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Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz...   

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 
 

Tatiana: Ve Dushan. 
 

Dushan: Selamlar.  
 

Tatiana: Biliyorsunuz, hepimizin büyük değişimler döneminde yaşadığımız çok açık. 

Ve her insan bunu anlıyor, her insan bunu hissediyor ve hatta kendi penceresinin 

dışında bile görüyor. Yine de bazı insanlar bu değişimleri pasif bir şekilde beklemekte, 

ama hayatımızın çok daha iyi olacağına dair büyük bir umutla geleceğe 

bakmaktadırlar. Bu arada, Yaratıcı Toplum projesinin katılımcıları gibi, geçmiş 

hataların deneyimini analiz eden ve beklentilerle kendine eziyet etmemesi gerektiğini, 

sadece inisiyatif alıp harekete geçmesi ve daha iyisi için bu yepyeni dünyayı inşa 

etmesi gerektiğini anlayan insanlar da var. Ve kendileri de bu değişimin ta kendisidir. 

 

Yine de, biliyorsunuz, Yaratıcı Toplum projesini bilmeyen pek çok insan var ve 

insanları bu proje hakkında bilgilendirme aşaması devam ediyor. İlginçtir ki Yaratıcı 

Toplum projesinin gelişimini uzaktan izleyenlerin aklına bir dizi soru geliyor. Örneğin, 

belki de en sık sorulan soru şu: "Yaratıcı Toplum projesinin arkasında kim var? 

Yaratıcı Toplum projesi kimin çıkarlarını savunuyor ve kimin lobisini yapıyor?" 
 

Bir de şu soru var. Evet, insanlar jeopolitik seviyede elitlerin bir tür döngüsel 

değişiminin gerçekleştiğini kesinlikle anlıyorlar. Ve şöyle diyorlar: "Büyük olasılıkla 

eski elitin yerini yenisi alıyor. Ve belki de Yaratıcı Toplum projesinin katılımcıları 

yeni küreselci elitin temsilcileridir." Dahası, konferanslara, ne kadar profesyonelce ve 

ne kadar büyük ölçekte düzenlendiklerine ve konuşmacıların listesine bakarsak 

(aslında katılımcılar arasında prensler ve prenseslerin yanı sıra iş dünyasında, 

siyasette, bilimde vb. çeşitli saygın, otoriter insanlar var), bu nedenle insanlar bunun 

sıradan insanların projesi olduğuna her zaman inanmıyor. Dolayısıyla bu tür sorular 

ortaya çıkıyor. Yaratıcı Toplum projesi, bir elitin yerini başka bir elitin aldığı bir 

dönemde yeni bir küreselci elitin çıkarlarını mı temsil ediyor? 
 

İgor Mihayloviç: Çok doğrudan soruyorsun Tatiana. Arkadaşlar, soru doğrudan 

olduğu için ben de doğrudan cevap vermek zorundayım. Evet, biz, Yaratıcı Toplum 

katılımcıları, tam olarak yeni bir elitin çıkarlarını temsil ediyoruz. Bizler küreselci 

miyiz? Evet, küreselciyiz, değil mi? Hadi bunu çözelim. 

 

Tatiana: Bunu yapalım. 
 

İgor Mihayloviç: Bunu yapalım. Şu anda elit dünyayı yönetiyor. Öyle değil mi? Elit 

nedir? Dünyayı yönetenler.  

 



Tatiana: Evet.  

İgor Mihayloviç: Yaratıcı Toplum aslında tam da insanların, biz sıradan insanların bu 

dünyayı olması gerektiği gibi, Tanrı'nın bize emanet ettiği şekilde yönetmesini 

sağlamak için çabalıyor. Doğru mu? 

 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Yani bu elit mi? 

 

Tatiana: Bu elit. 
 

İgor Mihayloviç: Yeni elit? 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Küresel proje mi? 

 

Tatiana: O küresel. 
 

İgor Mihayloviç: Bütün dünyayı kucaklıyor mu? Bizler küreselciler miyiz? 

 

Tatiana: Görünüşe göre öyleyiz. Görünüşe göre, biz yeni elitleriz.  
 

İgor Mihayloviç: Evet, öyle olduğu ortaya çıkıyor. Yeni elitler ve küreselciler. 

 

Tatiana: Ama farklı değerlerle, elbette. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette.  
 

Tatiana: Evet ve bu elit bütün toplum ve herkes için bir örnek olmalı. 

 

İgor Mihayloviç: Bütün insanlık için.  
 

Tatiana: Doğru,  bu toplumun her üyesi için. İgor Mihayloviç, kimin çıkarlarını temsil 

ediyoruz? 

 

İgor Mihayloviç: Biz mi? Küresel elit olarak sadece kendi çıkarlarımızı - bu 

gezegenin her vatandaşının çıkarlarını - temsil ediyoruz. Bu doğru değil mi?  

 

Tatiana: Bu doğru, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, insanlar bazı çevreler olduğu fikrine alışmış 

durumda, bilirsiniz, komplo teorisi ve diğer her şey, "bazı karanlık manipülatörler 

var". Elbette var, kim inkar edebilir ki? Elbette herkes birilerini manipüle etmeye 

çalışır. Trilyonları olan ve parayı kontrol eden insanlar var, diğerleri bankaları kontrol 

ediyor, diğerleri başka bir şeyi kontrol ediyor. Birbirleriyle rekabet ediyorlar ama 

insanlara hiç saygı duymuyorlar. Bu durumu değiştirmenin tam zamanıdır dostlarım. 



Bu kontrol ve bu güç arzusu insanları o kadar insanlık dışı hale getiriyor ki; insanlar 

kelimenin tam anlamıyla insanlıktan çıkıyor ve yönlerini kaybediyorlar. Bilirsiniz, 

kontrol edilemeyen bir gemi gibi, çoktan yelken açmışlar ve nereye gittiklerini 

kendileri de bilmiyorlar ve bizi de peşlerinden sürüklüyorlar. Dostlarım, artık zaman 

farklı. Bu nedenle, biliyorsunuz, dümeni kendimiz ele almalı ve gemiyi kesin olarak 

belirlenmiş bir yönde doğru rotaya yönlendirmeliyiz. 

 

Tatiana: Daha iyi değişimlere doğru, daha iyisine değişimler. 
 

İgor Mihayloviç: Herkes için mutluluğa doğru. 
 

Tatiana: Bu yeni dünyayı şekillendirmek. 
 

İgor Mihayloviç: Sonuçta, Yaratıcı Topşum herkes için mutluluktur. Tüm en yüksek 

bildirilen değerler tam olarak Yaratıcı Toplumdur. Bu öyle değil mi? 

 

Tatiana: Öyle. 
 

İgor Mihayloviç: Bunda yanlış olan ne? 

 

Tatiana: Konferanslar ve forum hazırlıkları çerçevesinde insanlarla, ayrıca siyaset, iş 

dünyası ve benzeri alanlardaki insanlarla da konuştuk. Ve dediler ki, "Biliyorsunuz 

arkadaşlar, sıradan insanların bir projesini temsil ettiğinizi çok iyi anlıyoruz, ama yine 

de henüz böyle bir ivme kazanmadığınız için size diplomatik bir şekilde davranılıyor, 

yani size yol veriyorlar. Ama bir tür kritik kitle biriktirdiğiniz anda, büyük olasılıkla 

bugünlerde bu dünyaya sahip olanların muhalefetiyle karşılaşacaksınız." Bu tür 

insanlar şu soruyu soruyorlar: "Her şey elbette harika, ama Yaratıcı Toplum projesini 

hayata geçirmenize kim izin verecek?" 

 

İgor Mihayloviç: Bu sorunun yanıtı da doğrudan ve dürüst: Biz kendimiz vereceğiz, 

dostlarım. İnsanlar gerçekte bize izin verenin güçler değil, biz olduğumuzdan 

şüphelenmiyorlar bile. Bizler, bu gezegenin insanları, o bir avuç insanın bizi 

yönetmesine izin veriyoruz. Bizim rızamızla ve bizim iznimizle güç sahibi oluyorlar. 

Bu doğrudur ve herkes bunu bilmelidir. İşte bu yüzden bu dünyada "güç" diye bir 

kavram olmamalıdır. O zaman düzen ve barış olacaktır. Yalnızca insanlar, bu 

gezegendeki her insan, tüm gezegenin kaderini belirleyecek hakka sahip olmalıdır, 

ama bunu ayrı bir grup birey yapmamalıdır. Ne tür iyi insanları seçip tüm gezegenin 

ya da ayrı bir ülkenin başına getirirsek getirelim, asla düzen olmayacak ve asla 

insanlık olmayacaktır. 

 

Tüketimci formatın her türlü tezahürü herkes için zararlıdır. Ve bazen bunu görüyoruz. 

Bütün ülkelerin mahvolduğunu görüyoruz, milyonlarca insanın yok olduğunu gördük, 

tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Bunların hepsi tüketimci formatın bir sonucudur. Nasıl 

kandırıldığımızı, nasıl soyulduğumuzu, anayasal haklarımızın nasıl ihlal edildiğini 

görüyoruz, bize "anayasaya göre özgürlüğünüz ve demokrasiniz var" deseler de 

ağzımızı kapatıyorlar. Yetkimizi devrettiğimiz biri hakkında yanlış bir söz 

söylediğimiz için öldürülüyoruz ya da hapse atılıyoruz. O kişi yanlış olduğunda ve biz 



bu konuda yorum yaptığımızda, bize "düşman için çalıştığımız" söyleniyor. Neden? 

Bizim için düşmanlar icat ediyorlar, hayatlarımızı zorlaştırıyorlar, bizim için enflasyon 

yaratıyorlar ve hayatlarımızda Tanrı'nın yasakladığı pek çok sorun yaratıyorlar. Ve biz 

kelimenin tam anlamıyla bu kölelikte yaşıyoruz, "tüketimci format" adı verilen bir 

kölelik. Arkadaşlar, belki de bunu durdurmanın zamanı gelmiştir? Haydi Yaratıcı 

Toplumu inşa edelim. Bu kolay, basit ve gerçekten harika. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, başka bir doğrudan soru var: iktidarda olan insanlar... 

 

İgor Mihayloviç: Bugün çok fazla doğrudan sorular soruyorsun, Tatiana.  

 

Tatiana: Konu şu İgor Mihayloviç, zaman daralıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Ve acele içindesin. 
 

Tatiana: Ve acele içindeyim.  
 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, dostlar, nasıl endişeli. 
 

Tatiana: Bu nedenle açıkça ve doğrudan konuşmak istiyorum.  
 

İgor Mihayloviç: Devam et. Doğrudan ve açıkça konuş.  
 

Tatiana: Soru şu, İgor Mihayloviç. Elbette, iktidar sahipleri ya da politikacılar olarak 

adlandırılan ve statülerini korumak için etraflarını belli paramiliter yapılarla 

çevreleyen insanlar var (İgor Mihayloviç: Elbette). Ve elbette, tamamen silahsız olan 

insanlar, onlara ulaşamayacaklarından ve bir şekilde bu değişiklikleri daha iyiye doğru 

uygulayamayacaklarından korkuyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, böyle bir şey var ve insanlar gerçekten korkuyor. Neden 

korkuyorlar? Çünkü iktidardakilerin koca orduları, çeşitli özel servisleri ve diğer her 

şeyleri var ve herkesin ağzını kapatabilirler. Yığınla silahlı askerleri var, generaller ise 

onların elinden ekmek yiyenler. Dostlarım, size küçük bir sır vereceğim: orduda 

askerlerin sorgusuz sualsiz itaat ettiği herhangi bir general, evde sıradan bir askerdir. 

Yani eve geldiğinde, orada kendi generali vardır. Orada bir karısı ve yaşamak isteyen 

çocukları vardır. Ve onların gözlerinin içine bakarak ve mevcut durumu anlayarak, 

jeopolitik ve krizlerden bahsetmiyorum, açıkçası tüm bu yaygara saçmalık. Gerçekten 

bir değeri bile yok. Neden mi? Çünkü tam şu anda, bugün itibariyle gerçek bir 

düşmanla, tüm insanlığın tek düşmanıyla karşı karşıyayız, o da iklim. 

 

Depresyona girmeyelim, paniğe kapılmayalım ve daha da ötesi sokağa çıkıp bu elitleri 

yok etmeyelim diye bu konudaki bilgiler susturuluyor ve bize bildirilmiyor. Ama bunu 

bilerek... ve bence akıllı insanlar, çocukları ve torunları da dahil olmak üzere herkes 

için ve bu elitleri koruyan generaller için tüm bunların nasıl sonuçlanacağını biliyor ve 

anlıyor. Yaratıcı Toplumdan bahsettiğimizde, bu sadece sizin ve benim için değil, aynı 

zamanda o generallerin çocukları ve torunları için de bir gelecektir. 

 



  

Basit bir soru: insanlara karşı gelecekler mi? Evet, eğer emir alırlarsa bazıları gelecek. 

Ama onlara kim emir verecek? Dürüstçe bir bakalım. Gördüğünüz gibi, sadece 

sevgiden bahsetmek bir yana, yavrularını bile umursamayan bir tür canavar. Bilirsiniz, 

böyle kişiler çok azdır. Var olmadıklarını söylemiyorum, varlar. Savaşlar ve daha pek 

çok şey başlatırlar ve ailelerini önemsediklerini düşünseler de ailelerini önemsemezler. 

Ancak iklimle ilgili durumda, bana öyle geliyor ki, o generallere kimin emir 

verebileceğini bilmesi gerekenler bile... öyle söyleyelim, hizmetlerini tüm insanlığa 

karşı yönlendirebilenler, bence gerçeği bilseler yürekleri olmaz. Evet, her türlü 

danışman ve benzerleri onları kandırabilir ve anlatabilir. Ama o danışmanların aileleri 

yok mu? Öte yandan, hem istihbarat servisleri hem de ordu - onlar insan değil mi? 

Yaşamak istemiyorlar mı? 

 

Tatiana: Herkes bu durumu zaten kendi içinden görüyor, nasıl geliştiğini görüyor ve 

daha da fazlasını görüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Sonuçta onlar moron değil. İstihbarat servislerinin en zeki 

insanlar olduğu gerçeğiyle başlayalım. Analize ve gözleme yatkındırlar. Doğru mu? 

Çünkü iki artı iki dört eder ve bunu toplayabilirler. Onlar 10 yıl önce iklimin nasıl 

olduğunu, 5 yıl önce iklimin nasıl olduğunu hatırlıyorlar ve şimdi nasıl olduğunu 

görüyorlar. Ve eğer aptal insanlar değillerse, oysa aptal olmaktan çok uzaklar, 10 yıl 

içinde ne olacağını anlıyorlar ve 20 yıl içinde kimsenin olmayacağını anlıyorlar. 

Çünkü söylenen her şey ya baskı altında ya da aptallıktan yapılıyor. "Yüz yıl içinde şu 

kadar sıcaklığa sahip olacağız, şuna sahip olacağız, buna sahip olacağız" diyen bilim 

insanlarını kastediyorum. Eğer bilim adamıysalar, yüz yıl içinde hiçbir şey 

olmayacağını anlamışlardır. Mars olacak ve eğer şimdi bir şey yapmazsak 

gezegenimiz tamamen aynı olacak. 

 

Ve bugün itibariyle Yaratıcı Toplum tek çıkış yoludur. Desteklediğimiz için değil, bu 

Hareketin gönüllüsü olduğumuz için değil, bu Hareketi önemsediğimiz için değil, 

Yaratıcı Toplumun ve olanaklarının ne olduğunu içeriden anladığımız için değil, başka 

bir alternatif olmadığı için dostlar. Gerçekten de alternatif yok. İnsanlığa diyelim ki bir 

şans verebilecek benzer bir şey, en azından bir proje var mı? 

 

Dushan: Hayır, çünkü tarihe bakarsak, demokrasi ve komünizm de dahil olmak üzere 

daha önce var olan formatlar, komünizme bile ulaşamadık, sosyalizm, monarşi ve 

benzeri şeylerdi, ama her zaman iktidar vardı (İgor Mihayloviç: Elbette). Ve bu neye 

yol açtı? İnsanların ölümüne. Ve bu her zaman oluyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bir başka nokta da, neden Yaratıcı Toplumda tüm gücün insanlara 

ait olması gerektiğini, aramızda hiçbir engel ya da sınır olmaması gerektiğini 

söylememizdir. Evet, devletler olabilir, var olabilirler vs. ama insanlar özgür olmalı ve 

şu anda sahip olduğumuz gibi devletlerin varlığı gibi bir ilke olmamalıdır. Neden? Her 

şeyden önce, çünkü bir devlet sadece kendi çıkarlarını önemser. Her zaman askeri 

çatışmalar olur, her zaman en zeki insanları istihdam eden kapalı mühendislik tasarım 

büroları olur, oysa onlara ihtiyacımız var. 



 

Eğer tüm dünyadaki bilim adamlarını bir araya getirmez ve onlara net bir görev 

vermezsek, bugünlerde başımıza gelen duruma bir çözüm bulamayız. Ve bu bilim 

insanlarını bir araya getirmek ve onlara çalışma fırsatı vermek için sadece yüz yılımız 

değil, diyelim ki 10 yılımız bile yok. Sonuçta, bilim insanları bir araya geldikten sonra, 

durumu incelemek, sorunun özüne inmek ve bir çözüm bulmak için zamana ihtiyaçları 

var. Dahası, bu gezegendeki herkesin hayatını kurtarmak ve bu gezegeni korumak için 

bu çözümü uygulamak için yeterli zamana sahip olmamız gerekiyor. Bu nedenle 

dostlar, harekete geçmemiz ve hızlı davranmamız gerekiyor. Umarım herkes bunu 

anlar: iktidardakiler, onları koruyanlar, onlar için çalışanlar ve herkes, hepimiz, bu 

gezegenin vatandaşları. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bilim insanları konusuna değindiniz. Ve insanlar gerçek 

bilim insanlarının olup olmadığını da merak ediyor. (İgor Mihayloviç: Evet, var.) 

Neredeler? Onlara nasıl ulaşabiliriz? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, şöyle söyleyeyim: bilim insanları arasında çok sayıda 

zeki ve okur yazar insan var. Gerçekten de öyle. Evet, insanların deyimiyle "hibe 

yiyenler", hibe almaktan, masal anlatmaktan ve sadece para yemekten başka bir şey 

yapmayanlar var. Diyelim ki amaçları ve hedefleri eser hırsızlığı yapmak ve bunun 

gibi şeyler olanlar var, bilirsiniz, gerçekten eser hırsızı olan sıradan kariyeristler. 

Amaçları ve hedefleri bu dünyada bir şey elde etmek, bir önem, bir ağırlık. Bu yine bir 

güç mücadelesi, anlıyor musunuz? 

 

Bununla birlikte, çok zeki insanlar da var. Anladığım kadarıyla en zeki insanlar kapalı 

mühendislik tasarım bürolarında. Neden? Çünkü bütün teknolojinin en ileri noktası 

orası. Ve hiçbir devlet en zeki insanları, gerçek bilim insanlarını popüler hale 

getirmez. Onları, diyelim ki kapalı mağaralarda tutar ve kendisini diğer ülkelerden 

korumak için yeni tür silahlar ve benzerlerini geliştirmeye zorlar. Sonuçta bu doğru. 

Bu yüzden o çok zeki bilim insanlarına ihtiyacımız var. 

 

Geri kalanına gelince, ben de, biliyorsunuz... aklıma bir karşılaştırma geliyor, böyle bir 

benzetme için kusura bakmayın arkadaşlar ama yine de paylaşacağım. Tüm bilim 

dünyasına baktığımda şöyle bir izlenimim ya da benzetmem var: Bir sirkte gösteri 

yapan ve kendilerine söyleneni yapan vahşi hayvanlar. Arka ayakları üzerinde 

duruyorlar; bu gururlu, güçlü, kuvvetli, güzel, zeki ve özgürlüğü seven hayvanlar, 

ellerinde yiyeceklerini ve kırbaçlarını tutan bir adama doğru bakarken korkakça 

kuyruklarını sıkıştırıyorlar. Sanırım soruyu yanıtladım. 

 

Birçok bilim insanı kırbaçtan korktuğu için, birçoğu da karnını doyurmak istediği için 

bize yalan söylüyor. Bunu yapmaya zorlanıyorlar. Ve birçoğu bu soruna değinmiyor 

bile. Biliyorsunuz, pek çok bilim insanı genel olarak iklim sorunundan korkuyor. Oysa 

pek çok bilim insanı susturulmuş durumda. Gerçeği söyleyen kaç bilim insanı gizemli 

koşullar altında öldü? Neden? Çünkü bu dünyaya istikrarsızlık ve korku getiriyor, oysa 

dedikleri gibi, insanları korkutmamak gerekir. Korkutmamalıyız ve dürüst olmak 

gerekirse korkutmaya da çalışmıyoruz. Ama insanlar bilmeli. İnsanlar gerçeği bilmeli 



ve yarın onları neyin beklediğini bilmeli. Örneğin, yirmi yıl bile sürmeyecekse neden 

şimdi bir tür konsorsiyum kurayım, büyük bir iş kurayım ve benzeri şeyler yapayım? 

Çok daha az. Ne anlamı var ki? Geliştirdiğiniz anda bitirmek zorunda kalacaksınız. 

Doğru mu?      

 

Dushan: Bizim de bu türden bir örneğimiz var çünkü bilim insanlarıyla, 

iklimbilimcilerle çok sayıda röportaj yaptık. Ayrıca çok ünlü bir bilim adamının 

olduğu bir durumla da karşılaştık, davet edildik, onunla bir röportaj yaptık ama orada 

bir adam vardı. Ve biz sürekli şunu sorduk: "O neden orada? Biz bu bilim adamının ne 

söyleyeceğiyle ilgileniyoruz." Onlar da "Bu adam bu bilim adamının ne söyleyeceğini 

izleyecek" dediler ve eğer beğenmezse o zaman bu görüntüleri herkes için 

kullanamayız. Biz de "Böyle bir durumda, kişi açıkça konuşamayacaksa neden bir 

röportaj düzenleyelim?" sorusunu gündeme getirdik. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette.  

 

Dushan: Ve dedi ki, "Arkadaşlar, biliyorsunuz, bir kontratım var. Söylemek 

istediklerimi kamerada söyleyemem." İşte yanıt, kişi basitçe... 

 

İgor Mihayloviç: Evet. 
 

Tatiana: Bilim ciddi sansür altında. 
 

Dushan: Öyle. 
 

İgor Mihayloviç: Öyle. Ne yazık ki, dostlar, tüketimci format tam olarak budur. 

Özgürce ve dürüstçe yaşayabilmemiz için, bunu nasıl çarpıtırsanız çarpıtın, Yaratıcı 

Topluma ihtiyacımız var. Bu, üzerinde düşünmeye değer bir şey. Doğru mu? 
 

Tatiana: Hatırladığım bir diğer nokta ise gerçek bilim insanlarını da serbest 

bırakmamız gerektiği. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. 
 

Tatiana: Bilim adamlarını o sığınaklardan çıkarın. 
 

İgor Mihayloviç: Ve bodrum katlarından.  

 

Tatiana: Evet ve bu kadar rahat tutuldukları bodrumlar aslında birbirimizi 

öldürmemiz için silahlar yaratıyor. Bu çok keskin bir konu. Duşan, tüketim 

toplumundaki her siyasi düzen ve sistemin çok sayıda insan ölümü ve kaybıyla 

sonuçlandığından da bahsetti. 

 

İgor Mihayloviç: Bizim ölümlerimiz, dostlar, sizin ve bizim ölümlerimiz. Ve şu anda 

aramızdaki en zeki insanlar bizi daha da kitlesel bir şekilde yok etmek için yeni tür 

silahlar icat etmekle meşguller.   



 

Tatiana: Ve biliyorsun, İgor Mihayloviç…  

İgor Mihayloviç: Sanıyorum bunu onlar da istemiyor.  

 

Tatiana: İstemiyorlar. Kimse savaş istemiyor. Gerçi insanlarla konuştuğunuzda şöyle 

diyorlar: "Bu kadar insancıl bir dünya inşa etmek muhtemelen mümkün değil, çünkü 

bu nasıl bir şey ki - savaşsız bir dünya? Dedelerimiz savaştaydı, büyük dedelerimiz de 

savaştaydı ve genel olarak yakın tarihe baktığımızda her zaman savaşlar olmuştur. 

Savaşsız bir dünya mümkün mü?" Ama farklı bir bakış açısı gösterilmiyor. Diyelim ki 

savaş meydanında olan askerlerin röportajları gösterilmiyor, çünkü insanların savaş 

meydanındayken savaşmak istememesi "büyük bir sorun". 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru.  
 

Tatiana: Aslında, insanların %25'inden daha azı silahlarını diyelim ki bir rakibe doğru 

doğrultuyor ve askerlerin sadece %2'si diyelim ki öldürmek için ateş ediyor. Bu da 

insanları birbirine düşürmek isteyenler için büyük bir sorun. Çünkü insan karşısında 

bir insan gördüğünde, karşısında bir Şahsiyet gördüğünde, tüm iç doğası silah 

kullanmaya direnir. Tarihte, tetiği çekmesi gereken bir parmağın "parmak felci" olarak 

adlandırıldığı ya da örneğin bazı emirleri yerine getirmesi gereken bir elin "donup 

kaldığı" pek çok örnek biliyoruz. Yani, insanın doğası gereği buna mümkün olan her 

şekilde direndiğini ve bize gerçek doğamıza aykırı bir şeyin dayatıldığını 

anlıyorsunuz. Bana öyle geliyor ki insanlar basitçe bunun farkında olmalı. Bugünlerde 

dünyada insanlar arasındaki bu temastan kaçınmak için bazı kararlar alındığı açıktır, 

böylece bir insan başka bir kişide bir insan görmez, Şahsiyeti görmez.    

 

İgor Mihayloviç: Evet, diyelim ki herhangi bir eğitimli uzmanın bir düğmeye 

basabileceği uzun menzilli sistemler kullanıyorlar, kimi öldürdüğünü ve yok ettiğini 

görmüyor, bu onun için biraz daha kolay ve iyi. Oysa herkes, diyelim ki başka bir 

kişinin gözlerinin içine bakarak tetiği çekemez. 

 

Tatiana: Çekemez.   

 

İgor Mihayloviç: Ama size şunu söyleyeyim, gözlerinin içine baka baka tetiği kolayca 

çekebilen o yüzde 2 bile kendilerine silah doğrultulduğunda ölmek istemiyorlar. Sorun 

da bu. Başkalarını öldürmek istiyorlar, ama kendileri ölmek istemiyorlar. 

 

Tatiana: İşin en ilginç yanı, temelde tetiği çeken bu yüzde 2'lik kesimin, psiko-

duygusal durumları üzerine çalışmalar yapıldığında, aslında askeri operasyonlar 

başlamadan önce bile, açıkça söyleyelim: psikopat, manyak (İgor Mihayloviç: Ve 

katiller) ve katil olan ve aslında her zaman bu ana emri ve önlerine konan ana askeri 

görevi yerine getiren insanlardı. Ve biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, insan Yaratıcı 

Toplumu inşa etmenin çok kolay olduğunu kavrıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Çok kolay.   

 



Tatiana: Çünkü binlerce yıldır kandırıldıysak ve aslında zorlandıysak, çünkü her 

insanın kendi doğasına karşı gelmesini sağlamak çok zordur, o zaman bizim için doğal 

olanın tersi yönde gidersek...    
 

İgor Mihayloviç: Zorlandığımız gerçeğiyle ilgili olarak böyle bir düşünceyi 

söyleyebilir ve ifade edebilir miyim? Düşünün dostlar, kelimenin tam anlamıyla çok 

uzun zaman önce değil, bir önceki yüzyılda, insanlığa gerçekten birçok bilim insanı, 

birçok yetenekli müzisyen ve genel olarak harika insanlar, çok çalışkan ve insancıl 

insanlar veren en zeki insanlar, ama aniden Nazi oldular.   

 

Tatiana: Anlamsız. 
 

İgor Mihayloviç: Bu akıl almaz bir şey. Anlıyor musunuz? 
 

Tatiana: Evet, tam olarak. 

 

İgor Mihayloviç: Bu gerçekten psikolojik bir beyin yıkamadır. Bu gerçekten de 

insanların ruhu üzerinde, insan kitleleri üzerinde bir baskı ve bunu büyük bir coşkuyla 

benimsediler. Herkes değil, dürüst olalım; bunu ilk benimseyenler o yüzde 2'lik 

manyaklar ve canavarlardı, başka türlü adlandırmak mümkün değil, ama diğerleri 

kendi hayatlarından korktukları için onları takip ettiler. Yine de bu kadar güçlü ve 

gururlu bir milleti Nazileştirerek, faşistleştirerek kırmayı başardılar. Ancak, böyle bir 

ülkede bunu yapmak ve bu insanları katillere dönüştürmek mümkünse, o zaman biz 

insanlar Yaratıcı Toplumu inşa edemez miyiz? Basit bir soru. Kesinlikle yapabiliriz. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, iklim konusuna değindiniz, bugün bu konuya birkaç kez 

değindiniz. Ve anlıyoruz ki, evet, elbette insanlığın bir düşmanı var - bu iklim (İgor 

Mihayloviç: Evet). Ama bize dayatılan düşmanların aksine, bu düşman muhtemelen 

her birimizin içindeki en iyi nitelikleri biriktiriyor. Çünkü bu düşmanın üstesinden 

gelmek sadece kişinin en iyi ve en doğal niteliklerini insaniyet, birleşme ve karşılıklı 

yardımlaşma şeklinde ortaya koymasıyla mümkündür (İgor Mihayloviç: Dayanışma). 

Ve anlıyoruz ki bu düşman bir insanda en iyi olan şeyleri biriktiriyor; insanlığı, 

karşılıklı yardımı ve birleşmeyi biriktiriyor. 

 

Bugünlerde gerçekten zor zamanlar geçiriyoruz, herkes pencerenin dışında neler olup 

bittiğini zaten görüyor ve aslında bu konunun aciliyetini vurgulamaya artık gerek yok. 

Çünkü kısa bir süre önce iklim değişikliği haberlerine şüpheyle yaklaşan insanlar 

şimdi yüksek sesle bağırıyor ve "Bakın etrafımızda neler oluyor" diye alarm veriyor. 

Çünkü ilk kez, onlara çok sessiz görünen bölgelerinde iklim değişikliğiyle 

yüzleşiyorlar. Ve artık insanlar Dünya gezegeninde böyle sessiz köşeler olmadığını, 

iklimin kötüleştiğini anlıyorlar. Bu bağlamda bir soru var İgor Mihayloviç: İklim 

değişikliği açısından gerçekte hangi aşamadayız? Öngörüler nelerdir? 

 

İgor Mihayloviç: Bugün çok açık sözlü ve dürüst davrandınız dostlarım, ben de açık 

sözlü ve dürüst olacağım. Üzgünüm, oyun oynamaya, size her şeyin yolunda olduğunu 

söylemeye vaktimiz yok ve sizi kandırmaya da vaktimiz yok dostlarım. Her biriniz şu 



anda neler olup bittiğini görüyor ve gözlemliyorsunuz. Bu hastanın belirtilerini biraz 

sıralayalım. 

Atmosferde niteliksel değişiklikler görüyoruz - bunları görüyoruz. Sıcaklık artışı 

görüyoruz - bunu görüyoruz, değil mi? (Tatiana: Görüyoruz.) Her yerde ve çok hızlı. 

Sonra, zamanın hızlandığını görüyoruz. Sonuçta, bu bir gerçek. Bu ana belirtilerden 

biri, çünkü zamanın hızlanmasına Dünya'nın kendisinin hızlanan dönüşü neden oluyor, 

öyle değil mi? Evet, anlıyorum, insanlık tarihinde bir günün 18 saat sürdüğü zamanlar 

da oldu, 16 saat sürdüğü zamanlar da. Ama, dostlarım, Dünya boyut olarak çok daha 

küçüktü, tamamen farklı bir yerçekimine ve farklı bir oksijen içeriğine sahipti ve çevre 

farklıydı. 
 

Ancak bugünlerde gezegenimizde yaşananlar ölümcül belirtilerdir. Dünyamızın 

içeriden ısındığını görüyoruz. Buzulların alttan ısındığını görüyoruz. Buzullar hızla 

erirken üstte soğuk artıyor. Ve bu verilerin birleşimi (herkesin görebileceği küçük bir 

kısmını listeledim), aslında şu anda gözlemlediğimiz değişikliklere yol açıyor: bu 

sağanak yağışlar, kuraklıklar ve depremler. 
 

Yine, sismik faaliyetle ilgili olarak, sismik faaliyette belirli bir artış modeli görüyoruz. 

Neden spesifik diyorum? Çünkü bu gerçekten de daha önce çizilen haritaların 

ötesinde. Sonra, bu da önemli, atmosferimizdeki havanın niteliksel değişimlerini 

görüyoruz. Bu da bir tesadüf değil. Bu karbondioksit ile doygunluk değil, 

karbondioksit içeriği de biraz artıyor olsa da, kimse bunu inkar etmiyor - bir artış var. 

Ancak, diğer pek çok faktörün yanı sıra bu azot ve oksijen oranı da değişmeye başladı. 

Atmosferin üst katmanlarında önemli değişiklikler görüyoruz, bir seyrelme 

gerçekleşiyor. Ve tüm bunlar tenceremizin kaynamaya başladığını gösteriyor. Özür 

dilerim, böyle bir çağrışım var. 
 

Anlaşılması için söyleyeceğim. Birçok insan, kapağı kapalı bir tencerede süt 

kaynattığınızda ne olduğunu bilir. Değil mi? Böylece, sadece ısınmaya başladığında ve 

ilk kabarcıklar çıktığında, insanlar alarma geçti. Çok uzun süre ısınacağını ve Tanrı 

bilir ne zaman kaynayacağını ya da hiç kaynamayacağını düşündüler. Ancak süreç 

hızlandı. Neden hızlandı? Isınma sürecinde sıcaklık hızla yükseldiğinde bu bir 

kaynama sürecidir. Ve şimdi, ısınma sürecinde, kapağın hareket etmeye başladığı bir 

durumla karşı karşıyayız. Size çağrışımlarla anlatacağım, o zaman kendiniz düşünün. 

Yani, kapak hareket etmeye başladı, bilirsiniz, hafif bir sallantı var ve tencereden biraz 

buhar çıkıyor, ama aktif bir kaynama süreci yok. 

 

Bundan sonra ne olacak? Kusura bakmayın arkadaşlar, size saygı duyuyorum; size 

sadece yıllarla değil, günlerle de söyleyebiliriz; inanın hesaplamak zor değil ama biz 

size alegorik olarak anlatacağız. Kaynama sürecinin başlayacağı zaman gelecek ve çok 

uzak değil. Kapağın nasıl sallandığını ve buharın nasıl arttığını göreceğiz. Ve şimdi bu 

çağrışımla bir paralellik kuracağım. 
 

Dünyamızın nasıl bir yapıya sahip olduğunu hayal edelim. Hepiniz biliyorsunuz, değil 

mi? İnce bir kabuk var, onun altında bir manto var ve bir çekirdek var; bir dış çekirdek 

ve bir iç çekirdek var, fark etmez. Yerküremiz dönüyor. Bir çekirdek var, o da 

dönüyor. Ayrıca magma var, sıvı ve sıcak ve o da dönüyor. Tüm bunlar bir tür 



koruyucu kalkanımız olan manyetik alan üreten bir dinamo gibi çalışıyor. Bizi 

uzaydan ve Güneş'ten gelen radyasyondan koruyan tam olarak elektromanyetik 

alandır. 
 

Ve burada, gezegenimizin dönüşünün hızlanması kadar önemli olan çok önemli bir 

noktaya daha yaklaşıyoruz - bu da elektromanyetik alanımızın zayıflamasıdır. Başka 

bir deyişle, korunmamız, bağışıklığımız olması gerektiği gibi çalışmayı bırakıyor. Bu 

neye işaret ediyor? Kaynama sürecinin başladığını gösterir. 
 

Ne olacak? Pekala, aynı anda iki resme bakalım. Tamam mı? Bir resim Dünyamız. 

İkinci resim ise ocaktaki bir tencere süt ve kaynama süreci. Tam şu anda, Dünya'nın 

ekvator boyunca genişlediğini gözlemliyoruz, bu bir gerçek ve bunu herkes biliyor. 

Genişleme nedeniyle çok fazla su kaçmaya başlıyor, bu bir gerçek, artık kimse 

tartışmıyor. Bazı insanlar su kütlelerinin kuruduğunu söylüyor, oysa bol miktarda 

yağış da var, ancak su uzaklaşıyor, bu yüzden yanılıyorlar, su toprağa giriyor. 

Dolayısıyla, genişleme süreci suyun toprağa girmeye başlamasına neden oluyor. Ve 

bunu inceleyen herkes ayrıca bilir ki yeraltında yerüstündekinden çok daha fazla su 

vardır. Dolayısıyla magma ve su temas etmeye başladığında, artan sismik aktivite 

meydana gelmeye başlar. Başka bir deyişle, tenceremizin kapağı hafifçe sallanmaya 

başlar. Su magma ile temas etmeye başladığında ilk patlamalar ve gayzerler ortaya 

çıkar, yani süt kabımızın kapağının altından zaman zaman hafif buharlar fışkırmaya 

başlar. Öyle değil mi? Bu senaryo ilerleyecek. 
 

Şimdi anlıyoruz ki magma belirli nedenlerden ve çekirdeğin kararsızlığından dolayı 

yükseliyor. Bilim insanları uzun zaman önce çekirdeğin dengesiz olduğunu 

belirtmişlerdi, bu bir gerçek. Çekirdeğin istikrarsız davranışı, gezegenimizin içindeki 

magma adı verilen sıvı ortamın sallanmaya başlamasına ve diyelim ki bazı yerlerde 

kütle merkezinin daha yoğun bir şekilde değişmesine neden oluyor, bu nedenle 

gezegenimiz aslında hızlanmaya başladı ve zaman daha hızlı aktı. Kütle 

merkezlerindeki bu kaymalar, kabuğun kendisinde su darbelerine neden olmaktadır. 

Oysa kabuk çok incedir ve direnci çok zayıftır. Bu nedenle magma kabuktaki o sularla 

temas etmeye başlıyor. Bu yüzden bu tür tezahürler var. 
 

Daha sonra ne olacak? Bu süreç yoğunlaşacak. Bu da kuvvetli rüzgarlara yol açacak. 

Şöyle söyleyeyim, biraz kaynamaya başladığında zaten buhar jetleri olduğunu 

görüyoruz. Doğru mu? Başka bir deyişle bu bizim atmosferimizi daha da güçlü bir 

şekilde etkileyecek. Çok güçlü rüzgarlar ve çok şiddetli yağmurlar ortaya çıkacak ve 

doğal olarak depremler kitlesel olarak başlayacak. Böylece gezegenimizde daha 

huzurlu yaşayabileceğimiz az çok güvenli çok az sayıda yerler kalacaktır. Ve 

tenceremizden, yani gezegenimizden çıkan bu buharın bağırsaklarımızdan fışkıracağı 

gerçeği göz önüne alındığında, yine tozla karışacak ve asidik ve zehirli olacaktır. Bu 

gezegende yaşayan ve yetişen her şey üzerinde çok güçlü bir etkisi olacaktır. 
 

Dahası, kaynama hızı çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu tam anlamıyla, diyelim ki, bu 

süreç şu anda olduğundan daha güçlü hale gelir gelmez (hafifçe söyleyeceğim), 

bugünlerde sadece bir sarsıntı görüyoruz; güçlenir güçlenmez, bir zaman periyodu 

olacak, belki en fazla 5 yıl, bu Jackie'nin projesini alırsak (arkadaşlar, hatırlayanlar), 



içinde saklanabileceğiz. Eğer Jackie'nin projesini kullanmazsak, o aşamada hepimiz 

öleceğiz ve daha ilginç olanı göremeyeceğiz. 
 

Daha ilginç olanın ise çok hızlı bir şekilde, yani pratik olarak birkaç dakika içinde 

gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Ama Jackie'nin projesini kullanırsak, arkadaşlar, siz 

ve biz oldukça nadiren gerçekleşen en güzel manzaraya hayran olma şansına sahibiz. 

Bu bir zamanlar Mars'ta gerçekleşmişti ve şimdi insanlık olarak bunu kendi 

gözlerimizle görme şansına sahibiz ve belki de iki dakika boyunca (eğer 

gerçekleşeceği tarafta olmayacak kadar şanslıysak), yaşayan gezegenlerde nadiren 

gerçekleşen böylesine güzel ve nadir bir manzaranın tadını çıkarabiliriz. 
 

Yani, okyanusun derinliklerinin altındaki ana kabuk, basitçe söylemek gerekirse, tüm 

bu olaylar nedeniyle yarıldığında ve magma buluştuğunda, yani milyarlarca küp su 

aynı anda milyarlarca küp magma ile buluştuğunda (ve bu genellikle kabuğun en ince 

olduğu en derin noktalarda olur), büyüyen bu kararsızlık çok güçlü bir su darbesine 

neden olacaktır. Atmosfere muazzam bir buhar salınımı olacak ve bu buhar bir 

battaniye gibi atmosferimizi bir anda sarıp süpürecektir. Ama aynı darbe geri de 

dönecektir. Bu kadar büyük miktarda su ve magmanın teması sonucu magmaya 

yönelecek olan su darbesinin nasıl bir şey olduğunu anlamak için, basitliği için kusura 

bakmayın ama bunu karşılaştıracağım. Bir leğene biraz su dökün, bir terlik alın, suyun 

üzerine güçlü bir tokat atın ve suyun sıçramaya başladığını göreceksiniz, Doğru mu? 

Yani tam olarak aynı su darbesi gezegenin içine girecektir. 

 

Bu, neredeyse tüm eski yerlerin, eski dağların, yani kabuğumuzdaki eski dikişlerin 

yırtılmasına neden olacak. Yeni oluşumların olduğu yerlerde bir şey olması pek olası 

değil. Çünkü orada her şey çok kalın ve çok güçlüdür, bilirsiniz, bir tür güçlü "kemik 

nasırı". Ama eski oluşumlarda bir incelme meydana gelir. Eskiden kalındılar, ama 

zamanla plakalar arasındaki bu dikişler yarılacak. Neden? Çünkü iki levha birbirine 

yaklaştığında çarpışırlar ve dağlar oluşmaya başlar ve hem yukarı hem de aşağı doğru 

büyür. Yeni oluşumlarda bu kadar sıkı, büyük bir birleşme noktası varken, eskilerde 

hala bu fay var. 
 

Bu noktada gezegenimizi anında Mars'a dönüştürecek en ciddi felaket gerçekleşecek. 

Su yüzeyden kaybolacak, atmosfer yok olacak ve diyelim ki gezegenimiz sonsuza dek 

değişecek. Yaşayan bir gezegenden ölü bir gezegene dönüşecek. Neden? Çünkü 

çekirdek duracak, elektromanyetik alan neredeyse tamamen ve neredeyse anında yok 

olacak ve yerçekimi değişecek. Olacak ilk şey uyduların düşmeye başlayacak olması. 

Sonra ana uydumuz Ay düşecek. Kesinlikle gezegenimizin üzerine düşecek. Burada 

kimsenin hayatta kalma şansı olmayacak. 
 

Üzgünüm, bu gerçek bir senaryo, yani ütopik değil. Gerçekten, diyelim ki, özgürce 

konuşma fırsatı olan herhangi bir uzman size bunu söyleyecektir ve Duşan'ın bize az 

önce söylediği gibi, bir uzman var ve onun üzerinde ne söylediğini izleyen bir amir var 

şeklinde değil. Bir insan en azından biraz okuryazar, en azından biraz özgürse, bunu 

kelimesi kelimesine onaylayacaktır. Belki tencereyi kullanmayacaktır. Ama tencere 

açıklayıcı bir örnektir, her birimiz bunu görebiliriz. Ve pratikte her birimiz, eğer 



unutursak bir tencere süte ne olduğunu görmüşüzdür. Kaynar, kaynar ve sonra anında 

kapağı yırtıp atar, fokurdamaya başlar. İşte hayatın gerçeği budur. 
 

Tatiana: Az önce dile getirdiğiniz ve açıkçası şok edici olan yeni gerçekler var. 

Bunlar farklı dinlerde karşılaştığınız gerçekler. Bu Kıyamet Günü tarif edildiğinde, 

çekinerek konuşursak, şaşırtıcı bir model izlendi: hem Hıristiyanlıkta hem de İslam'da 

aynı şekilde tarif edildi. O zamanlar denizlerin de kaynayacağı söyleniyordu, özellikle 

İslam'da, Hadislerde bahsediliyordu. Ve dağların bile bir şekilde havaya yükseleceği 

söyleniyordu... 

 

İgor Mihayloviç: Yarılacaklar.  
 

Tatiana: Evet, yarılacaklar.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Dağlar yerinden oynayacak, yarılacaklar.   
 

Tatiana: Güneşin solacağı ve Ayın solacağı söylendi (İgor Mihayloviç: Kesinlikle), 

yıldızların düşmeye başlayacağı (İgor Mihayloviç: Elbette). ve biliyorsunuz, buna 

bilgisiz ve anlamadan baktığınız zaman...  
 

İgor Mihayloviç: Yıldızlar düşüyormuş gibi hissedilecek. Neden? Çünkü bu 

gerçekleştiği anda, Dünyamızın dönüşü aniden artacak ve atmosfer bozulacak. Bu 

yüzden atmosferin dürülmeye başlayacağını söylüyorum, gerçekten bir kilim gibi 

dürülmeye başlayacak. 

 

Tatiana: İslam'da da söylendiği gibi "Gök bir tomar gibi dürülecek". 
 

İgor Mihayloviç: Veya bir tomar gibi.   
 

Tatiana: Sadece, bilirsiniz, buna bakmadan ve şöyle düşünmeden önce: belki de bu 

kutupların ters dönmesi ve tersine dönmesi sonucu olacaktır (İgor Mihayloviç: 

Hayır), bu bir tür kutup kaymasıdır. 
 

İgor Mihayloviç: Pek çok insan kutuplar tersine dönerse gezegenin tersine dönmesi 

gerektiğini düşünüyor - hayır, kutupların tersine dönmesi pek çok kez meydana geldi. 

Gezegen olduğu gibi kalır, sadece manyetik alan değişir, hepsi bu. Artıdan eksiye. 

 

Tatiana: Bu bilgi şok edici, İgor Mihayloviç, çünkü bir şekilde hiç bu kadar geniş 

bakmamıştık ve anahtarlar olmadığında, hepsinin bir tür efsane, peri masalı olduğunu 

düşünüyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsun, Tatiana. Tenceremiz kaynamaya başladıysa, bunlar ne 

tür masallar? Ne tür peri masalları? Her normal ve en azından biraz aklı başında insan 

bunun kanıtlarını görebilir. Karşı karşıya olduğumuz şey budur. Aslında gezegenimiz 

ilk kez böyle bir durumla, diyelim ki böyle bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Neden? 

 



Hatırlayın, sen ve ben her 12.000 yılda bir belirli bir radyasyona maruz kaldığımızdan 

bahsetmiştik. Pek çok insan buna inanmıyor. Bazı insanlar bunu "Güneş'te bir şeyler 

oluyor ve bu Dünya'ya yansıyor" gerçeğiyle ilişkilendiriyor. Elbette, Güneş'teki 

değişiklikler kesinlikle Dünya'ya yansır. Ama bu durumda, bu farklıdır; Güneş ve 

gezegenimiz de dahil olmak üzere Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenler buna tepki 

veriyor. Eğer galaksinin bizim kolumuzdaki ya da en yakın kolundaki gezegenleri ve 

yıldızları gözlemleyebilseydik, bu radyasyondan geçtiklerinde aynı şeyi görürdük. 
 

Soru farklı. Zeki insanların düşünmesi gereken ilginç bir nokta daha var. Az önce 

ikimizin de bahsettiği konuyu - radyasyon olduğunu - gündeme getirdik. Ve ben bunu 

bir saate benzetiyordum, bunu hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? (Tatiana: Evet, 

döngüsellik.) Ve diyelim ki saat 12'deyken, yani en yüksek noktadayken, en güçlü 

radyasyon bize geliyor. Galaksinin diğer tarafında olduğumuzda ve bu ışının altına 

girdiğimizde, gezegenimiz üzerinde çok daha az bir etki oluyor. Ve çekirdeklerden, 

gözlemlerden, jeolojiden bunun gerçekten doğru olduğunu görüyoruz: her 12.000 yılda 

bir bu tür büyük ölçekli olaylar oluyor. Ancak her 24.000 yılda bir daha belirgin, çok 

daha güçlü oluyorlar. Bunun tek açıklaması, her 12.000 yılda bir dışarıdan gelen sert 

radyasyona maruz kalmamızdır. 
 

Ve şu anda gezegende meydana gelen şey - bunun yalnızca, diyelim ki, akımların 

("akımlar" kelimesini kullanalım, bu farklı bir enerjidir, ama anlamak için) dünyevi 

yapımız üzerinde dışarıdan gelen akımların bir indüksiyonu olabileceğini 

gözlemliyoruz. Başka bir deyişle, gezegenimizde belirli bir uyumsuzluğa neden olan 

şey. Ve biz bunun sonuçlarını görüyoruz, tüm bunları gözlemliyoruz. 

 

Ama burada bir soru ortaya çıkıyor. Ve insanlar için de net olmayabilir. Her 24.000 

yılda bir sert bir radyasyona maruz kaldığımızı ve her 12.000 yılda bir de daha hafif 

bir radyasyona maruz kaldığımızı söyledik. Ancak galaksimiz diğer galaksiler ile 

ilişkili olarak her 200 küsur milyon yılda bir tur atıyor. Yani, her 12,000 yılda bir bu 

radyasyonun altında nasıl kalıyoruz? Yani, ortaya çıkıyor ki, her 12,000 yılda bir,  

yerleşik olmalı... 

 

Tatiana: Pulsarlar. 
 

İgor Mihayloviç: Bir çeşit pulsar ya da başka bir şey. Ve kesinlikle kesin bir 

mesafede bulunmalılar. Doğru mu? Ve dönüşümlü olarak: biri daha zayıf, diğeri daha 

güçlü. Ya da başka bir şey olmalı. Ama biz sadece 14 milyar yıl öncesinden bize gelen 

ışığı gözlemliyoruz. Ve bu gözlemler sayesinde tüm Evrenimiz hakkında sonuçlar 

çıkarıyoruz. Evet, yüz milyardan fazla galaksinin çılgın hızlarda birbirlerinden 

uzaklaştığını gözlemliyoruz, hepsi bu. Yani galaksimizin bu galaksilerle olan ilişkisine 

bakarak galaksimizin nasıl döndüğüne karar veriyoruz. Ama daha büyük bir şeyi 

dikkate almıyoruz.   

 

Gözlemlediğimiz tüm bu mekanizmanın farklı bir mekanizmanın, çok daha büyük bir 

mekanizmanın sadece küçük bir parçası olabileceğini ve belki de yaşamın itici 

gücünün buradan geldiğini hiç düşünen oldu mu? Neden? Çünkü meydana gelen şey, 

başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir radyasyondur, ama farklı ve odaklanmıştır ve 



çok dardır. Bilirsiniz, ben bunu bir lazer ışınına benzetirim... eğer parlatırsak... 

örneğin, diyelim ki bir toz kümesi var... asılı bir toz var, elektromanyetik bir alanda 

bulunduğunu düşünelim, toz dönüyor, toz topakları oluşuyor. Yani bu tozlu, diyelim ki 

krep üzerine bir lazer tutuyoruz, başka türlü adlandırmanın bir yolu yok çünkü 

Evrenimiz sıkıştırılmış.   

 

Kısa bir süre önce insanlar fizik yasalarına göre Evren'in bir küre gibi genişlemesi 

gerektiğine inanıyordu, ama bir nedenden dolayı küreden çok bir krep gibi olduğu 

ortaya çıkıyor. Bu fizik yasalarını ihlal etmiyor mu ve Büyük Patlama teorisini yok 

etmiyor mu arkadaşlar? Ediyor. Yani bu krep dönerken lazer tutarsak, aynı hızda 

dönüyorsa, lazer geçecek ve tam bir saat gibi buraya varacak. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insanlar her 24.000 yılda bir bu dinlerde anlatılan 

senaryolarla, örneğin yıldızların düşeceği senaryosuyla mı karşılaşıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, tabii ki göremeyiz. Şanslıyız, bunu ilk kez görüyor olabiliriz. 

Bu gezegende yaşayan ve var olanlar olarak bizler. Ama genel olarak, bu tür 

senaryolar oldukça sık görülür. Ve görüyoruz ki... tek fark bizim Ay'a sahip olmamız. 

Bu yüzden örneğin Mars'tan çok daha fazla etkileneceğiz. Sonuçta Mars'ta denizler, 

okyanuslar ve nehirler olduğu bir sır değil. Şimdi ona ne olduğunu görebiliyoruz ve bu 

olayların ölçeği açısından çok uzun zaman önce değil.   

 

Dushan: Aslında başka bir seçenek daha var, birlikte bu kapağı kaldırabiliriz. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsun, kapağı çıkarmamalıyız. Bir felaket olur. Süt yine de 

kaynayacaktır, biraz daha yavaş, biraz daha geç, ama yine de kaynayacaktır. Sadece o 

tencereye giden enerji kaynağını kapatmamız gerekiyor. Bu da bir çözüm bulup o 

enerjiyi kapatmamız ya da bu etkiye eşit bir güçle karşı koymamız gerektiği anlamına 

gelir. Doğru mu? 

 

Dushan: Doğru. Ama tüketimci formata bakarsak, bütün bilim bölünmüş. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, başarmayacağız.  
 

Dushan: Tüm bilim insanlarını bir araya getirdiğimizden nasıl emin olabiliriz? 

Platform zaten mevcut. 

 

İgor Mihayloviç: İki seçenek var. Bunu az önce tartıştık. Yaratıcı Toplumu inşa 

etmek ki bu en uygun ve elverişli seçenektir. Ya da gerçekten tek bir dünya hükümeti 

kurmak. Ancak o zaman tüm savaşları ve tüm çekişmeleri durdurabiliriz. Gerçek bilim 

insanlarını bodrumlardan ve gizli mühendislik tasarım bürolarından kurtarabilir, onları 

bir masada toplayabilir, onlar için tek bir hedef ve görev belirleyebilir ve bu soruna bir 

çözüm bulabiliriz.  

 

Dushan: Doğru.  
 



İgor Mihayloviç: Ama bir sorun daha var. Tek bir dünya hükümetine sahip 

olduğumuzda, evet, kesinlikle yapabiliriz, daha doğrusu yapamayız, ama onlar 

kesinlikle insanları tüm kaynakları ve diğer her şeyi toplamaya zorlayabilirler. Bu 

biraz zor olacak çünkü bu sadece bir hükümet ve her zaman rakipleri olacak. Ve 

diyelim ki tüm potansiyeli ve tüm kaynakları bir araya getiremeyecekler. 

 

Oysa Yaratıcı Toplum'da bu çok kolay. Neden mi? Çünkü biz, insanlar, birleşiriz ve 

bilimsel olan da dahil olmak üzere tüm potansiyelimiz birleşir. Bazı insanlar 

"aptallıkla birlikte" diyecektir. Ve aptallık da birleşecek, başka türlü nasıl olabilir ki? 

Daha eğlenceli de olacak. Bilirsiniz, bazen eksinin eksisi artıdır. Öyle değil mi? Bazen 

aptalca fikirler, bilirsiniz, bu dünyada, bilim dünyasında devrimler yaparlar. Aptalca 

bir fikir gibi görünmesine rağmen. Böyle pek çok örnek var. 
 

Yani, dostlarım, her şey çok basit. Elbette en uygun seçenek Yaratıcı Toplumdur. Bu 

sadece bilimsel potansiyelimizin değil, tüm kaynaklarımızın birleştirilmesidir. Buna ek 

olarak, insanlığın gelişimi için yeni bir aşama, gerçekten yeni bir aşama, arkadaşlar. 

Yeni fırsatlar demek, yeni ve güzel bir dünya demek. Ve en önemlisi, her birimizin 

hayatta kalması için bir şans. Bunun için de sadece biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. 

Öyle değil mi? Her şey çok basit. Yani dostlarım, eğer yaşamak istiyorsak, tek 

yapmamız gereken Yaratıcı Toplumu inşa etmek ve tenceremizin altındaki güç 

kaynağını kapatmak. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.  Teşekkürler.   

   

Dushan: Teşekkürler.  
 

Tatiana: Çok teşekkürler.   
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. Dostlar. Sadece birbirimizi sevelim. Teşekkürler.  


