
UYANIŞ 

 

Birçok şeyin herkesin seçimine bağlı olduğu bir belirsizlik zamanında, Dönüm Noktası 

zamanında yaşıyoruz. Neden insanların bilincinde "sen hiç kimsesin, sen bir hiçsin, 

boş boş oturup başkasına güvenmelisin" şeklinde bir tutum var? Neden kendimiz 

harekete geçmek yerine sürekli suçluyor ve sorumluluğu başkasına atıyoruz? Neden 

bugünlerde, bu sessiz toplumda, kendi fikri olmayan bir toplumda, dünyanın 

parçalandığı bir zamanda sürekli kavga ve birbirine karşı nefret kışkırtması var? Evet, 

yaşamak istiyoruz! Evet, bu dürtü bizde de var ama kafamızdaki arzudan ve 

mutfaktaki gevezelikten başka bir şeyle ifade etmiyor kendini. 

 

İnsan olmamızın, sorunla mantıklı bir şekilde yüzleşmemizin, olgun bir karar 

vermemizin ve gerçek bir İnsanın yapması gerektiği gibi tüm dünyayı kurtarmaya 

başlamamızın zamanı geldi. Sonuçta, insanlık biziz. Bunu tek başımıza yapmak zor, 

ama birlikte başarabiliriz. Neyi seçeceğimize karar vermek her birimize bağlı. Gelecek 

her birimizin ellerinde! 
 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar, sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, tüketim toplumu formatındaki yaşam aslında bir insan için 

hayatta kalmaktır, bir tür kusurlu, deforme olmuş bir dünyada hayatta kalmaktır çünkü 

nereye bakarsanız bakın, insan yaşamının ve insan faaliyetlerinin tüm alanlarında, her 

yerde çok sayıda sorun var. Hepsinin ötesinde, ekonomik krizden iklim krizine kadar 

her türlü krizin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yoğunlaştığı bir zamanda yaşıyoruz. 

Ve insanların tüm bu hızla değişen koşullara uyum sağlamak için zamanları bile yok. 

Ama ek olarak, en kötüsü de bu krizlerin insanın kendisini de etkiliyor olması. Bize 

saldırganlığın, bölünmüşlüğün, kayıtsızlığın ve aptallığın çoğaldığı, bazı insanların 

batan gemideki kamaralar için birbirleriyle savaştığı bir norm dayatılırken, diğer 

insanlara da aslında köşeye sıkışmış ve bir parça ekmek, bir parça yiyecek için 

birbirleriyle savaşan hayvanlar rolünün verildiği bir oyun dayatılıyor. Biliyor 

musunuz, tüm bu dünyada mutluluk veren tek şey, tüketim hastalığına yakalanmış 

insanlık denen bu organizmada bazı sağlıklı hücrelerin hala var olması. 

 

Bunlar, her şeyi gerçek isimleriyle adlandıran o harika insanlar: siyaha siyah, beyaza 

beyaz diyorlar. Bunlar sessiz kalmayan, sağduyularını paylaşan ve en azından bu 

ölümcül bulaşmaya karşı bir tür kolektif bağışıklık oluşturan insanlar. Gücümüzün 

birlikten, hayatta kalmamızın Yaratıcı Toplumu inşa etmekten geçtiğini anlayan ve bu 

doğrultuda ellerinden geleni yapan insanlar bunlar.   

 

Ancak, dürüstçe itiraf etmeliyiz ki bu dünyada farklı bir strateji seçen pek çok insan da 

var - pasif bir strateji, sadece izleme ve umut etme stratejisi: ya birileri için umut 



etmek ya da bir mucize ummak, her şeyin normale döneceğini, durumun bir şekilde 

mucizevi bir şekilde istikrara kavuşacağını ummak, sonuçta hayatta böyle şeyler 

oluyordu. O zaman şu soru ortaya çıkıyor: Fırtınalı değişim ve kriz zamanlarında umut 

etmekten başka bir şey yapmamamız gereken bu güven ve umut nereden geldi - her 

şeyin eskisi gibi iyi olacağını ummak. Soru şu: daha önce gerçekten iyi miydi? Ve iyi 

olacak mı? 

 

İgor Mihayloviç: Bu sorunun cevabı basit, şöyle söyleyeyim. İyi olacak mı? İyiydi 

dostlar, ama iyi olup olmayacağı kesinlikle size ve bize bağlı. Buna rağmen neden 

sorumluluğu başkasının üzerine yıkmak gibi bir zihniyetimiz var? Biliyorsunuz, bu 

konuyu uzun uzun tartışabiliriz, ama sohbetimizin formatına uygun olarak bunu hızlı, 

spesifik ve özlü bir şekilde yapmaya çalışalım. Temel olarak, arkadaşlar, yüzlerce 

yıldır, hatta binlerce yıldır, zayıf iradeli köleler haline getirildik ve başarılı oldular, 

aslında toplumu sessiz, kendi fikri olmayan ve yaşam için böyle bir dürtüsüz yapmak 

isteyenler. Evet, yaşamak istiyoruz, evet, bu dürtüye sahibiz, ama kafamızdaki arzu ve 

en fazla mutfaktaki gevezelikten başka bir şeyle ifade edilmiyor. Bu doğru değil mi? 

 

İnsanlık kaç yıl boyunca birilerinin onlar adına karar vermesi gerektiğine 

programlandı? Kendi benliklerinden, kendi insani arzularından, bu dünyaya dair kendi 

anlayışlarından konuşmaya cesaret eden herkesin sonu, başkalarına bir uyarı olarak 

çok kötü oldu. Ve öyle bir refleks geliştirdik ki, bilirsiniz, "sen hiç kimsesin, sen bir 

hiçsin, oturup birilerine güvenmelisin". Yani elimizde ne varsa o var. Artık birilerinin 

gelip bir şeyler yapmasını uman zayıf iradeli bir sürüyüz. Ve tüketimci formatımızın 

zaferinin o çıkmaz sokağına geldik, birileri gelip bir şeyler yapmaktan mutlu olabilir, 

güç devrettiğimiz, üzerimize kral olarak atadığımız kişiler arasından. Mevcut durumu 

daha iyiye doğru değiştirmek isteyebilirler. Ne yazık ki birçoğu şu anda durumun ne 

kadar ciddi olduğunun farkında bile değil. Ama bu şimdilik böyle. Yakında 

anlayacaklar, ancak ne yazık ki hiçbir şey yapamayacaklar ve gerçek bu. Bu arada, 

bize öğretildiği ve yetiştirildiğimiz gibi, oturup koyunlar gibi meleyerek bir çobanın 

gelip bizi yeni ve iyi bir meraya götürmesini bekliyoruz. Artık iyi bir mera yok. 
 

Arkadaşlar, genel olarak şunu söylemek istiyorum, bu ne kadar üzücü olursa olsun, 

şimdi her şeyin düzeleceğini ve eskisi gibi yaşayacağımızı ummamalıyız. Her şey sona 

erdi. Artık eskisi gibi yaşamayacağız. Kelimenin tam anlamıyla bir yıl önceki huzurlu 

dünyaya geri dönmeyeceğiz. Evet, bir yıl önce hala katlanılabilirdi, bir yıl önce hala 

iyiydi, ama Mesih'in doğumundan bu yana geçen 2022 yılı pek çok şeyi değiştirdi. 

Bundan on yıl önce bahsetmiştik, 2022 yılının geleceğini ve her şeyi göreceğinizi 

söylemiştik. O yıl geldi ve pek çok insan her şeyi açıkça görmeye başladı. Evet, 

katılıyorum, insanlar dünyada bir şeylerin yanlış gittiğini, onlarca yıldır 

kandırıldıklarını anlamaya başladılar. Antropojenik faktör teorisi onlara empoze edildi, 

yani şimdi biraz çabalarımızı birleştireceğiz, birkaç fabrikayı kapatacağız, diyelim ki 

çok fazla karbondioksit yayan arabaları kullanmayı bırakacağız ya da başka bir şey 

yapacağız ve her şey düzelecekti. Ama düzelmedi. Ve şimdi birçok insan yeşil 

enerjinin çevreye hidrokarbonlardan çok daha fazla zarar verdiğinin farkına varıyor. 

Bu doğru. Umut edecek bir şey yok ve en kötüsü umut edecek kimse de yok. Ama 



alışkanlıklarımızdan dolayı oturup birilerinin bizim için bir şeyler yapmasını 

bekliyoruz. 
 

Biliyorsunuz, bu gerçekten ütopik bir dünya. Ve burada hepimizin aynı batan gemide 

olduğumuzu söylerken haklısınız. Ama sorun şu ki başka gemimiz yok, gemimizi 

kurtarmak zorundayız. Evet, delikleri yamamak için, evet, hep birlikte. Biliyorsunuz, 

sadece mürettebat değil, bu geminin tüm sakinleri çabalara katılmak zorunda. Ve 

hayatta kalıp kalamayacağımız bize bağlı. Önceki güzel hayata dönmeyi sadece hayal 

edebiliriz. Bu gerçekleşmeyecek. Artık krizler sadece jeopolitik alanda değil, 

ekonomik alanda da derinleşecek. Bu da şimdiye kadar oldukça başarılı olmuş pek çok 

insanın çöküşünü beraberinde getirecek. Başarılı olamayanlardan bahsetmiyorum bile. 

 

Çok fazla sorun yaşanacak. Ama biz aslında insanlığız. Tek başımıza zor ama birlikte 

bunu başarabiliriz. Neyi seçeceğimize karar vermek her birimize bağlı. Bu tüketimci 

formatta programlanmış köleler olarak mı kalacağız? Sonuçta, gemimiz artık yelken 

bile açmıyor. Ekonominin ve insan ilişkilerinin hızının nasıl durduğunu görebilirsiniz. 

Hatta daha da kötüsü, diyelim ki jeopolitik, şimdi neye dönüştü? Bu düzeltilebilir, 

evet. "Ve politikacılar, intihara meyilli değiller" - her birimiz bunu düzeltebileceklerini 

ve her şeyin yerli yerine oturacağını düşünüyoruz. 

 

Yine de size bir sorum var: savaşlar neden çıkar? Açıkçası, cevabınız var: birileri 

bundan fayda sağlıyor. Bu doğru bir cevap: birileri bundan fayda sağlıyor. Ama 

günümüzde, dünyanın çökmekte olduğu bir zamanda birbirlerine karşı nefreti 

körüklemeye ve savaşmaya devam ediyorlar. Bu bana insanların güvertesinde kavga 

ettiği batmakta olan bir gemiyi hatırlatıyor. Bir şeyi paylaşamadılar, birisi bir 

başkasının kamarasını ya da başka bir şeyi beğendi ya da birisi bir başkasına bir şey 

söyledi. Bu çok saçma, değil mi? Ve gemi batarken tüm kalabalık ayakta durmuş o 

adamların kavgasını izliyor. Söyleyin bana, bu normal mi? Bu topluma aklı başında 

diyebilir misiniz? Basit bir soru. Gemi batarken herkes ayakta durmuş o adamların 

kavgasını izliyor. Ve şu anda bizim için en önemli şey bu: kim kazanacak? Dostlarım, 

hepimiz kazanmalıyız. Ve en zor kısmı da bu, size söyleyeyim. 
 

Tatiana: Biliyorsun, İgor Mihayloviç, bu gemiyi kurtarmak için sadece mürettebatın 

değil, herkesin ne kadar önemli olduğunu söylemiştiniz. Batan gemilerle ilgili 

soruşturmalar yapıldığında ya da enkaz halindeki uçaklarla ilgili soruşturmalar 

yapıldığında önemli bir sorunun ortaya çıktığını hatırlıyorum. Bu soruna "kaptanlık" 

deniyor, mürettebat üyeleri aslında tehditten (İgor Mihayloviç: Ne yapmalı), düşüşten 

ve kazadan nasıl kaçınacaklarını çok iyi biliyorlardı, evet, ama (İgor Mihayloviç: 

Ama bir emir beklediler) o anda beceriksiz olan kaptana güvendiler. Dolayısıyla böyle 

çalkantılı bir dönemde herkesin ne tür bir sorumluluğu olduğunu anlıyoruz. Sonuçta, 

belirsizlik zamanlarında insanlar birbirlerine bakarlar aslında. Ama bu tür durumlara 

nasıl tepki verilmeli? 

 

İgor Mihayloviç: En ilginç şey ne biliyor musunuz? Şu anda, belirsizlik 

zamanlarında, ki gerçekten belirsizlik zamanlarındayız, dostlarım, bir yol ayrımı 

dönemindeyiz, nereye gitmemiz gerektiğine karar vermek için sadece o taşa 



yaklaşıyoruz. Yani şu anda en tatsız olan şey, her birimiz nereye gitmemiz gerektiğini 

biliyoruz, her birimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, ama koyunlar gibiyiz, bize 

bir emir vermesi için kaptan çobanımıza güveniyoruz. Bu doğru değil mi?  Her birimiz 

çok daha fazlasını yapabiliriz, her birimiz çok şey yapabiliriz, ama bunu bir başkasının 

yapmasını bekliyoruz. Evet, diyelim ki dünyanın bu cangılında kendilerini bulmayı 

başaran zeki harika insanlar, şu anda geri kalanları uyandırmak için her şeyi 

yapıyorlar. 

 

Sonuçta, daha derine inelim: 1996'dan bu yana, giderek daha fazla insan bu iklimi 

incelemeye dahil oldu. Pek çok bilim insanı bu işe dahil oldu ve hala da dahil olmaya 

devam ediyor. Peki gerçeği söylemek isteyen, ortaya çıkan ve konuşmaya 

başlayanlardan, arkadaşlarımızdan, bizimle çalışan bilim insanlarından kaçı öldürüldü? 

Ve onları kim öldürdü? Basit bir soru. Aslında bize yalan söyleyenler ve diğerlerinin 

ağızlarını açmaya bile cesaret edememesi için bizi programlayanlar, paramızı çalarken, 

sözde CO2'nin buradaki her şeyi yok ettiği antropojenik faktörün neden olduğu bazı 

efsanevi iklim değişikliklerinin arkasına saklananlardı. Sonuçta akıllı insanlar bunların 

yalan olduğunu o zamanlar bile fark etmişlerdi. Ve bunun neredeyse her bin yılda bir 

gerçekleşen küçük bir döngü olmadığını, sıcaklığın yükseldiğini, sonra düştüğünü, 

sonra soğuk olduğunu, gezegenimizin geçirdiği küçük dalgalanmalar olduğunu, oysa 

bunun gerçekten ciddi bir sorun olduğunu, bin yıl önce uyarıldığımız bir sorun 

olduğunu anladılar. Ve biz bu döngüye giriyoruz. Aslında girmiyoruz ama çoktan 

girdik bile. Şu anda 2022 yılındayız ve bu kendini gösterdi.    
 

İnsanları ne zaman uyardığımızı Tanrı bilir. Doğru, her şeyi açıklamadık; kısa bir 

rapor vardı. Ama dedik ki, "İnsanlar, dikkat edin çünkü yerden çıkan nötrinoların 

miktarı arttı, çok önemli ölçüde arttı", bu da gezegenimizin içinde, çekirdeğin 

işlevsizleşmesine neden olan küresel değişiklikler olduğunu ve şu anda geldiğimiz 

noktanın orada başladığını gösteriyor. O zamanlar bu konu hakkında konuşuyorduk ve 

bize gülüyorlardı. 
 

İklim cerberus'u bu yıl öfkesini gösterdi. Dişlerini ve doymak bilmeyen iştahını 

gösterdi. Bence en aptal ve en salak insanlar bile küresel çapta büyük bir felaketin 

eşiğinde olduğumuzu anlamaya başladılar. Ve burada gerçekten bir şeyler yapılması 

gerekiyor, ama bizi kurtaracak bir şeyler. Sadece arkamıza yaslanıp birilerine 

güvenmek, kendimizin ve hepimizin ölüm fermanını imzalamak anlamına gelir. 

Mesele de bu zaten. Biz insanlar uzun yıllardır gezegenimizi yok ediyoruz, ormanları 

kesiyoruz, okyanusu kirletiyoruz, milyarlarca ton fosil çıkarıyoruz. Gezegenimizi yok 

ediyoruz, dengeyi bozuyoruz, plakalardaki yükü bozuyoruz, rüzgar gülünü bozuyoruz, 

gezegenimizi ısıtmamamız gereken yerde ısıtıyoruz. Bir insan bedenindeki parazitlerin 

onu öldürmesi gibi, biz de gezegenimizin bedenindeki parazitler olarak onu tam 

anlamıyla öldürdük. Bu doğru değil mi? 

 

Şimdi her birimizin doktor olması gerektiği gerçeğiyle yüzleştik. Aksi takdirde bu 

gezegende varlıkları sona erecek olanlar haline geleceğiz. Bu artık bir şaka değil. 

Herkesin sorumluluk taşıdığı yer burasıdır. Ve bunu başkasına yüklemek, birinin gelip 

dünyayı kurtarmasını beklemek, bize hükmetmesi için güvendiğimiz birini, 



inandığımız birini, umut ettiğimiz birini... Bunu neden yapıyoruz? Tekrar ediyorum 

dostlar: çünkü binlerce yıldır yöneticilerine hizmet eden zayıf iradeli koyunlar haline 

getirildik. Yöneticiler değişiyor, ideoloji ve fikirler değişiyor, biz ise koyun olarak 

kalıyoruz. Artık koyun postundan sıyrılıp insan olmanın zamanı geldi dostlar. Zaman 

geldi. Ve hayatta kalıp kalmayacağımız her birimize bağlı. 
 

Bilincin direneceğini anlıyorum, içimizde bu şekilde düzenlenmiştir. Çok uzun süre 

manipüle edildik ve çok uzun süre sessiz kaldık. Bizim için bizi bir noktaya indirgeyen 

bir yaşam yaratıldı ve eylemlerimiz ve yeteneklerimiz en fazla ailemize kadar 

genişledi. Birileri onları bir şirkette ya da başka bir şeyde biraz daha büyük bir aileye 

genişletti. Öyle değil mi? Yani, üretim ya da çalıştığımız bir tiyatro; iş yerimizi ya da 

girişimimizi (sahip olanlar için) biraz önemsiyorduk, ama bundan fazlasını değil.  

 

Oysa artık insan olmamızın, soruna mantıklı bir şekilde bakmamızın, olgun bir karar 

vermemizin ve bir insanın davranması gerektiği gibi tüm dünyayı kurtarmaya 

başlamamızın zamanı geldi: her birimizle ve herkesle ilgilenmek ve en önemlisi 

gezegenimizle, evimizle ilgilenmek. Ama bunu yapamıyoruz, bize bu öğretilmedi. Bu 

nedenle her şeyi kendi başımıza öğrenmek zorundayız. Evet, pek çok sorun olacak, bu 

yolda pek çok taş olacak ama daha yüksek bir hedefimiz varsa bu yolu aşacağız. Ve 

kimseye güvenmemeliyiz. Biz olmadan, evet, sen olmadan, dostum, hayatta 

kalamayız. Bu bir gerçek ve maalesef artık bilimsel bir gerçek, kanıtlanmış ve 

defalarca doğrulanmış bir gerçek. 
 

Başka ne söylenebilir ki? İnsanlık olarak içinde bulunduğumuz böyle bir durumda tek 

bir şey söyleyebilirim: umutlarımızı Tanrı'ya bile bağlamamalıyız. Sonuçta bu bizim 

seçimimiz; Tanrı'nın bizim işlerimize karışmaya hakkı yok. Evet, inananlar şimdi 

öfkelenecek ve "Tanrı her şeye kadirdir" diyeceklerdir. Elbette O her şeye kadirdir, 

tüm evreni O yarattı, ama bize özgürlük verdi - kime hizmet edeceğimizi seçme 

özgürlüğü. Oysa biz neyi seçtik? İsa'yı çarmıha gerdik, insanların en iyisi olan 

Muhammed'e ihanet ettik. Söyleyin bana, O'nun elçilerini kabul etmediğimizde, 

kalbimiz kırıldığında ve şeytanın fısıldadıklarını yaparken bize ne yapmamız 

gerektiğini söylediğinde, Tanrı için ne iyilik yaptık? Tanrı'ya gerçekten sadık kaldık 

mı? O'nu dinliyor muyuz? Yoksa kimi dinliyoruz dostlar? 
 

Umutlarımızı Tanrı'ya bağlamamalıyız. O bize seçme özgürlüğü verdi ve biz de 

seçtiklerimizi seçtik. Artık sadece kendimize ve birbirimize umut bağlayabiliriz. 

Herkesin birbirine destek olma, büyük bir insanlık ailesi olma, bir uygarlık olma 

zamanı geldi. Hayatta kalmamız, dostlar, birlik olmakta. Bunu unutmayın. 
 

Evet, muhtemelen birçok şeyden bahsetmek istiyorduk... Özür dilerim, ağzımdan 

kaçtı. İnsanların dediği gibi, o taştı. O yüzden arkadaşlar, kısa keseceğim: Sadece 

insan olalım. Öyle değil mi? Her şey bizim elimizde ve bu dünyayı bile kurtarabiliriz. 

Burada bir cennet inşa edebiliriz, Yaratıcı Toplum'u kurabiliriz. İnsan olabiliriz ve 

birbirimize ihanet etmeyi, birbirimizi öldürmeyi bırakabiliriz. Birbirimize bakmaya ve 

birbirimizi sevmeye başlayabiliriz. Ve dünya değişecektir. O zaman Tanrı bize 

bakarak sevinecektir. Ya da şeytanın elinde oyuncak olarak kalabiliriz. Ama biz 

bununla tatmin olmayız, çünkü yaşamak istiyoruz, çünkü biz insanız. En önemli nokta 



budur. Arkadaşlar, birbirimizi sevmeye başlayalım. Açık sözlü ve dürüst olduğum için 

özür dilerim. Teşekkür ederim. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Huzur sizinle olsun! 

 
 

 


