleşmişlerdir." 
 

İgor Mihayloviç: Doğru, bu rahiplik yoludur. "Bir rahip vardır, onun aracılığıyla 

Tanrı'nın Kendisi bir kitapta yazılı olan gerçeği yayınladığını iddia eder ve kitap 

rahibin arkasında olan, her şeyi ezbere bilen ve her gün aynı sözleri tekrarlayan 

herkesin elindedir." Ve bugün de bu durumdalar. 

 

Kilit nokta buydu. Neden? Tanrı Diridir. İşte bu noktada şunu söyleyebilirim: Bu, tüm 

dinlerde şeytanın çarkındaki büyük bir sopadır. İsa Mesih "Tanrı Diridir" dedi. 

Muhammed Peygamber "Allah diridir" dedi. Bu her şeyi açıklıyor. Şeytan ise ölüdür, 

kaçınılmaz olarak ölüdür. Tüm bu ölü disiplinler mekanik ölü eylemlerin 

tekrarlanmasını gerektirir. Ve içinde diri olan herkes gerekli olanın bu olmadığını, 

yaptığı şeyin ona Hayat vermediğini, onu doldurmadığını hisseder. Onu yanılsama, 

gurur, kendini beğenmişlik, muhaliflere karşı nefret ve benzeri şeylerle doldurur ama 

onu Sevgi ile doldurmaz, onu Hayat ile doldurmaz ve ona güçler vermez, Muhammed 

Peygamber'in Hakikatin içinden akması için sahip olduğu türden güçler. Verilmeyen 

şey budur. 

 

Tatiana: Doğru. Ama biraz daha konuşursak, özür dilerim, bu Hadis'e geri dönersek, 

Halife Ömer kesinlikle yaptığı şeyi çok sevdi (İgor Mihayloviç: Elbette). Çünkü bu 

resmi bir daha gördüğünde, "Ne harika bir yenilik!" dedi. Ve biliyorsunuz, bu türden 

tek yenilik bu değil çünkü yıllık hac... 

 



Taisia: Evet, bugün bildiğimiz şekliyle, yani saat yönünün tersine, halife Ömer (İgor 

Mihayloviç: Elbette, oydu) tarafından onaylandı. Dahası, kendisi yıllık hac törenine 

başkanlık etti, insanlara liderlik etti. 

İgor Mihayloviç: Evet, öyle. Ve oraya geldiğinde, "Saat yönünde gitmeyeceğiz" diyen 

ilk kişi o oldu. Bakın, paganlar böyle yürüyor, çok uzun zamandır orada bu şekilde 

yürüyorlar. Peygamberin yürüdüğü gibi yürümeyeceğiz, o yanıldı. Biz tersine 

yürüyeceğiz, Peygamber'in kendisine karşı." Ve önderlik etti.   

 

Taisia: Ümmete öncülük yaptı, insanları saat yönünün tersine yönlendirdi. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru değil mi arkadaşlar? Peygamber'in söylediklerini 

hatırlayın, Kur'an'da yazılı olan sözlerini ve bunlar değiştirilmemiştir, bunlar onun 

gerçek sözleridir. 

 

Taisia: "Beni takip edin, kurtulursunuz".  
 

İgor Mihayloviç: “Benim yaptığım gibi yapın." 

 

Taisia: Evet, “Benim yaptığım gibi yapın. Beni takip edin" 

 

İgor Mihayloviç: "Size Kur'an'ı, Öğretiyi ve hayatımı örnek olarak getirdim. Öyleyse 

beni izleyin ve kurtulun." Peki insanlar neden onu takip etmediler de ona karşı 

çıktılar? Ve biliyorsunuz, bu ilk vaka olmaktan çok uzak. Bunlar sistemin klişeleşmiş 

eylemleridir. 

 

Basit bir örnek. Çok uzağa gitmeyelim. Ortodoks Hıristiyanlığı ele alalım. Tamam mı? 

Sonuçta, Ortodoks Hıristiyanlıkta kiliselerin etrafında geleneksel olarak saat yönünde 

yürürlerdi. Oysa Katolikler uzun zamandan beri saat yönünün tersine yürüyorlardı. 

Yine de Ortodoks Hıristiyanlık çok uzun bir süre ayakta kaldı. Ama, büyük bir iblisi 

ve bir sürü içsel arzusu olan bir adam ortaya çıktı, kim olmak istedi, bilmiyorum, her 

kimse, Ekümenik... 
 

Tatiana: Ekümenik Patrik. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, Ekümenik Patrik, böylece tüm Evren ona boyun eğecekti. Ve 

hemen Yunanistan'dan rahipler geldi ve bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini 

söylediler. Bunlardan ilki ve en önemlisi, tüm halkı eskiden yürüdükleri gibi saat 

yönünde değil, saat yönünün tersine yönlendirmekti. Ayrıca, karşıdan karşıya geçme 

şekli ve diğer pek çok nokta da dahil olmak üzere pek çok şeyin değiştirilmesi 

gerekiyordu. Bu hikâye nasıl sona erdi? İnsanlar saat yönünün tersine gittiler. Pek çok 

kişi öfkelendi, kilisede bir bölünme yaşandı, pek çok çatışma oldu. Ama kim kazandı? 

İnsanların içinde kim kazandı? Hakikat mi yoksa şeytan mı? Basit bir soru. İşte size 

yanıt. 

 

Aslında tüm bunları kendiniz görüyorsunuz. Ve siz kendiniz tüm bunları biliyorsunuz. 

Dahası, siz kendiniz bu yolda yürüyorsunuz. Evet, bu sadece bir yürüyüş, hiçbir önemi 



yok. Elbette, "önemi yok". Peygamber'e uymamız ya da ona karşı çıkmamız önemli 

mi? Güneşin nasıl doğup battığı önemli mi? Yoksa her şey baştan mı değiştirilmeli? 

Hiçbir şey değişmez mi? Basit bir soru. Bir şeyler değişecekti. Ne değişirdi biliyor 

musun? Biz gitmiş olurduk. Ve güneş diğer taraftan doğmaya başladığında her zaman 

böyle olur. 
 

Tatiana: Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, Bilginin çarpıtılmasına aslında nasıl izin 

verdiklerini anladığımızda, bize meselenin Çin fısıltıları gibi art arda geldiğini, bir 

şekilde ağızdan ağıza, damla damla çarpıtıldığını düşündük. 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Bu kasıtlı bir eylem. 
 

Tatiana: Kasıtlı bir eylem, evet. 
 

İgor Mihayloviç: Çok hızlı ve amaçlı bir şekilde gerçekleşiyor. Birçok insan şöyle bir 

soruyla gelebilir: "Diğerleri neredeydi? Ali neredeydi?" gibi sorular sorabilir. Hakikati 

söylemeye başlayalım. Tamam mı? Her şeyden önce, bu Ömer'in çok parası olanlardan 

büyük bir desteği vardı, bu şekilde söyleyelim. Ayrıca ümmet içinde, en başta ordu 

içinde yüksek rütbeli birçok ortağı vardı ve bunun üzerinde çalıştı. Ali ise açık ve 

dürüst bir adamdı. Evet, insanları vardı, desteği vardı, ama birkaç kişiden. 

 

Öfke ortaya çıkar çıkmaz, şöyle söyleyeyim, yüzleşmeler başladığında insanlar Ömer'i 

suçlamaya başladı, "Ne yapıyorsun? Neden yalan söylüyorsun?" İnsanlar bunun 

hakkında konuşmaya başladı ve ne oldu biliyor musunuz? Size ne olduğunu 

söyleyeyim. Ömer'in arkadaşları vebadan ölmüş insanların cesetlerini getirdiler. 

Elbiselerinin ve cesetlerinin parçaları ticaret yapılan yerlere atıldı. Ve veba başladı, 

korkunç bir veba. Bu biyolojik silahların ilk kez kullanılması değildi. Ama unutmayın, 

birçok insan öldü, ama o ve arkadaşları bir nedenden dolayı ölmedi. Oysa hastalarla 

meşgul oluyorları, gösteriş yapyorlardı. Bunu anlatmanın başka bir yolu yok. 

"Gösteriş" gibi argo kelimeler için beni bağışlayın, ama gerçekten gösteriş yaptılar, 

"hastalara gittiklerini, hastaları ziyaret ettiklerini ve Allah'ın onları koruduğunu" vb. 

söyleyerek izleyicilere oynadılar. Ama hastalık korkunçtu. Kaç kişi bu hastalıktan 

öldü? 
 

Taisia: Çok fazla.  
 

İgor Mihayloviç: Neredeyse nüfusun üçte biri.   
 

Taisia: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Ve hemen ardından Ömer'in başlattığı bir savaş vardı. Bunun için 

hiçbir neden ya da gerek yoktu, bu istilacı bir savaştı. Paganlara ya da başka birine 

karşı değil, sadece soygun yapmaya gitti, daha fazla insan öldürmesi gerekiyordu. 

Ama neden? Çünkü veba dalgası yatışır yatışmaz, hemen sorular ortaya çıktı. Ama 

savaş bu soruları durdurdu. Ve savaş korkunç ve ciddiydi. O savaştan sonra küçük 

savaşlar başladı. Bir komutan, bir lider olarak büyük bir ordu topladı ve iç savaşlar 

başladı. Karşı olan herkesi yok etmeye başladı: Ali'nin ve diğerlerinin takipçilerini, 



Hakikati bilenleri, Peygamberin kendisini takip edenleri. Çok acımasızdı. Ama gerçek 

buydu. 

 

Ve sonrasında nasıl sona erdi? Savaştan sonra, Ömer'in yarattığı yapay, insan yapımı 

bir kıtlık vardı. İnsanlar bir parça ekmeği, bugünü düşünmeye başladılar ve unuttular... 

İnancı unuttular, her şeyi unuttular çünkü ona dua ediyorlardı. Ona, çünkü o onlara 

ekmek verdi. Her şeyin ne kadar basit olduğuna bakın. Bu size bir şey hatırlatmıyor 

mu? Petrus'un ve Pavlus'un oluşum dönemlerini hatırlayalım, tarihe bakalım ve 

görelim. Söyleyin bana, bu bir çeşit... böyle paralellikler. 

 

Tüm bunlar nahoş, gerçekten nahoş. Neden? Çünkü insani zayıflığımızı, aslında ne 

kadar zayıf olduğumuzu, ne kadar kötü olduğumuzu ve ne kadar aşağılık olduğumuzu 

gösteriyor. Ve biliyorsunuz, basit bir soru: belki de Peygamber son zamanları tarif 

ederken ve bize her şeyin nasıl çökeceğini ve her şeyin nasıl bölüneceğini söylerken 

gerçekten haklıydı? 

 

Yine de bir Peygamber olarak insanlara umut da verdi. Yine, biliyorsunuz, verdiği 

umut, bunu yapmak zorundaydı, o bir Peygamber. Ve Müslümanlar arasında Allah'a 

sadık ve ona sadık olacak ve bu dünyanın son günlerinde doğru kararı verecek 

yeterince insan olacağını umuyordu: şeytana hizmet etmeyi bırakacak, şeytanı 

kendilerinden kovacak ve birbirlerinin gözlerine dürüstçe bakacak ve Kuran'ı geri 

getirecek, Gerçeği geri getirecek ve İslam'ı tüm dünyada geri getirecek, bu dünyayı 

kurtaracak insanlar. Umduğu şey buydu. Umudu buydu. Onun varlığının anlamı budur. 
 

Ve eğer dikkatle, gerçekten dikkatle bakarsak, konuşmalarının çoğu bugün yaşayan 

bizlere hitap ediyordu. Bize - hepimiz şimdi seçilmiş kişileriz. Ve bu bize hitap 

ediyordu. Dinleyicilerine şöyle diyordu: "Size söylediklerimi şimdi anlamayacaksınız. 

Daha sonra anlayacaksınız. Ahir Zaman'da yaşayacak olanlar tarafından anlaşılacak ve 

bu dünyanın bildiğimiz gibi kalması ya da varlığının sona ermesi onlara bağlı olacak." 

Peygamber'in kalbi bunun için acıyordu; hepimizin varlığının sona ermesini 

istemiyordu. 

 

Tatiana: Özellikle Muhammed Peygamberin son hutbesi, bu hutbesini bile daha 

ileriye taşımanın ne kadar önemli olduğunu, çünkü bunu sadece sonrakilerin 

anlayacağını söylediği yer. Sonuncu olanlara iletmek için. Ve son hutbede ne vardı? 

Orada çok önemli şeylerden bahsediliyordu: hayatın değeri, bütün insanların eşit 

olduğu (İgor Mihayloviç: Yaratıcı Toplum). 

 

İgor Mihayloviç: Yaratıcı Toplumun sekiz temeliyle ilgili her şey. 

Tatiana: Bu doğru, evet. 
 

Taisia: Okumak istedim: "Her Müslüman'ın her Müslüman'ın kardeşi olduğunu ve 

Müslümanların tek bir kardeşlik oluşturduğunu öğrenin... Unutmayın, bir gün Allah'ın 

huzuruna çıkacak ve yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bu yüzden dikkat edin, ben 

gittikten sonra doğruluk yolundan ayrılmayın. Ey insanlar, benden sonra hiçbir 

peygamber veya elçi gelmeyecek ve yeni bir inanç doğmayacaktır. Bu nedenle, ey 



insanlar, iyi düşünün ve size ilettiğim sözleri anlayın. Ben arkamda iki şey 

bırakıyorum: Kur'an ve benim örneğim; eğer bunlara uyarsanız asla sapmazsınız. Beni 

dinleyenler sözlerimi başkalarına, onlar da tekrar başkalarına aktarırlar; ve belki de 

sonuncular sözlerimi doğrudan beni dinleyenlerden daha iyi anlarlar. Allah'ım, senin 

mesajını insanlarına ilettiğime tanık ol." 

 

İgor Mihayloviç: Allah, Peygamberin onu tebliğ ettiğine tanıklık eder. Fakat biz 

işittik mi? Sonuçta biz sonuncularız. Onun sözlerini anlayabilecek miyiz? Mesele bu. 

Bu her birimize bağlı arkadaşlar. 

 

Tatiana: İlginç bir nokta da vardı, Peygamber'e "İmanın saflığında en iyi kimdir?" 

diye soruldu. 

 

Taisia: Önemli olan şu ki, Peygamber son hutbesinde insanlara ve kendisini 

dinleyenlere "Ey inananlar, beni dinleyin" ya da "Ey Müslümanlar, beni dinleyin" diye 

değil, "Ey İnsanlar, beni dinleyin" diye hitap etti. Bundan önce ise... 

 

Tatiana: Tüm insanlara hitap etti.  
 

İgor Mihayloviç: Tüm insanlara. 

 

Taisia: Doğru, kesinlikle herkese hitap etti. Ve insanların bunu neden birbirlerine 

aktarmaları gerektiğine ilişkin ilginç bir nokta daha var. Bu konuda çok ilginç bir 

Hadis vardır. Peygamber'in (s.a.v.) ashabına "Yaratıklardan hangisi imanıyla sizi en 

çok şaşırtır?" diye sorduğu söylenir. Yani, imanlarının saflığı ile. Onlar da "Melekler 

olabilir mi?" dediler. Peygamberimiz, "Melekler Rablerinin huzurunda iken nasıl iman 

etmezler?" buyurdu. Bunun üzerine sahabeler "Peygamberler" dediler. Peygamber, 

"Onlar kendilerine vahiy indirildiği zaman nasıl inanmazlar?" dedi. Sahabeler, 

"Sahabeler mi?" dediler. Peygamber şöyle buyurdu: "Ben aranızdayken nasıl 

inanmazsınız?" Sahabeler, "Kim o zaman?" diye sordular. Peygamber şöyle buyurdu: 

"Sizden sonra gelecek, parşömenleri (yani bilgiyi) bulacak ve onlarda yazılı olanlara 

inanacak olan insanlardır." 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Taya'nın söylediklerine ek olarak, ilk kez duyan ve bu 

çağrışımları anlayamayan bir kişi için belirsiz olan şeylerin olduğu bir Hadis okumak 

istiyorum. 

"'Öyle bir zaman gelecek ki, bedendeki elbisenin eskidiği gibi benim sünnetim de 

eskiyecek ve kötü bir yeni usul ortaya çıkacaktır. Sünnetime uyan kimse bir yabancı 

gibi olur ve yalnız kalacak, yeni usule uyan kimse ise elli arkadaş veya daha fazlasını 

bulacak. Bunun üzerine insanlar, 'Ey Allah'ın Resulü! Bizden sonra bizden daha iyisi 

var mıdır? O da şöyle buyurdu, 

‘Elbette!’ 

‘Seni görecekler mi, ey Allah'ın Resulü?" 

 ‘Hayır.’ 

‘Onlara vahiy inecek mi?’ 



‘Hayır.’ 

‘O zamanda durumları ne olacak?' 

‘Kalpleri sudaki tuz gibi çözünecek.' 

‘O zamanda nasıl yaşayacaklar?' 

‘Sirkenin içindeki solucanlar gibi.’ 

"Dinlerine nasıl tutunacaklar? 

'Elinde yanan bir közü tutmak gibi. Eğer onu atarsan söner; eğer ona tutunursan elini 

yakarsın'." 

 

İşte bunlar, bu insanların içinde yaşayacakları zamanın nasıl olacağına ilişkin 

noktalardır. İlk nokta şudur: "O zaman onların durumu ne olacak? Kalpleri suyun 

içindeki tuz gibi eriyecek. Bu ne anlama geliyor?" 
 

İgor Mihayloviç: Bu dünyayı anlamla doldurmak için. Bir düşünün, eğer bu dünyanın 

suyundan bile tuzu çıkarırsak, bu dünyaya ne olur? Kalır mı? Kalmaz. Ve eğer tuzu 

topraktan çıkarırsak, bu dünya kalır mı? Hayır. Yine de İsa Mesih böyle söyledi. 

 

Tatiana: Evet. "Siz dünyanın tuzusunuz," dedi inananlar hakkında. 
 

İgor Mihayloviç: Eğer tuzu alır ve suda eritirsek, dışarıdan hiçbir şekilde farklılık 

göstermez, sadece tadıyla farklılık gösterir. Ama tadı kanımızın tadı gibi olur. Tuz 

sağlığımız için, genel olarak yaşam için çok önemli bir unsurdur. 

 

Tatiana: Bir kaşık dolusu, tüm bu suyun özelliklerini değiştirmek için yeterli... 

 

İgor Mihayloviç: Bir tuz tanesi bütün bir bardağın özelliklerini değiştirmek için 

yeterlidir. Öyle değil mi? Böylece, hayat veren su, aynı zamanda bir elektrolit olduğu 

için beden için çok faydalı hale gelir. 

 

Tatiana: Kesinlikle iletken bir madde. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle.  

  

Tatiana: İgor Mihayloviç: Tamam, peki ya şu nokta: "'O zaman nasıl yaşayacaklar? - 

'Sirkenin içindeki solucanlar gibi'." 

 

İgor Mihayloviç: Eğer ilk durumda insanlar, senin de söylediğin gibi, bilginin 

iletkenleri haline geldilerse, insanların arasında eriyip onlara hayat ve sağlık 

verdilerse, bu durumda kendileri de pek iyi durumda olmayacaklardır: sirkenin 

içindeki solucanlar gibi. Bir deney yapın - sirke aşındırıcıdır. 

 

Tatiana: Saldırgan bir ortam.  
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru, saldırgan bir ortamda olurlar. Öyle değil mi? Ama 

yine, bu geçici bir olgudur. Bilirsiniz, sirke hızla ayrışır ve suya dönüşür. 

 



Tatiana: Ve "Dinlerine nasıl tutunacaklar?" sorusuna cevap şuydu: "Elinizde yanan 

bir közü tutmak gibi. Eğer onu atarsan, söner; eğer ona tutunursan, elini yakarsın." 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Eğer onu atarsanız, her şey yok olur ve onu tutmak son 

derece zordur, çok şeye katlanmanız gerekir. Ama bütün anlamının başka ne olduğunu 

biliyor musunuz? Bu eski bir arkadaş ayinidir, arkadaşlar bir çember şeklinde toplanır 

ve yanan bir közü alıp hızla birbirlerine uzatırlardı. Böylece birbirimize hızlıca 

verdiğimizde, yani ben sana verdiğimde, sen de benden alıp başka birine verdiğinde, 

her şey hızlıca gerçekleştiğinde kimse yanmaz. Ama siz tutmaya başlarsanız ya da 

onlar sizden almazsa, elinizi yakmaya başlar. Bu ayinin nereden geldiğini biliyor 

musunuz?   

 

Tatiana: Hayır. 
 

İgor Mihayloviç: Daha da eski bir dinden. 
 

Taisia: Zerdüştlükten mi? 

 

Igor Mihailovich: Zerdüştlükten, doğru. 

 

Tatiana: Ve sözünü ettiğiniz gerçekle ilgili olarak - insanın bunu çok çabuk aktarması 

gerektiği. İnsanların kıskanılmaması gerektiğini söyleyen çok ilginç bir Hadis var, ama 

bir insanın temelde iyi bir şekilde kıskanacağı ve örnek oluşturan iki özellik vardır. 

Birincisi, Allah'ın kendilerine bilgelik bahşettiği, kendileri de bu bilgeliğe göre hareket 

eden ve bu bilgeliği başkalarına aktaran insanlardır. İkincisi ise Allah'ın insanlara, 

diyelim ki, servet, mülk ve benzeri şeyler bahşettiği ve bu serveti Allah yolunda doğru 

bir şekilde harcadıkları zaman, böyle söylenir. Ayrıca, biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, 

okumak ve izleyicilerimizle paylaşmak istediğim bir noktayı hatırlıyorum - "Allah'ın 

en çok sevdiği kişi" ile ilgili.      

 

İgor Mihayloviç: Dostlarım, lütfen bana söyleyin, Allah en çok kimi seviyor? Lütfen 

cevap verin. "Kesinlikle seni değil" ya da "kesinlikle seni" diyecek bilinci dinlemeyin. 

Bu soruya daha geniş bir açıdan bakın. Ve şimdi sesli okuyun. 

 

Tatiana: Büyük olasılıkla cevap beklenmedik olacaktır. Birçok insan için uygun olup 

olmayacağını bilmiyorum. "Yüce Allah, tüm kulları arasında en çok güneşi ve ayı 

gözlemleyenleri, Yüce Allah'ın diğer kullarını sevmeye başlamasına neden olanları ve 

diğer insanlarda Allah Sevgisi uyandıranları sever." 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Şu şekilde söyleyeceğim: Ben de sizi, AllatRa insanlarını  

seviyorum.  

Tatiana: Bu his çok karşılıklı.  
 

Taisia: Öyle. 
 



İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim.  

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, güneş ve ayla ilgili olarak İslam'da pek çok 

bilgi var ve çarpıtmalar da yok değil, şöyle söyleyelim, aslında tıpkı Hadislerde ve 

Kuran'da olduğu gibi. Peygamber'in ölümünden kısa bir süre önce güneş tutulmasının 

gerçekleştiği bir an vardı. En küçük oğlunun öldüğü anda oldu ve doğal olarak tüm 

insanlar tedirgin oldu, belki de bu güneş tutulmasının bununla bir ilgisi olduğunu, 

bunun kötü bir işaret olduğunu düşünmeye başladılar. Sonra insanların bu ortak duası 

gerçekleşti. Muhammed Peygamber çok uzun bir süre dua etti. Esasen, dışarı 

çıktığında güneş tutulması sona ermişti. 

 

Daha sonra insanlara hitap etti ve şunları söyledi: "Şüphesiz güneş ve ay Allah'ın 

ayetlerindendir. Bu nurların her ikisi de birileri öldüğü veya doğduğu için 

gölgelenmez! İkisini de gördüğünüz zaman tekbirler getirin..." Tekbirler Allah'ı 

yüceltmektir ve hatta diyebilirim ki, sevinç işareti olarak kullanılır. "Allah'ı anın ve 

sadaka verin." Ayrıca şunu söyledi: "Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok 

ağlardınız. Bunu anlatabildim mi?" Peygamberimiz hangi olayların gerçekleşeceğini 

ve olayların nasıl gelişeceğine dair hangi senaryoların mümkün olduğunu çok iyi 

biliyordu. İmam Mehdi geldiğinde iki senaryo olabilir. Bir senaryo, eğer insanlar 

"Muhammed'in ailesinden kimseye ihtiyacımız yok" derlerse. 
 

Taisia: Evet. "Eğer içinizdeki cahiller, 'Allah'ın Muhammed'in ailesine ihtiyacı yoktur' 

derlerse, bu durumda Mehdi gizlendiği yerden çıkacak ve o zaman delip geçen bir 

yıldız gibi gelecek ve bu dünyayı adaletle dolduracaktır." Burada, "delip geçen bir 

yıldız"... 

 

İgor Mihayloviç: Bu senaryoların en kötüsü. Buna ihtiyacımız yok. 

 

Tatiana: Peygamber dedi ki... Evet. Ve Peygamber, eğer Mehdi'yi kabul etmezseniz, 

bu Peygamberi kabul etmemek ile aynı şeydir veya buna eşittir. Ama başka bir senaryo 

var. Bu, insanların Mehdi'yi tanıdığı senaryodur. Bu durumda.. 

 

İgor Mihayloviç: Böylece, iki değil, üç senaryo vardır. Peygamber üç senaryodan 

bahsetti. Ama birçok kişi aslında iki senaryodan bahsediyor. İlk senaryo az önce Taya 

tarafından okundu. Bu en kötü seçenektir. 

 

Taisia: İkinci senaryo insanların Mehdi'yi tanıdığı ve kabul ettiği senaryodur. Ve 

sonra şöyle denir: "Mehdi korkuya karşı zafer kazanmıştır ve yenilgi nedir bilmez. 

Yeryüzü onun önünde zenginliklerini açacak ve onun gücü doğuya ve batıya 

yayılacaktır. Kâfirler hoşlanmasa da Rab, dinini onun aracılığıyla insanlara 

açıklayacaktır. Yeryüzünde ıslah edilmemiş hiçbir yer kalmayacak." Yani, geliştirme 

kısmı... 

 

İgor Mihayloviç: Ancak güç konusunda aynı fikirde değilim. Gücü insanlara geri 

verecektir. 
 



Taisia: Doğru. Hadiste tam olarak insanların ayağa kalkacağı ve Mehdi'nin devletini 

kurması için koşullar yaratacağı söyleniyor. 

 

İgor Mihayloviç: Peygamber'in kendi sözlerinin değiştirilmesi ve gevşek bir şekilde 

yorumlanması, Mehdi'nin insanların iktidarı kendilerine geri vermesini ve dünyanın 

değişmesini desteklemesi yerine - bu kısım doğrudur. Ancak iktidarı ele geçirmesi ve 

birilerine hükmetmesine gelince, bu yanlıştır. Peygamber böyle bir şey söylemedi, 

insanlar bunu uydurdu. Kendilerini iktidarla meşgul edenler, yedi, dokuz ya da daha 

iyisi kırk yıl hüküm sürmek isteyenler. Onlar kendilerinden, kendi hayallerinden ve 

arzularından bahsediyorlardı, Mehdi'den değil. 

 

Taisia: Evet, aynen öyle. "Peki, Mehdi'yi nasıl bekleyeceğim?" diye soruluyor. Ve 

biliyorsunuz, burada ilginç bir nokta var, Mehdi'nin gelişinden önce yapabileceğiniz en 

iyi şeyin sadece onu beklemek olduğuna dair bir görüş var. Dolayısıyla insanlar bunu 

tam olarak şöyle yorumluyorlar: "Mehdi gelecek ve her şeyi yapacakken siz oturup 

hiçbir şey yapmamalısınız."      

 

Tatiana: Kendi başına, doğru. İnsanların katılımı olmadan. 

İgor Mihayloviç: O gelecek ve her şeyi kendisi yapacak.  

Taisia: Evet, kendi başına. Gelecek ve her şeyi kendisi yapacak, ama...   

İgor Mihayloviç: Her şeyi değiştirecek ama bunu sizin için yapacak, değil mi? 

İnsanlar için.  

Tatiana: Evet. "Müminler" beklediler ve aldılar. 

İgor Mihayloviç: Evet, beklediler ve onu aldılar, en önemlisi... Ama bir dakika, o 

zaman insanın liyakati nedir? Bu, insanın yapabileceği en iyi şeyin hiçbir şey 

yapmamak olduğu anlamına mı geliyor? Bu bir şekilde... 

 

Taisia: Evet. Ama biraz daha derine bakarsak, insanların hem manevi anlamda hem de 

diyelim ki dışsal olarak, maddi eylemlerinde aktif olmalarının beklendiğini görebiliriz. 

Dışsal olandan bahsedecek olursak, ümmetin tek bir kalp, tek bir organizma olarak 

birleşmesi ve ortaya konacak küresel görevleri çözmeye hazır olması gerektiği 

söylenmiştir. Manevi olandan bahsedecek olursak, şu Hadis çok ama çok dokunaklıdır: 

"Mehdi ortaya çıktığında, Allah müminlerde öyle bir görme ve işitme gücü 

yaratacaktır ki, Mehdi postacı olmadan bulunduğu yerden tüm dünyaya seslenecek ve 

onlar da O'nu işitecek ve hatta göreceklerdir." 

 

Tatiana: Ve ayrıca Mehdi'nin nasıl tanınacağı çok önemlidir.  

İgor Mihayloviç: Bu gerçekten doğru. İşitecekler ve görecekler, ama sadece bazıları 

O'nu tanıyacak. Neden? Çünkü Mehdi, biliyorsunuz, ben aslında bunu Öteki dünyaya 

atfederdim. Aslında biliyorsunuz, bu dünya gözüyle değil, içsel manevi bir görüşle 

görülmelidir. Bununla birlikte, sadece Allah'ı gerçekten sevenler, O'na gerçekten 



hizmet edenler ve Peygamberi gerçekten sevenler ve ona sadık olanlar içsel görüşe 

sahiptir. O insanlar - evet, onlar da manevi görüşe sahiptirler, bu yüzden hem Mehdi'yi 

hem de onun Çağrısını ve çok daha fazlasını duyacak ve göreceklerdir. 

 

Ama yine de insanlar aslında belli özelliklere sahip bir adamın geleceğini, onların 

yerine her şeyi yapacağını, herkesi yeneceğini ve savaşacağını bekliyorlar. Başka bir 

deyişle Mehdi'ye militan bir işlev yüklüyorlar değil mi? Savaşması bekleniyor, 

fethetmesi bekleniyor, bütün zenginlerin mallarını alıp fakirlere vermesi bekleniyor 

(Tatiana: Eşit porsiyonlarda), Allah'a şükür, faizle değil (Tatiana: Tefecilik yasaktır). 

Gördünüz mü? Faizle değil, evet, bu yönden, bunu anlatırken bir şekilde kendilerini 

kısıtladılar.     

 

Tatiana: Peygamber'in Veda Hutbesi'nde bunu yapmamaları gerektiğini söylediğini 

hatırladılar. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, Peygamber'in tefeciliği yasakladığını hatırladılar. 

 

Taisia: Tefecilik, doğru.  
 

Tatiana: Biliyorsunuz, bu nokta çok önemli, çünkü bana göre Peygamber takipçilerine 

her zaman iki küresel fikir aktarmıştır. Birincisi ve en önemlisi, içsel ve ruhsal olarak 

olgunlaşmaları gerektiğidir (İgor Mihayloviç: Doğru), bu çok içsel ruhsal vizyonu 

geliştirmeleri gerekir ki İmam Mehdi'nin geleceği zamanlarda yaşadıkları anda, O'nu 

sadece bu kriterle, ruhsal vizyon kriteriyle tanıyabilsinler. Ve her Müslümanın dış 

yaşamıyla ilgili ikinci çok önemli nokta, tek bir yumruk gibi olmaları, birleşmeleri, 

Peygamberin hayal ettiği gibi tek bir topluluk olmalarıdır. 

 

İgor Mihayloviç: Ve herkesin gözden kaçırdığı en önemli başka bir şey daha var 

biliyor musunuz? Peygamber ahir zamanları tam olarak "Mehdi'nin Zamanları" olarak 

adlandırdı, öyle değil mi? Eğer diğer dinleri ele alırsak, diyelim ki Hıristiyanlık, ahir 

zaman kimin zamanıdır? Comforter (Teselli Edicinin). Ve bu şekilde diğer 

peygamberlere doğru ilerlersek, aynı şeyi göreceğiz. Öyle değil mi? Diyelim ki, 

sıfatlar farklı, ama öz bir. Son zamanlar. 

Ama en ilginci, sanırım bu bilgi bir yerlerde kaldı ve arkadaşlarımız bulup bu 

anlatacaklarımı doğrulayacaklardır. Muhammed Peygamber, ahir zamanda, İmam 

Mehdi zamanında insanların öleceğini söyledi. O gelir gelmez, ister gizli olsun ister 

olmasın - O geldi, O bu dünyada, insanlar O'nu görsün ya da görmesin, ama O burada 

ve herkesle iletişim kuruyor. Önemli olan nokta, O'nun herkesle iletişim kurmasıdır. 

Ve bu zamanda insanlar ölecek - bazıları daha erken, bazıları daha geç, diyelim ki 

insanlar Yaratıcı Toplumu inşa ettikleri andan önce bile, Peygamberin dediği gibi 

"İslam tüm dünyada zafer kazandığında", bu önemli değil, ya da kıyamet ya da Yargı 

Günü gelene kadar. Peygamber'in söylediği en ilginç şey şuydu: "İmam Mehdi 

zamanında, insanlar öldüğü zaman Allah onları karşılayacak ve 'İmam Mehdi size 

Muhammed Peygamber hakkında ne söyledi' diye soracak. Ve bu, kişinin nerede 

olacağını belirleyecektir - Allah'ın Dünyasında Peygamber'in yanında ya da iki kat 

ceza ile cehennemde." En ilginç nokta da bu. 



Tatiana: Çok ilginç. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, doğru. Ve bu doğru. Ama bu ne anlama geliyor: "O sana 

söyledi"? Her şeyden önce, buna dayanarak, ortaya çıktığı gibi herkese anlatması 

gerekiyor. Öyle değil mi? Ve en ilginci, herkese Muhammed Peygamber'in kendisiyle 

ilgili bir şey söylemesi gerekiyor. 

 

Taisia: Herkesin duyacağı bir şey. Ayrıca, biliyorsunuz Mehdi'yi tanıyacak insanlar 

ile ilgili olarak "onlar Allah'ı en iyi öğrenerek tanıyanlardır" deniyor. İşte onlar 

tanıyabilecek olanlardır. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Allah'ı en iyi öğrenme yoluyla tanımak, tam olarak Sevgi 

yoluyla manevi algı anlamına gelir. Bunun başka bir yolu yoktur. Başka bir yol da yine 

kağıt üzerindeki harflerdir. Gerçekten bilmeye başladınız mı? Okudunuz, ama 

bilmiyorsunuz. Diyelim ki bir şehir hakkında bir şeyler okusam, hatta o şehir hakkında 

bir film izlesem, orada ne olduğunu gerçekten bilebilir miyim? Hayır, dostum. Bilmek 

için oraya gitmeli ve görmeliyim. Aynı şey Allah için de geçerlidir. O'nu tanımak için 

O'nu sevmek ve en azından O dünya ile temasa geçmeye layık olmak gerekir. Mesele 

bu. 

 

Taisia: Evet. Peygamber, insanların İmam Mehdi'yi tanımalarına yardımcı olmak için, 

İmam Mehdi gizli olduğunda okunması tavsiye edilen bir dua bırakmıştır. İzin 

verirseniz okuyacağım. 

 

Tatiana: Bu ilginç.  
 

Taisia: "Ey Allah'ım! Seni bilmeme yardım et, çünkü Seni bilmezsem, Elçini nasıl 

tanıyabilirim? Ey Allah'ım! Elçini tanımama yardım et, çünkü onu tanımazsam, tayin 

ettiğin İmam'ı nasıl tanıyabilirim? Ey Allah'ım! Tayin ettiğin İmam'ı tanımama yardım 

et, çünkü eğer onu tanımazsam, vesveseye düşerim ve Senin dininden saparım. Ey 

kalpleri dönüştüren! Kalbimi yalnızca Sana çevir!"  

 

Tatiana: Harika! 
 

İgor Mihayloviç: Bu iyi bir dua. 
 

Tatiana: Bana öyle geliyor ki, burada yine Mehdi'yi tanıyan bir insan için bunun bir 

nevi Peygamber'i tanımakla eşdeğer olduğu ya da tam tersi olduğu gibi bir ipucunun 

izini sürebilmemiz de çok önemli. İlginç ve çok önemli bir nokta var, Peygamber bir 

keresinde ortak büyük dua sırasında daha önce görmediği şeyleri gördüğünü, cenneti 

ve cehennemi gördüğünü söylemişti. İzin verirseniz bu anı okuyacağım. 

 

"Bu yerde (az önce) cennet ve cehennem de dahil olmak üzere daha önce bana 

gösterilmeyen her şeyi gördüm. Bana bir vahiy indirildi ki, kabirlerinizde Masih Ad-

Deccâl'inkine benzer (ya da ona yakın) bir işkence ile sorgulanacaksınız. Her birinize 

yaklaşılacak ve "Bu adam hakkında ne biliyorsun?" diye sorulacak. Mümin (ya da ikna 

olmuş) kişi şöyle cevap verecek: "Bu, bize apaçık bir delil ve hidayetle gelen, bizim de 



inandığımız, (ona) icabet ettiğimiz ve (ona) uyduğumuz Allah'ın elçisi 

Muhammed'dir... Bunun üzerine (melekler) o kişiye, "Uyu, doğru ol, çünkü biz senin 

ona inandığını biliyorduk!" derler. Münafık (veya şüpheci) ise, 'Bilmiyorum, sadece 

insanların bir şey söylediklerini duydum ve ben de aynı şeyi söyledim' diyecektir." 

 

İgor Mihayloviç: Dostlarım, bu, Tatiana'nın az önce okuduğu şey, geçmişte bir kez, 

Ömer buna elini koymadan önce, size daha önce anlattığım gibi söylenmişti. 

 

Tatiana: Vay canına! 
 

İgor Mihayloviç: Peygamber asla böyle bir şey söylemezdi. Hatta, biliyorsunuz, size 

sıradan anahtar cümlelerle anlatacağım ve siz akıllı ve düşünen insanlar olarak bunu 

anlamak zorunda kalacaksınız. Öncelikle, melekler uyumaz. İkincisi, cennete girenler 

mezarlarda kalmazlar. Allah'a ve Peygambere sadık olanlar kabirde kalmazlar. 

Üçüncüsü, sadece şeytana hizmet eden bunu bilmez. Burada değiştirilmiş olan üslubu 

açıkça görebiliyoruz. Ve burada, aptal bir adam olmayan, ama şeytanın kölesi olan 

Ömer'in, Diri olanların nasıl davrandığını bile bilmeden basitçe hata yaptığı kilit bir 

nokta var. Oysa Peygamber biliyordu, Peygamber Diridir. Ömer ise ölüdür, o bir 

köledir. (Tatiana: Ne kadar önemli bir tohum)... Sonunu bir kez daha oku lütfen. 
 

Tatiana: Bunun üzerine (melekler) o kişiye, "Uyu, doğru ol, çünkü biz senin ona 

inandığını biliyorduk!" derler. 
 

İgor Mihayloviç: Bu tıpkı dürüst bir insanın hayatı boyunca Allah'a içtenlikle hizmet 

etmesi ve Peygamber'in izinden gitmesi, sonra da eceli geldiğinde Allah'ın ya da 

Peygamber'in gönderdiği meleklerin ona gelip "İyi yaptın. Mezarında uyu. Sen ölümü 

hak ettin" demesi. Böyle bir saçmalığı hayal edebiliyor musunuz? Ve böyle bir sürü 

saçmalık var. Bu tür saçmalıklarla, bilgili bir kişi bile bir tane bulabilir ve samanı da 

görebilir. Ama eğer bir kişi anahtarları elinde tutar ve ruhsal olarak kendi üzerinde 

çalışırsa, o zaman bir kişi bilgili olmasa bile yalanlar her yerde görülebilir. Yine de, en 

büyük bilgeliğin ne olduğunu biliyor musunuz? En büyük bilgelik. Bu arada herkes 

bunun hakkında konuştu. 
 

Tatiana: Allah'ın Bilgeliği. 
 

İgor Mihayloviç: Allah'ın Bilgeliği nedir? 
 

Tatiana: Allah'ı bilmek, O'nu sevmek. 

   

Taisia: Sevmek, Allah'ı sevmek.  
 

İgor Mihayloviç: Aynen öyle! Allah'ın Sevgisi, doğru. En büyüğü bu. Allah'ın 

Sevgisi. Çünkü burada biriktirdiğimiz tüm bilgiler bilincimiz ile kalır. Neden mi? 

Çünkü kişi Ruhsal Dünyaya girdiğinde şeytanın bilmediği şeyi, yani çok daha büyük 

bir şeyi keşfeder; o her şeyi bilir. Ve burada biriktirdiği ve değerli görünen deneyim ve 

pratik onun için hiçbir şey değildir. Eğer karşılaştırırsak, bununla karşılaştıracak hiçbir 

şey yoktur. 



"Bu gezegende bulabileceğiniz en küçük kum tanesini, küçücük bir kum tanesini hayal 

edin ve onu Evren'le karşılaştırın" desem bile, o zaman Evren sizin Ruhsal Dünya'da 

edineceğiniz bilgi olacaktır. Bu arada, bir insanın bu dünyada kavrayabileceği en 

büyük bilgeliğiniz, yalnızca bu gezegende bulunabilecek en küçük kum tanesi gibidir. 

Böyle bir karşılaştırma yapmakla hata etmiş olurum çünkü o kum tanesi muazzam 

olurdu. O hiçbir şey değildir. Burada edinebileceğimiz en büyük bilgi ve öğrenim, bir 

insanın Ruhsal Dünya'da bir Melek haline gelerek elde ettikleriyle kıyaslandığında 

hiçbir şeydir. 

 

Burada bulunan her şey ölümlüdür. Ölümlüler Hakikate sahip olamazlar. Oysa Hakikat 

her şeyi yaratan şeydir. Mesele de budur. Ve Yaratıcı her şeyi bilir. Bu yüzden Allah'ın 

her şeyi bildiğine inanılır. İşte bu yüzden "Tanrı'dan gelen biri tüm dilleri, matematiği, 

hataları ve insanlar tarafından uydurulan tüm virgülleri bilmelidir" derler. Bekle. Basit 

bir soru. Virgül koyarak bu hataları kim yaptı? İnsanlar yaptı. Hangi dünyada? Ölümlü 

dünyada. Ama, Ruhsal Dünya'da olan biri gerçekten de ölümlü dünyayı incelemeli 

midir? Basit bir soru. Sonuçta, bunlar ölülerin meseleleri, Diri olanların değil. Ve işte 

anahtar cevap burada yatmaktadır. 

 

Muhammed  Peygamberin kardeşleri ona zor sorular sormaya çalıştıklarında, 

Peygamber gelip ilk kez kendisine neler olduğunu, Cebrail'in ona hangi Bilgileri 

getirdiğini ve ona ne gibi başkalaşımlar olduğunu anlatmaya başladığında, ona 

güldüler ve "Madem böylesin, o zaman bize başka dillerde bir şeyler anlat" dediler. 

Öyle değil mi? Aynı şekilde insanlar İsa Mesih'le ve diğer herkesle alay etmeye 

çalıştılar. Şeytan tek bir dili birçok dile böldü ve böylece bilgili olduğunu gösterdi. 

 

Tatiana: "Böl ve Fethet." 

 

İgor Mihayloviç: Şeytan'ın prensibi. Petrus'a ya da Ömer'e kadar geri gidersek, onlar 

ne yaptılar? Yapmaya başladıkları ilk şey bölmek oldu. Ne için? Kendi iktidarlarını 

güçlendirmek için. Peki bu neye yol açtı? Her şeyi değiştirebildikleri kadar 

değiştirdiler. Aslında bir insanın açgözlülüğü, böyle bir kibir ve doyumsuzluk bütün 

insanlığı yüzyıllarca tüketim formatında var olmaya mahkûm etti. Peygamberi duyan 

herkes Ali kadar sadık olsaydı, başka bir dünyada yaşıyor olurduk. Çok güzel bir 

dünya olurdu. O zaman Mehdi'nin bile burada yapacak bir şeyi olmazdı. Bilirsiniz, 

gelip herkesle birlikte sevinmek dışında. O zaman bir anlamı olurdu. O'nun şimdi 

gelmesinin ne anlamı var, söyleyin bana? Belki de ilk seçenekte olduğu gibi, insanların 

hak ettikleri için Kendisini göstermesi dışında? Yine de diğerleri var. Peygamberin 

dediği gibi...   

 

Tatiana: Çağrıyı işiten.  

Taisia: Çağrıyı işiten..  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve onlar ki ellerinde Güneş'i ve Ay'ı, kalplerinde Allah 

sevgisini tutarlar. Onların hatırı için bu gerçekleşmedi. Peki, bundan sonra ne olacak? 

Bu insanların seçimidir. Her şey her birimize bağlı. Evet... Arkadaşlar, geleceği 

yaratan biziz. Seçimimizde özgürüz. Aksi takdirde şeytan bizim adımıza karar verir. 



Böylece geleceğin nasıl olacağını biz seçeriz: şeytanın bizim için yazdığı şekilde mi, 

yoksa kendimizin yaratmak istediği şekilde mi, çocuklarımıza bırakacağımız o 

geleceği. 
 

Şeytanın senaryosuna göre şu anda bizi bekleyen geleceğin nesi iyi, söyler misiniz 

lütfen? Bazı insanlar şöyle diyecektir: "Müslümanlar için bile her şey yolunda. Çünkü 

bugünlerde pek çok ülke gelişiyor." Öyle değil mi? Ama size söyleyeyim, çok yakında 

göğe yükselen kişinin gün batımını göreceğiz. İnşa ettiklerinin yıkıldığını göreceğiz, 

kibirlerinin boşa çıktığını göreceğiz, Rolls-Royce'larından indikten sonra en ucuz 

otobüste basit bir koltuk için bile sevindiklerini göreceğiz. Ve bunu göreceğiz. Başka 

şeylerden söz etmiyorum bile. 

 

Ama farklı bir şey de olabilir. Yine, her şey bize bağlı. Aynı ihtişam ve aynı güzellik 

ne zaman tüm dünyaya yayılacak. Ve her şey bize bağlı, bencil mi olacağız yoksa 

Allah'ın Peygamberin isteği üzerine gönderdiği kişiyi duymaya, görmeye ve tanımaya 

layık mı olacağız? Sonuçta, Peygamber, sizinle ilgilenirken, çocuklarınızla 

ilgilenirken, bu dünyayla ilgilenirken, daha hayattayken, Allah'tan merhamet diledi. 

Şeytanın güçlü olduğunu ama insanların da buna layık olduğunu, çünkü içlerinde 

Sevgi olduğunu söyledi. İnsanlar bunu yapabilir. Yapabilirler. Ama şeytan güçlü. 

 

Bu yüzden Peygamber çok uzun bir süre tüm insanlık için dua etti. Sonuçta kendisi 

için hiçbir şey istemedi. Sadece bir şey istedi, ama her zaman, her yatağa girdiğinde: 

"Değerli olanlar arasında olmak." Kendisi için istediği tek şey buydu. Ve şimdi o en 

değerlilerin en değerlisi, Allah'ın yanında ve orada her birimizi bekliyor. Hepimizi. Ve 

seni de dostum. Ama bu sana bağlı: buna hazır mısın, değil misin? Herkes hazır 

olduğunu söyleyecektir. Ama içlerinden kim bunu söyleyecek? Mesele bu. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, şu anda herkesin sorumluluk alması gereken 

bir dönem ve bir zaman. Çünkü sorumsuzluğa karşı sorumluluk - bunun insanlar için 

çok ciddi bir sınav olacağını zaten biliyoruz. Ve biliyorsunuz, tüm kalbimle hepimizi 

birlik olmaya çağırmak istiyorum. Birleşelim, Allah'ın Dünyasını hissedelim. Ve 

Muhammed  Peygamberin rüyasını gerçekleştirelim. Peygamberi takip edenler, 

Mehdi'yi takip edenler, Gerçeğin bu Çağrısını duyanlar olalım ve İmam Mehdi ile 

birlikte yeni bir dünya inşa edecek ve Gerçeği arındıracak insanlar olalım. Ve henüz 

bize anlatılmamış olan yeni ve ilginç bir senaryo ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, yeni 

bir dünya görmeyi gerçekten istiyoruz: Sevgi ve eşitlik dolu bir dünya, bir kardeşlik 

dünyası. Haydi birleşelim. 

 

İgor Mihayloviç: Önce en azından birbirimizi sevmeyi öğrenelim. Öyle değil mi?  
 

Tatiana: Doğru..  
 

İgor Mihayloviç: Bu nedenle, dostlarım, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür 

ederiz. Böyle bir konuşma için özür dileriz. Biliyorsunuz, her şeyin bir zamanı vardır 

ve bazen Gerçeği, hatta herkes tarafından zaten bilinen ama sadece özelde veya dar bir 

çevrede dile getirilen Gerçeği söylemenin zamanı gelir. Şeytan güçlü. Ama Allah'tan 



daha güçlü biri olabilir mi? Öyleyse dostlar, işe birbirimizi sevmeyi öğrenmekle 

başlayalım. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 

Taisia: Teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim dostlar. Burada olduğunuz için teşekkürler. 

Teşekkür ederim. 

 
 


