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ÖNSÖZ 

 

 Birinci kitabın ardından ikincisini yayınlıyor 

olmanın kıvancını yaşıyoruz. 

  

 Bu ikinci kitapta bilgilerin gelişerek 

zenginleştiğine tanık olduk. Ve her konuyu ayrı bir 

celsede ele almak suretiyle konu bütünlüğü sağladık. 

Kitabın bizce önemli bir yönü de Kuran-Agartalılar-

Peygamberimiz ilişkisinin birkaç celsede ele alınmış 

olmasıdır. 

 

 Kuran Agartalılardan bahsetmiştir. 27/82. ayet 

şöyledir: “O söz başlarına geldiği zaman, onlara 

yerden bir Dabbe çıkarırız; o onlara insanların 

ayetlerimize içtenlikle inanmadıklarını söyler.” Bu 

ayetle ilgili olarak değerli hocamız Yaşar Nuri 

Öztürk “Kuran’daki İslam” isimli kitabının 171. ve 

172. sayfalarında şöyle diyor. 

 

 “S-82-85. ayetlerde bahsedilen Dabbetül-Arz 

nedir? 
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 “C-Bunun ne olduğunu bugünkü bilgilerimizle 

keşfetmemiz kolay değildir. Bu konuda hadis diye 

ileri sürülen sözlerin tümü hiçbir dayanağı olmayan 

rivayetlerdir. 

 

 Dabbetül-Arz’ın, Kur’an açısından bir iman 

konusu olarak bizi bağlayan yanı şöyle verilmiştir: 

‘O söz üstlerine indiği zaman onlara yerden bir 

Dabbe (canlı) çıkarırız; o onlara insanların 

ayetlerimize iyice inanmadıklarını söyler. O gün her 

ümmetin içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir 

zümre derleriz de onlar toplu halde ortaya sürülürler. 

Geldiklerine Allah onlara: ‘Ayetlerimizi, onlara 

ilminiz yeterli olmadığı için inkâr mı ettiniz, yoksa 

ne yaptınız’ der. İşledikleri zulümler yüzünden o söz 

tepelerine inmiştir. Artık tek kelime söyleyemezler.’ 

 

 Dabbetül-Arz’ı bir sembol kabul ederek 

bununla trene, tanka vs. işaret edildiğini söyleyenler 

olmuştur. Kur’an’daki 19 rakamına dayalı 

matematiksel kod mucizesini keşfeden Reşad 

Halife’ye göre Dabbetül-Arz, bilgisayara işaret 

etmektedir. Elbette ki bunlar tenkide açık 

tespitlerdir. Gerçek olan şudur: Bu ayetler bize 

Dabbetül-Arz’ın çıkacağını ve bu mahlûkla kıyamet 

arasında bir ilişkinin kesin olduğunu gösteriyor. Biz, 

işte buna inanmak zorundayız.” 

 

 Konumuz Agarta Uygarlığı olmakla birlikte 

ilişkisi olduğu için burada küçük bir parantez 

açalım: Bir çağ değişikliği ile bu Dabbetül-Arz 
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arasında çok yakın bir ilişki vardır. 82. ayetin 

ardından 83. ve 84. ayetlerde şöyle denilmektedir. 

“O gün her ümmet içinde ayetlerimizi 

yalanlayanlardan bir cemaat toplarız. Onlar bir araya 

getirilip tutuklanarak (ilahi huzura) sevk edilirler. 

Geldikleri zaman Allah onlara der ki; Ayetlerimizi 

onlara ilminiz yeterli olmadığı için inkâr mı ettiniz 

yoksa ne yaptınız.” 

 

 Burada dikkat çeken bir husus şudur. İnkâr 

edenler, kısaca; Allah’ın ilmine göre yeryüzü 

sahnesini terk etmesi gereken kötüler ilahi âleme 

alınırken iyiler ne olacaktır? İşte onlar; her ümmet 

içindeki iyiler yeryüzünde kalacak ve kimilerinin 

Altınçağ, kimilerinin Mutluluk Çağı dediği yeni bir 

çağ bu olayların arkasından başlayacaktır. İşte bu 

arada Dabbetül-Arz da yeryüzü insanlığına kendisini 

göstererek tanıtacaktır. 

 

 Peki, Kuran’da geçen bu Dabbetül-Arz 

kimdir? 

 

 Yerden çıkacak olan bu varlık fiziki olmak 

durumundadır. Çünkü sudan yaratılmış olması bunu 

gerektirir. Ve bu varlık şuurludur. İnsana fiziki bir 

varlık örnek teşkil edecekse bu kim olabilir? En 

mükemmel surette yaratılan bu fiziki bir varlık olan 

insana ancak yine fiziki bir varlığın örnek olması 

kıyas kavramı gereği şarttır. İyi ama insana 

yaratılmışlıkta laf söyleme ve örnek olmak işini 

hangi fiziki varlık üstlenebilir?.. Bu yine insandan 
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başkası olamaz. Aksi insanın en mükemmel surette 

yaratıldığını söyleyen Kuran hükmüne aykırı olurdu. 

Örnek ama daha latif bir insan ve insan topluluğu… 

İşte bu topluluk Agrata insanlığıdır. Yeryüzü 

insanlığına 27/82. ayette örnek olacak Dabbetül-Arz 

Agarta insanlığıdır. 

 

 Bu konuda bize göre en iyi tefsiri Elmalılı 

yapmıştır. Elmalılı büyük tefsirinde şöyle diyor: 

“Allah her dabbeyi sudan yaratmıştır. Bir kısmı 

sürünürken, bir kısmı da dört ayak üzerine yürür. 

(Nur: 45) ayetinden anlaşıldığı üzere her hayvan için 

kullanılır. Hayvanın eşanlamlısı gibidir. 

‘Yeryüzünde hiçbir dabbe (canlı) yok ki rızkı 

Allah’a ait olmasın.’ (Enam: 38) dan anlaşılan da 

budur. Dolayısıyla hayvan gibi olan insan için de bu 

tabir kullanılabilir. Bu ayette ‘dabbe’nin belirsiz 

isim olması bunun bildiğimiz dabbelerden bambaşka 

bir dabbe olduğunu hatıra getirmektedir: ‘Onlarla 

konuşan dabbe’ tanımlamasından anlaşılan ise, 

bunun konuşan hayvan, yani insan olmasıdır. 

Yapılan yorumlar da bu düzlemdedir. 

 

 Kesin olan şey, bir dabbe olmasıdır. Şüphesiz 

Kur’an’da dabbe denildiği için dabbedir. ‘Konuşan 

dabbe’ buyrulması ise bunun bir insan olmasını 

belirtmek için açık bir ipucudur. 

 

 Ebu Hureyre’den (r.a.) aktarılan bir hadiste 

Resulallah (s.a.) şöyle buyurmuştur: ‘Dabbetül-arz, 

Musa’nın asası ve Süleyman’ın mührü beraberinde 
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olarak çıkacak. Mühür ile müminin yüzünü 

parlatacak, asa ile kâfirin burnunu kıracak. İnsanlar 

sofraya toplanacak, mümin ve kâfir tanınacak.’ Bu 

hadise göre de dabbe, maddi manevi olağanüstü bir 

güç ve saltanatla ortaya çıkıp büyük bir İslam devleti 

kuracak bir köktencidir. Kuşkusuz, Musa’nın 

asasına ve Süleyman’ın mührüne sahip olan zat, 

büyük bir şahsiyet olacaktır. Hem de şerlilerden 

değil, hayırlılardan olacak. Çünkü müminin yüzünü 

güldürecek, kâfirin burnunu kıracaktır. Ayette 

‘insanların bizim ayetlerimize tam inanmadıklarını 

konuşur.’ (Neml: 82) buyrulması da bunu 

gerektirmektedir. Şu halde buna dabbe denilmesinin 

nedeni, onun kâfirlere karşı haşin olacağını ve Allah 

Teâlâ açısından sıradan bir dabbe çıkarmak gibi 

kolay olduğunu anlatmaktır.” 

 

 Tefsirden de anlaşılacağı gibi Kuran’a göre 

yer altında yaşayan bir insan varlığı, insanlık 

mevcuttur. Eğer sözü geçen hadis doğruysa bu 

insanlık sembolik olarak Musa’nın asasına ve 

Süleyman’ın mührüne sahiptir. Yani çok kudretli bir 

uygarlığa sahiptir. Ve bu yüksek uygarlık Allah’a 

tam inanan, maddi manevi zenginliğe erişmiş bir 

uygarlık olmak durumundadır. 

 

 İşte bu uygarlığın veya Dabbetül-Arz’ın ismi 

Agarta’dır. Ve orada Agarta insanlığı yaşamaktadır. 

Kitapların içeriğinden de anlaşılacağı gibi Agarta 

Uygarlığı bir anlamda Musa’nın asasına, 

Süleyman’ın mührüne sahip kudrettedir. 



                                            11 

 

 

 Agarta Uygarlığı bugün neden kendisini 

yeryüzü insanlığına tanıtmaya başlamıştır? Kuran’a 

göre bunun yeni bir dönem ile tam ilişkisi vardır. 

Belki de dünya insanlığı her bakımdan ‘insan’a 

ulaşmış Agartalıları görerek kendi yaşayışına bir 

çeki düzen verecektir. Bu nedenle Agartalıların 

insanlığa tanıtılması gerekmektedir. 

 

 Bu tanıtma nasıl olacaktır? 

 

 Elbette bu işte hafiften başlayarak gittikçe 

yükselen bir dozaj ayarlaması olacaktır. İlk başlarda 

bu şekilde kitaplar halinde tanıtım planlanmıştır. 

Burada belli bir seviye elde edildikten sonra her 

yönüyle açık tanıtımlara geçilecektir. 

 

 İşte elinizdeki bu ikinci kitap bu yüksek 

amaçların içinde yer almış unsurlardan bir tanesidir. 

 

 Burada değinilecek ikinci husus bu ilişki 

şeklinin okuyucular için açık ve anlamlı hale 

getirilmesidir. Birinci kitabın önsözünde bu ilişki 

şeklini yani kitabın nasıl bir ilişki ile yazıldığını İbn-

ül Arabî’den örnek vererek açıklamıştık. Aslında 

insan varlığının doğal yapısı içindeki yüksek 

yeteneklerini kullanmasına şaşmamak gerekir. 

Çünkü insan “en mükemmel” olandır. Bu halde 

çevresindeki her türlü yaratılmış ile ilişkiye 

geçebilir. Mevlana’nın dediği gibi bir kerpiçle 

(çamura saman karıştırılarak yapılan tuğla) 
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konuşulabilir. Şimdi yine tasavvufa dayalı olarak 

başka örnekler vereceğiz. 

 

 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 

“Marifetname”sinin 115. sayfasında şöyle diyor: 

“Eğer konuşan nefs rahmani ahlaklarla vasıflanıp, 

Hakkani özel bilgilerle kuvvet bulursa, yavaş yavaş 

yeme ve uykuyu azaltıp, bedeni kuvvetlerin 

tasallutundan kurtulup, gazap ve şehvetine galip 

olursa; o zaman kendi âlemini arzu kılıp, başlangıç 

ve sonuna karşılık gelir. Uyku ve uyanıklık halinde 

ona yönelip, ondan gizli bilgiler alıp, geçmiş ve 

gelecek işler olan dünyevi mugayyegatı bilir. Zira bu 

nefs, o aklın aynası olup, bilgilerin nakışlarını alıp, 

keşif ehli olur. Öyle olur ki, konuşan nefs, 

başlangıcından bu işi alıp, hayal etme kuvveti onu 

kendine uygun surete benzetip, o suret aynen ondan 

müşterek hisse gelir. Ondan tahayyül madenine 

çeşitli suretler akseder. Şu halde konuşan nefs, onda; 

güzellik, letafet ve azametle acaib suretler ve garip 

şekiller müşahede edip, onlarla konuşur. Yahud 

kimseyi görmeyip, ancak düzenli kelimeler ve güzel 

seslerle ölçülü nağmeler işitir. Eğer adı geçen işler, 

uyku esnasında ortaya çıkarsa, sadık rüyadır. Eğer 

uyku ile uyanıklık arasında olursa, vakıadır. Eğer 

nefs, uyku esnasında başlangıcına mukabil olmayıp, 

bu durumları vasıtalarla görürse, karışık rüyadır ki, 

tahayyüller ve evhamdır. Benzersiz melekût nurları 

ve alevlenmiş yardımlar için manasız iner. Kutsi 

şualar, istidatlı nefsler ve mücerretleri üzerine 
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yayılır ve ulaşır. Kapının açılması, Allah ismiyle 

kapı çalanlara hâsıldır. 

 

 Şimdi, bu ruhani cihan lezzetlerini inkâr edip, 

fasid hayaller zanneden basiretsiz, cimanın lezzetini 

inkâr eden cinsiyetsize benzemiştir.” 

 

 Gerçekten de yaklaşık iki yüz çeşit ilişki 

(algılama, medyumluk) şeklinin bir kısmını 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bize veriyor. 

Bunlar; görmek, düzenli kelimeler işitmek, güzel 

sesler, ölçülü nağmeler işitmek şeklindedir. Fakat 

bunlar insanın üstüne “kudsi şualar”, “melekût 

nurları”, “alevlenmiş yardımlar” kısaca “bilginin 

enerji şeklinde insana gelmesi ve insanda dünya 

unsurlarına dönüşmesi” şeklinde iner. Sonra onlar 

yukarıdaki hal ile algılanır veya “istidadlı nefslerin” 

yani insanın üzerine yayılırlar. Ve bu bilgi alışverişi 

bu şekilde oluşur. Dahası İbrahim Hakkı Hazretleri 

bunları “cihan lezzetleri” olarak tanımlıyor ve 

“bunları fasit hayaller zannedenleri” biraz da kibar 

olmayan bir dille basiretsizlikle niteliyor. 

 

 Gerçekten öyledir. 

 

 İşte bu şekilde insanın kendi âleminin 

ötesindeki âlem halklarıyla fiziki veya ruhani olarak 

kurduğu ilişki neticesi oluşan bilgi alma şeklini 

bilim adamımız Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk “400 

Soruda İslam” isimli kitabının 32. ve 33. 

sayfalarında “kurumsal olmayan vahiy”, “ilhamsal 
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bilgi” veya “vasıtasız bilgi” olarak niteliyor. İbn-ül 

Arabî ise bunu “keşfi bilgi” olarak tanımlamaktadır. 

İşte bu şekilde “hal ehliyeti” kullanılarak bu 

çalışmanın ikinci kitabını yayınlamış bulunuyoruz. 

Önsözden de anlaşılacağı gibi Yüce Kuran’a ve 

tasavvufa dayanarak söylemeye çalıştığımız şudur: 

Bu bilgi vardır ve gerçektir. Bu bilgiyi alma yolu 

vardır ve bunlar gerçektir. 

 

 Bu kitap âlemlere rahmet olan insanlığa ait 

gerçeğin bilgisini anlatmaktadır. 

 

 Selam ve sevgiler. 

 

Ömer Sami Ayçiçek 
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 CELSE:43                                                

9.6.1993 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. 

Gerçekten uzun bir süredir sizinle konuşmanın 

hasreti içindeyim. Allah nasip etti bugün görüşme 

imkânına kavuşmuş olduk. İnşallah bundan sonra bu 

kadar uzun süreli ayrılık olmaz. 

 

 Soru: Efendim biz de aynı arzu içindeyiz. Bu 

akşam ben yine uçan dairelerle ilgili olarak 

konuşmak istiyorum. Uçan dairelerinizde teknik 

donanım mutlaka var. Örneğin bu bizim elektronik 

tekniğimize benziyor mu? Yoksa teknoloji bize göre 

daha sade mi inşa edilmiştir? 

  

 Semiyun: Aslına bakarsanız sizin teknoloji 

diye tabir ettikleriniz ile bizim kullandığımız 

teknoloji demeyelim de, sistemlerin uzaktan 

yakından birbiri ile hiçbir alakası yoktur. 

Medeniyetlerimizin arasındaki farkı dikkate alırsak 

olmasına da imkân yoktur. Zira siz nihayet bütün 

teknik sistemlerinizde genel olarak elektrik 

enerjisinden yararlanıyorsunuz ve teknik 

donanımınız bu enerjiden yararlanmaya uygun bir 
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tarzda yapılmış durumdadır.  Ama biz elektrik 

yerine çok daha üstün güçleri ve enerjileri 

kullandığımız için onu devreye sokan aletlerin 

sizdeki aletlerden düşündüğünüzden çok daha farklı 

olması sonucu doğal bir netice olarak ortaya 

çıkmaktadır. Daha basit bir ifade ile sizdeki sözünü 

ettiğiniz teknik donanım bizim için çok ilkel ve 

ihtiyacımıza cevap veremeyecek bir donanımdır. Bu 

şekilde bir yakınlaşma sağlamamız mümkün 

değildir. 

 

 Soru: Peki sadelik açısından bir söz 

söylenebilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Bir neticeye ulaşmak için pek çok 

yol öngörülebilir. Bizim şu anda teknik açıdan 

içinde bulunduğumuz yol bizim medeniyetimizin 

imkânlarını en iyi ifade eden bir yoldur. Şayet 

sadelikten bahsetmek gerekirse bizim donanımımız 

bu açıdan son derece sadedir. Fazlalık veya 

karmaşıklık söz konusu değildir. 

 

 Soru: İki milyon yıllık medeniyetin ilk 

başlarında aynı tür yaklaşım söz konusu muydu 

efendim? 

 

 Semiyun: Evet aynı tür yaklaşım söz konusu 

idi. Biz hiçbir zaman elektrik enerjisini ve ona bağlı 

teknik sistemleri kullanmak gereğini duymadık. 

Dahası sizin bulduğunuz ve en ileri enerji çeşidi 

olarak kabul ettiğiniz atom enerjisini de Agarta 
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medeniyeti olarak kullanmış değiliz. Kullanmamıza 

gerek yoktur. Çünkü ondan daha üstün, çok daha 

fonksiyonlu enerjiler mevcuttur. Dolayısıyla bizim 

içinde bulunduğumuz ve yaşantımıza uygulamaya 

çalıştığımız medeniyet bu üstün enerjilerin sınırları 

dâhilinde çizilmiş bir medeniyet olmak 

durumundadır ki, bu açıdan medeniyetlerimiz 

arasında büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

 

 Soru: Bu enerjiler tahtında bile olsa yine de 

çalışan aletler var. Peki, bizdeki gibi çalışan 

aletleriniz ses çıkartır mı efendim? 

 

 Semiyun: Hayır. İşte aradaki büyük bir 

farklılık da budur. Bütün çalışan aletlerimiz ses 

çıkartmamaktadır. Çünkü bunun bizim açımızdan 

herhangi bir esprisi yoktur. Bize göre fazlalık, 

lüzumsuzluk ve nihayet kirliliktir. Bu nedenlerle 

bizdeki bütün aletler -buna uzay gemileri de 

dâhildir- ses çıkarmadan hareket ederler. Ama 

kullanılan malzemenin ve aletin yapısından 

kaynaklanan bu durumun dışında sesleri izole edici 

çok gelişmiş sistemleri ayrıca devreye sokmuş 

durumdayız. 

 

 Soru: Efendim, uçan dairelerde motor ya da 

motor diyebileceğimiz nitelikte aletler kullanılıyor 

mu? 

   

 Semiyun: Sizdeki motora hiç ama hiç 

benzememekle beraber gemiyi hareket ettiren yine 
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nispeten “motor” kelimesini kullanabileceğimiz 

tarzda ana aletler ve ona bağlı bir sürü yardımcı 

aletler gemilerin içinde mevcuttur. Aksi 

düşünülemez. Çünkü gemileri hareket ettirmek için 

mevcut enerjinin nihayet kullanılmasını sağlayacak 

aletlere ihtiyaç vardır. Bunun sizin literatürünüze en 

uygun izah tarzı yine “motor” olarak ortaya 

çıkmaktadır. Kısaca uçan dairelerimizde bizler 

motor türü aletler kullanmaktayız. Ama tekrar 

vurguluyorum bunlar sizdeki motor dediğiniz 

aletlere hiç ama hiç benzememektedir. 

 

 Soru: Efendim uzay gemisinde kullanılan 

metal diyelim, malzeme diyelim gerektiğinde 

dışarıyı görmek için cam gibi saydamlaşabiliyor mu, 

görüntü verir hale geliyor mu? 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Bu veya 

buna benzer uygulamalar pek çok yapı içinde 

mevcuttur. Düşündüğünüz tarzda uygulamalar 

gemilerimizde olduğu gibi pek çok binamızda aynı 

şekilde söz konusudur. Bu, bizim açımızdan 

sanıldığı kadar zor bir şey değildir. 

 

 Soru: Peki, örneğin metalle kaplanmış bir 

satıh düşünelim uzay gemisinde. Buradan dışarıyı 

görmek istediğimizde bu satıh yerini görüntü verir 

bir cama benzer bir şeyle mi değiştirir yoksa o metal 

bizzat yapısını mı değiştirir? 
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 Semiyun: Bunun ciddi bir önemi yoktur. 

Teknik açıdan izah etmek gereksizdir ama şu 

kadarını söyleyeyim ki, uzay gemimizde bulunan 

görevli arkadaşlar istedikleri şekillerde gemi dışını 

izlemek imkânına sahiptirler. Bu, çıplak göz ile 

olabileceği gibi pek çok alet yardımı ile rahatlıkla 

yapılabilen uygulamadır. 

 

 Soru: Yine bizim medeniyetimiz ile 

karşılaştırmak açısından kullanıyorum. 

Medeniyetinizde o veya bu şekilde tekerlek 

kullanılıyor mu efendim? 

 

 Semiyun: Hayır, kullanılmıyor. Buna gerek 

yoktur. 

 

 Soru: Peki yine medeniyetinizde o veya bu 

şekilde ateş kullanılıyor mu?  Ateş görüntüsü veren 

bir şeyler ortaya çıkıyor mu? 

 Semiyun: Hayır. Ateş bizim medeniyetimiz 

içinde yer almamıştır. Dünya insanlığının ilk 

başlangıcında ateş ve tekerlek önemli bir aşama 

olarak kendini, varlıklarını hissettirmiştir. Ama 

bizim için bunların hiçbir önemi yoktur. Ve şu anda 

uygarlığımızda ateş türü herhangi bir şey söz konusu 

değildir. 

 

 Soru: Boya kavramı var mı efendim? Satıhları 

o veya bu şekilde boyuyor musunuz? 
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 Semiyun: Boyamıyoruz. Çünkü buna gerek 

yoktur. Herhangi bir satıh biz istediğimiz anda, 

istediğimiz renge dönüşmektedir. Bu, sizin için zor 

bir olay olarak gözükse de, ister küçük bir madde 

olsun, ister bir bina, ister bir uzay gemisi olsun, 

bunlar üretilirken aynı zamanda renk unsurunu 

hesaba kattığımız için daha sonra bu unsura bir 

komut vermek sureti ile istediğimiz rengi elde 

etmekteyiz. Bizim renk kavramımız sizinkinden 

biraz daha farklıdır. Biz, size göre çok daha zengin 

renk çeşitlerine sahibiz.  

 

 Soru: Örneğin bir masa beyaz renkte olsun. O 

masanın beyaz rengini bir başka renge çevirme 

imkânına sahip misiniz? 

 

 Semiyun: Sahibiz. Bunu sağlamak ise çok 

kolaydır. Çünkü masa yapılırken renk unsuru hesaba 

katılmış durumdadır ve masa kullanılırken o masaya 

bir tesir göndermek sureti ile istediğimiz rengi elde 

ediyoruz. 

 

 Soru: Yani tesiri gönderen bir alet var o 

zaman? 

 

 Semiyun: Alete gerek yoktur. Bu işler adeta 

otomatiğe bağlanmış durumdadır. 

 

 Soru: Peki tesiri nasıl gönderiyorsunuz? 
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 Semiyun: Bu da çok basittir. Birkaç kez 

dokunmak ile istediğiniz rengi elde etmeniz son 

derece kolaydır. Bu, zor ulaşılabilecek bir teknoloji 

değildir. 

 

 Soru: Yani biz yakın bir zamanda, 

önümüzdeki çağlarda bu teknolojiye ulaşabilir 

miyiz? 

 

 Semiyun: Bizim kullandığımız teknolojiye 

ulaşamamakla birlikte yine aynı neticeyi hâsıl edici 

teknolojiler geliştirmeniz son derece kolaydır. 

 

 Soru: Efendim bir uzay gemisini ziyaret 

edersek, elimizdeki normal bir fotoğraf makinesini 

kullanabilir miyiz? Yoksa bu makineyi kullanmak 

istediğimizde gemideki aletlerin olumsuz etkisi buna 

imkân vermeyebilir mi? Yani fotoğraf alabilir 

miyiz? 

 

 Semiyun: Rahatlıkla alabilirsiniz. Ne demek 

istediğinizi gayet rahat bir şekilde anlamış 

bulunuyorum. Şayet bizi ziyaret edebilirseniz, 

elinizde bir fotoğraf makinesi mevcutsa ve izin de 

verilirse fotoğraf çekme imkânınız olur. Bunu çok 

rahat bir Şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 Soru: Efendim benim bu akşam için başka 

sorum yok. 

      Semiyun: Bizim de cevabımız yoktur. En kısa 

sürede görüşmek ümidiyle size iyi geceler dilerim. 
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 CELSE:44                                              

19.6.1993 

 

   Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar, suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: Efendim biz de iyi akşamlar diliyoruz. 

Bu akşam öncelikle yerçekimini yok edici 

kanununuz hakkında konuşmak istiyoruz. 

Yerçekimini yok eden kanundan teknik açıdan 

yararlandığınızı biliyoruz. Pratikte aynı olay söz 

konusu mu? 

 

 Semiyun: Elbette ki pratikte biz bu kanundan 

çok daha verimli bir şekilde yararlanmaktayız. 

Aslında teknik veya pratik diye bir ayırım söz 

konusu olmamalıdır. Nihayet biz bulduğumuz bütün 

kanunlardan hayatımızı kolaylaştırıcı tarzda 

yararlanmayı düşünmüyoruz. Bunun mantığı yoktur. 

Bulunan bütün yeni kanunlar ve bu kanunlara uygun 

olarak yaratılan teknolojilerden biz bilimsel 

çalışmalar açısından yararlanıyoruz. Elbette ki 

bilimsel çalışmaların pratik yaşantıya yansıması söz 

konusudur. Ama bütün amaç bu değildir. Bilginin 

elde edilmesinin insan yaşantısını daha iyiye 

yöneltmesi kavramını biz kabul etmiyoruz. Bu, daha 

çok siz ve size benzer medeniyetlerdeki genel bir 

düşünce tarzıdır. Bizim açımızdan asıl mesele 

bilginin elde edilerek bu bilginin uygulanması ve 
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bundan tekâmül için yararlanılmasıdır. Hayatı 

iyileştirici veya kolaylaştırıcı olması ikinci planda 

yer almaktadır. Bununla beraber yerçekimini yok 

eden kanundan hem bilimsel maksatlar için, hem de 

pratik yaşantımız için oldukça yararlanmaktayız. 

Yaşantımızı zaten sizlere aktarmak ve kendimiz 

hakkında her yönü ile bilgi vermek bu çalışmanın 

ana konusudur. Yaşantımız hakkında bilgi sahibi 

oldukça bu yaşantı içinde yerçekimini yok eden 

kanunun uygulamalarını zaten göreceksiniz. Sualiniz 

çok genel olduğu için ancak genel bir cevap vermek 

zarureti söz konusu olmuştur. Ama tekrar ifade 

etmek gerekirse biz yerçekimini yok eden kanundan 

pratikte bir hayli yararlanmaktayız. Bunun bizim 

yaşantımızın idamesi açısından önemi çok fazladır. 

 

 Soru: O zaman biz açalım efendim biraz. 

Genel olarak yerçekimini yok eden kanundan nasıl 

yararlanıyorsunuz? 

 

 Semiyun: Aslında bu sorunun cevabını az 

önce verdiğimiz cevap içinde bulabilirsiniz. Biz 

günlük yaşantımızda sizinkine hiç benzemeyen 

işlerle ilgilenmekteyiz. Bu işlerin içinde yerçekimini 

yok eden kanunun mutlaka bulunması 

gerekmektedir. Bu işler sözünü ettiğimiz kanunun 

uygulanmasını gerekli kılan işlerdir. 

 

 Soru: Peki efendim bu kanunun bulunup 

uygulanması bizim medeniyetimiz açısından zor 

mudur? 
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 Semiyun: Hayır hiç zor bir buluş değildir. 

Altınçağ'da ilk elde edeceğiniz verimli 

çalışmalardan bir tanesi budur. Bu kanunu çok kısa 

sürede bulup uygulamak sizin için zor olmayacaktır. 

Ve bundan özellikle taşıt araçlarınız için ilk etapta 

yararlanacaksınız. Zira Altınçağ'da şu anda 

kullandığınız herhangi bir taşıt aracını 

kullanmayacaksınız. Çünkü bu araçlar maalesef 

çevre kirliliği yaratmaktadır ki, bu Altınçağ'ın 

ismine bile ters düşmektedir. 

 

 Soru: O halde siz gelecekte neler olacağını 

dünya insanlığı açısından az çok biliyorsunuz? 

 

   Semiyun: Bunun ciddi bir esprisi yoktur. 

Bizim dışımızda pek çok medeniyet gelecekte neler 

olacağını bilebilir. Bunun hayatı bozucu veya 

zedeleyici hiçbir yanı yoktur. Tamamen aklın, 

bilginin ve hayatın amacının az çok bilinmesinin 

doğal bir neticesi olarak, ortaya geleceği bilme 

hadisesi de çıkmaktadır ki, fazla büyütmeye gerek 

yoktur. Önemli olan bilmekle birlikte bilgiyi 

yaşamaktır. 

 

 Soru: Peki efendim bu kanunun işleyişi 

açısından ne söyleyebilirsiniz? Yani bu kanun nedir? 

 

 Semiyun: Müsaade ederseniz bunu size 

söylemeyeyim. Çünkü bunun şu aşamada bir anlamı 

olmayacaktır. Şuraya bu kanunu bir formül ile size 
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yazdırmak bizim için kolaydır. Ama şu şartlar 

altında medeniyetinizin bu kanunu idrak etmesi ve 

uygulayıcı aletler ve teknolojiler geliştirmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle bizim bu tür bir 

açıklama yapmamızın hiçbir faydası yoktur. Ayrıca 

bu bizim prensiplerimize de aykırıdır. Kanunu siz 

kendiniz çalışmalarınız neticesinde hak ederek 

bulacaksınız ki, en hayırlısı budur. 

 

 Soru: Efendim bir başka konuda soru sormak 

istiyorum. Şu ana kadar Agarta Uygarlığı ile ilgili 

olarak bir tek sizinle görüştük. Medeniyetinizi 

temsilen sizden başka bir kimseyle tanışmadık. Bu 

konuda ne söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız haklısınız. Ama 

sizinle gerek hal içinde, gerekse yüz yüze tanışmayı 

arzu eden ve bu vaktin gelmesini bekleyen pek çok 

Agartalı kardeşimiz mevcuttur. Çünkü sizin 

medeniyetimiz ile ilgili olarak yaptığınız bu çalışma 

bizim açımızdan sandığınızdan da önemlidir. Ve 

inanınız Agarta'da bu konu çok dikkatli bir şekilde 

izlenmektedir. Bu nedenle biz, zaman zaman sizi 

öyaptığınız bu çalışmayı asla küçümsemeyinö diye 

uyardık. Bu uyarmaya devam edeceğiz. Şu aşamada 

benim dışımda bir başka kardeşimiz ile 

görüşmenizin ciddi bir önemi yoktur. İnşallah daha 

sonra Çeşitli vesileler ile çok çeşitli yöntemler ve 

uygulamalar altında sizlerle görüşmeyi en az sizin 

kadar arzu eden kardeşlerimizle ve tabii benimle 

görüşmeleriniz olacaktır. Her şeyin bir zamanı 
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olduğu gibi bu görüşmelerin de zamanı vardır. Ama 

o zaman daha henüz gelmemiştir. 

 

 Soru: Sizinle yaptığımız bu görüşmeyi 

yediden yetmişe tüm Agarta halkı biliyor mu? 

 

 Semiyun: Evet bilmektedir. Bunun bizim 

açımızdan ayrı bir önemi olduğunu söylemiştim. 

Agarta halkının tamamının beni tanıdığını daha önce 

size ifade etmiştim. Çünkü bu çalışmanın ayrı bir 

önemi vardır. Bunu tekrar vurgulamakta sakınca 

görmüyorum. Bu önem çerçevesinde Agartalı 

kardeşlerim bu çalışmadan haberdardır. 

 Soru: Efendim kısa bir celse oldu ama bizim 

başka sualimiz yok diyorum ben. 

 

 Semiyun: Benim de cevabım yoktur. Size iyi 

geceler dilerim. 

 

 

     CELSE:45                                                

7.8.1993 

  

 Semiyun: İyi günler dilerim. Allah nasip etti 

yeniden görüşme imkânına kavuştuk. Suallerinize 

geçebiliriz. 

 

 Soru: Biz de iyi günler diliyoruz. Önce somut 

konulardan başlamak istiyorum. Agartalı bedenler 

üzerinde durmayı arzu ediyorum. Şimdi Agartalılar 

ortalama dört yüz yıl yaşadıklarına göre,  dört 
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yüzüncü yıla doğru bedenler mutlaka biraz yıpranır 

diye düşünüyorum. Bu yaşlı bedenlerin şekli ne olur, 

kırışıklıklar olur mu? Hareketler yavaşlar mı? 

Nispeten bizim ihtiyarlarımıza benzer durumlar hâsıl 

olur mu? 

 

 Semiyun: Dünyadaki yaşlı bedenlerin az çok 

maruz kaldıkları yıpranmaya Agartalı yaşlıların 

bedenleri de maruz kalırlar. Kırışıklıklar söz konusu 

olur ama sizdeki kadar fazla değildir. Aslına 

bakarsanız bu kırışıklıkları pek çok yol ve yöntemle 

tamamen yok etmek mümkün bulunmakla beraber 

bunun ciddi bir esprisi olmadığı için Agartalı 

yaşlılar böyle bir yola başvurmazlar. Onların 

vücutlarındaki deri kırışıklıkları hiçbir zaman 

sizdeki seviyeye ulaşmaz. Onların o halde 

görüntüleri son derece güzeldir ve adeta onların 

olgunluklarının birer aynasıdır.  Hareketlerde 

yavaşlama söz konusu değildir. Beden terk edileceği 

son ana kadar tam anlamıyla sağlıklı bir biçimde 

fonksiyonunu yerine getirmeye devam eder. Zira 

bunun aksini düşündüğünüzde o bedene enkarne 

olmuş bir ruhsal varlık kendini iyi ifade edemez hale 

gelmiş demektir ki, Agartalıların tekâmül seviyesi 

gereği böyle bir şey uygun olmayacaktır. Burada 

bedendenmiş bulunan bir Agartalı ömrünün son 

anına kadar bedenin hiçbir kısıtlayıcılığına muhatap 

olunmaksızın yaşantısını sürdürür. Temel prensibi 

bozmayacak düzeyde, çok alt seviyede nispeten 

bedeni kısıtlamalar olur ama bunun bu konu 

açısından dahi üzerinde şu sözlerden fazla 



                                            28 

 

durulmasına gerek yoktur. Bedendeki çok cüzi 

hareket kısıtlamaları son derece normal bir hal olup, 

üzerinde durmayı gerektirmeyecek miktardadır. 

Bedeni şekilde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Kemiklerde bir değişiklik, boy kısalması veya 

kamburlaşma gibi sizde görülen hadiseler dört yüz 

yaşındaki Agartalı bir bedende olmaz. Çünkü 

önceden beri konuştuklarımızı göz önüne alırsanız 

her bakımdan ulaştığımız seviye bu tür nispeten 

hastalık diyebileceğimiz olumsuz durumlara İmkân 

vermez. 

 

 Soru: Ama yine de bir ölüm vuku buluyor. O 

ölümde temel neden bedenin artık fonksiyonunu icra 

edemeyecek seviyeye gelmesi değil mi? 

 

 Semiyun: Temel neden; sizin Agarta'da niçin, 

ne süre ile yaşamaya dair çok önceden vermiş 

olduğunuz karardır. Siz Agarta'da programınızı 

gerçekleştirmek için bulunursunuz ve o programın 

bir süresi vardır. Bedenden marjinal düzeyde 

verimin sağlanması hususu bu program içinde yer 

almıştır. O programı gerçekleştirdikten sonra beden 

bir süre daha yeryüzünde yaşamaya devam 

edebilecek durumda olmasına rağmen artık 

Agarta'da bu şekilde kalmak hiçbir yarar 

sağlamayacaktır. Hem bunu ruhsal varlık yani o 

bedene bedendenmiş olan varlık bilir, hem de onun 

yapacağı çok daha önemli işleri vardır. Amaç 

Agarta'ya doğup, olabildiğince uzun süre yaşamak 

değildir. Beden marjinal fayda noktasında bırakılır. 
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 Soru: Bırakılmazsa, deneme yapılırsa 

diyorum, beden, o dört yüz yılı geçtikten sonra çok 

uzun süre yaşayabilir mi? 

 

 Semiyun: Yaşayabilir. Bunu daha önce 

konuşmuştuk ama biz Agarta'ya doğmuş, burada 

öğrenci olarak bulunan Agartalı insanlardan 

bahsediyoruz. Onların bedenleri bir süre daha 

yaşayabilir ama bunun bir esprisi yoktur. 

 

 Soru: Sanki bana bir boşluk kaldı gibi geliyor. 

Yani sanki dört yüz yetmiş yıl yaşayacakmışsa dört 

yüz onuncu yılda bırakmış, altmış yılı feda etmiş 

gibi geliyor. Yanlış mı değerlendiriyorum? 

 

 Semiyun: O tamamen sizin dünyevi 

yaklaşımınızın bir ölçüsüdür. Unutmayın ki normal 

koşullarda bu bedenlerin bir ömrü vardır. O ömür 

sona erdiğinde bedenin bırakılması en uygun yol 

olur. Onu zorlamanın, biraz daha uzun süre 

yaşatmanın bir esprisi yoktur. Agartalı bedenlerin 

Agarta'da ortalama kalış süresi, en verimli halleri ile 

kalış süresi dört yüz yılın biraz üzerindedir. Biz bu 

süreyi artırma çalışmalarına devam ediyoruz. Ama 

bedenin tam verimli bir şekilde çalışır durumda 

bulunarak sürenin uzatılması söz konusu olmalıdır. 

Aksi halde gerçek bir süre uzatılmasından söz 

edilmeyecektir. 
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 Soru: Bedenler üzerinde ben biraz daha 

konuşmak istiyorum. Şimdi Agartalı insanlar uzun 

süre başka gezegenlerde kalıyor, kâinatın değişik 

boyutlarına ait gezegenlerde, farklı zaman akış 

hızlarına, enerjilerine muhatap olan gezegenlerde 

kalıyor. Buradaki yaş, zaman, bedenin yıpranma 

süresi farklı diye düşünüyorum. Ve orada yaşayan 

bir Agartalının bedendeki yaş durumu ne olur? 

Önemli bir konu diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Haksız sayılmazsınız. Çok geniş, 

sizin dünya kavramlarınıza göre üzerinde ciltlerce 

kitap yazılması söz konusu olabilecek bir durumdur. 

Bu konu üzerinde bizler medeniyetlerimizin 

başından beri çalışmalar yapmaktayız. Gerçekten de 

çok farklı bir gezegende zaman dünyaya göre adeta 

geçmemekte, durmaktayken yine çok farklı bir 

gezegende zaman dünyadan çok daha hızlı bir 

şekilde akmaktadır. İster istemez orada bulunan 

varlıklar bu zaman enerjisinden etkilenmek 

durumundadırlar. Sağlıklı bir inceleme yapabilmek, 

o gezegenin koşullarına uyum sağlayabilmek için o 

gezegenin zaman akış hızına daha doğrusu zaman 

niteliğine tabi olmak gerekmektedir. Ama bu durum 

çok büyük sakıncaları beraberinde getirmektedir. 

Örneğin dünya zamanı ile bir yıl süreyle bir başka 

gezegende bulunduğunuzda, o gezegende belki 

binlerce sene geçmiş olmakta veya tam tersine iki-üç 

saniye gibi çok kısa bir süre geçmiş olmaktadır. 

Farklı uygarlıkların keşfedilmesi, kâinatın 

keşfedilmesi konusu gündeme geldiğinde zamanın 
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bu özellikleri, aynı bizlerde olduğu gibi gelecekte 

sizlerin de önüne büyük bir bilinmez olarak 

çıkacaktır. Ama yine de sorunların çözülmesi daima 

mümkündür. Özellikle Rabbimiz her şeyi planlarken 

bu çok ince noktalar için insanların çözebileceği 

imkânları bahşetmiş durumdadır. Kısaca toparlarsak 

bizler bu büyük problemi halletmek için yaptığımız 

uzun süreli çalışmalardan çok olumlu neticeler almış 

bulunuyoruz ve bu çalışmalar halen çok ciddi 

biçimde devam etmektedir. Aksi zaten düşünülemez. 

Daha iyi neticeler elde ettiğimizde biz bu neticeleri 

kendimize uygulayarak zaman akış hızları çok farklı 

olan gezegenlerdeki az önce sözünü ettiğim 

sorunları kaldırıcı uygulamalarla birlikte o gezegeni 

keşfetmeye veyahut o gezegenle ilişkide bulunmaya 

devam ediyoruz. Özellikle vurgulamak istediğim bir 

husus şudur ki, biz bu bulduğumuz ve uyguladığımız 

yöntemler ile bu problemi ciddi ölçüde bertaraf 

etmiş durumdayız. Ama bunu teknik olarak 

açıklamaya kalkmak mümkün değildir. Daha önce 

zaman konusunda birkaç kez sizinle konuşmuştuk. 

İşte bizim zamana karşı yaklaşımımız bu konuları 

birlikte içermektedir ki, zaman, hakikaten büyük bir 

bilgi ile anlaşılması ve ondan yararlanılması gereken 

Rabbimizin bir nimeti olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Siz ise zaman hakkında dünya insanlığı olarak henüz 

hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu nedenlerle sözümüzü 

tekrar toparlayacak olursak şu ana kadar yaptığımız 

çalışmalar sonucunda bu ciddi engeli bertaraf edecek 

neticeler elde ettik. 
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 Soru: Ama yine de, bir gezegende birkaç 

günde bin yıl geçerse bir Agartalı o gezegene gelirse 

ve orada birkaç gün geçirse, bu süre içinde bedenin 

süratle yaşlanarak ölmesi gerekmez mi? 

 

 Semiyun: Bu yaklaşım ancak sizin dünya 

insanlığı olarak genel düşünce ve kavrayış tarzınıza 

uygundur. Ama gerçekler düşündüğünüz bu 

yaklaşımdan çok farklıdır. Bu nedenle sorunuza bu 

şekilde bir cevap vermek lüzumlu olur. Yoksa 

sorunuzun cevabını vermek mümkün değildir. Sizin 

düşünce tarzınız ile yönelttiğiniz bu sorunun cevabı 

yoktur. Konu sandığınızdan çok daha farklıdır. 

 

 Soru: Yani, mesela şu açıdan yaklaşabilir 

miyiz? Işık hızını yükselttikçe zamanın 

yavaşlamasından söz edebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Elbette söz edebiliriz ki, bu da 

konunun çok cüzi bir noktasını daha ortaya 

koymuştur. Konulara zaman içinde girmekte yarar 

olduğunu düşünüyorum. Ama şu aşamada bundan 

daha fazlasına girmeniz yararlı olmayacaktır. 

 

 Soru: Bu celseyi Akdeniz kıyılarında, ağustos 

sıcağında yapıyoruz ve son derece sıcak bir ortam 

içindeyiz. Bu, bizim düşünme, yorumlama, süratle 

analiz etme kabiliyetimizi yavaşlatır diye 

düşünüyorum. Ne dersiniz? 
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 Semiyun: Ben de aynı düşüncedeyim. Zaten 

bu durum sizin söylediğiniz gibi sonuçlarını ortaya 

koymaktadır. İsterseniz celsemizi burada 

bırakabiliriz. 

 

 Soru: Evet. Hakikaten çok sıcak ve 

zorlamanın bir anlamı yok diyorum. Ter içinde 

kaldım. Daha sonra görüşmek ümidiyle iyi günler 

diliyorum. 

 

 Semiyun: En kısa sürede daha serin bir 

ortamda görüşmeyi arzu ederek ben de size iyi 

günler dilerim. 

 

 

 CELSE:46                                              

27.8.1993 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Şimdi nispeten size yakın 

bir bölgede, Aksaray'dayız. Herhalde bu bölgenin 

altında Şehriniz vardır diye düşünüyorum, ne 

dersiniz? 

 

 Semiyun: Yanlış düşünmüyorsunuz. Bu 

bölgede çok önemli şehirlerimiz mevcuttur. Ama 

konu yine de düşündüğünüz tarzda değildir. Yani 

tam anlamıyla öbu bölgenin altında bir şehir vardırö 

diye düşünmek doğru değildir. Çünkü genel olarak 
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bütün bu bölge Agarta bölgesidir ve bu bölge içinde 

birkaç şehrimiz mevcuttur.  

 

 Soru: Kapıların olduğu bölgelerde Agarta 

alanı çoğalıyor mu, genişliyor mu, diğer bölgelere 

nazaran efendim? 

 

 Semiyun: Evet genişlemektedir. Ama bunun 

ciddi bir esprisi yoktur. 

 

 Soru: Bir celsemizde dünyada dolaşan 

Agartalılardan bahsedilmişti ve bunların insanlara 

kendilerini belli etmeden dolaşmaları söz 

konusuydu. Bu nasıl oluyor efendim? Yani, şu 

bildiğimiz sokakta herhangi bir Agartalı zaman 

zaman yürüyor diyebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Diyebilirsiniz. Zaman zaman 

Agartalılar bu şekilde dünyanın bütün bölgelerinde 

ve şehirlerinde bir maksat üzerine bulunmaktadırlar.  

Sizin onları tanımanız adeta imkânsızdır. Bugüne 

kadar böyle bir olay meydana gelmemiştir. Biz 

nispeten sizin zaman zaman başvurduğunuz kamufle 

edici tedbirleri almaktayız. Doğal olarak bizim 

gelişmiş medeniyetimizin imkanları ölçüsünde 

yapılan kamuflaj, bu kişileri adeta sizden biri 

durumuna sokmaktadır. Dolayısıyla sizler asla bu 

ayrımı yapabilecek durumda olmamaktasınız. Ama 

bazı bölgelerde kendi doğal halleri ile Agartalı 

arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dolaşmışlardır. Bu, 

fiziksel çekiciliğin dışında bir ayrıcalık 
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yaratmamıştır.  Onları gören insanlar gerçekten 

güzel insanlar ile karşılaştıklarını düşünmüşler, 

bunların Agarta'dan gelen, başka medeniyete ait 

insanlar olabileceklerini akıllarına bile 

getirmemişlerdir. Çünkü dış görünüşümüz 

sizinkinden herhangi bir farklılık arz etmemektedir. 

Saç hususu ise tamamen farklıdır. Ama dünyanızda 

da nispeten bizim gibi başında saçı olmayan insanlar 

çok fazladır. 

 

 Soru: Ama şimdi tamamen saçsız bir Agartalı 

bayanın insanlar arasında dolaştığını 

söyleyemezsiniz. O dikkati çeker diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Haklısınız. Bu sözlerim daha ziyade 

erkekler içindi. Ama bu tür örnekler çok olmuştur ve 

dünya insanlığının yaklaşımı yukarıda söylediğim 

şekilde olmuştur. Bayanlar için adeta saç veya buna 

benzer bir şey kullanmak zaruridir ki, arkadaşlarımız 

bu tür kamufle edici unsurları sürekli 

kullanmaktadırlar. Ama bunun ayırt edilmesine 

gerçekten imkân yoktur. Çünkü kamuflaj adeta 

mükemmeldir. 

 

 Soru: Peki kamuflajın dışında başka yollar var 

mı efendim? 

 

 Semiyun: Evet vardır. Bu sizin anlayışınıza 

uygun en basit ifade şeklidir. Bizler, sizlerin 

arasında görünmez bir halde rahatlıkla 
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dolaşmaktayız. Sizleri görmekte, her şeyinizi en 

yakından incelemekte ama size kendimizi 

göstermemekteyiz. Bir Agartalının bir anda 

bulunduğu ortam içinde görünmez hale gelmesi 

hiçte zor bir şey değildir. Bunu hem kendi ruhsal 

gücüyle yapabileceği gibi, hem de elindeki alete 

düşüncesi ile anında komut vermek suretiyle 

vibrasyonel seviyesini bir derece yükselttiğinde, 

yani vücudunun moleküllerini birbirinden bir parça 

ayırdığında sizler için Agartalı o insan görünmez 

hale gelecektir. Ama onun algılamasında ve 

gözlemlemesinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bu 

çok sık kullanılan bir yoldur. Ama bunu sizin fark 

etmeniz imkânsızdır. 

 

 Soru: Zannedersem bunun dışında dünyanın 

herhangi bir yerini evinizden, odanızdan, kısaca 

Agarta'dan rahatlıkla, çok yönlü olarak 

gözlemleyebilme imkânına sahipsiniz efendim? 

 Semiyun: Bu, konunun bir başka boyutunu 

ihtiva eder. Sözleriniz doğrudur. Gelişmişlik 

düzeyimiz buna imkân vermektedir. Bu nedenlerle 

bizler, sizler hakkında, sizin henüz bilemediğiniz 

pek çok şeyi bilmekte ve sizi yine aklınıza 

getiremediğiniz çok çeşitli yönlerden sürekli olarak 

incelemekteyiz. Bu konu, bahsettiğim gibi bizler için 

son derece önemlidir ve sırf bu maksada yönelik 

olarak geniş çalışma gruplarımız oluşturulmuştur. 

Bu çalışma grupları siz yeryüzüne geldiğiniz andan 

itibaren sizleri sürekli olarak incelemekte, izlemekte 



                                            37 

 

ve zaman zaman da sizleri yine farkında olmadığınız 

bir şekilde hayra doğru yönlendirmektedirler. 

 

 Soru: Tabii Âdem’den sonrayı 

kastediyorsunuz, öyle değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Sizler için Âdem’den sonrayı 

kastediyoruz. Ama bundan bir milyon yıl önce de 

yeryüzünde yaşayanlar vardı. Onları her türlü 

incelemeye tabi tuttuk. Bugün de sizlerin dışında 

yine yeryüzünde yaşayan pek çok uygarlığı izlemeye 

ve incelemeye devam etmekteyiz. Bu maksatlarla 

hazırlanmış planlarımız, çalışma gruplarımız 

mevcuttur. 

 

 Soru: Şuurlu İnanç'ta bir bilgi vardı; öBir 

dünyadan birçok dünyalar halinde istifadeö 

konusuydu bu. Yani sizlerin, bizlerin dışında bu 

dünyada nispeten denizlerin altında olsun, dağların 

içinde, dışında olsun, gerek bu fiziki bedenlere yakın 

bedenlerle, gerekse bunun vibrasyonel olarak bir 

miktar üst veya alt seviyelerdeki yapılaşmalar içinde 

de yaşayanlar var. Efendim buna bir sınır koymak 

mümkün mü? 

 Semiyun: Evet mümkündür. Sözlerinize 

katılıyorum. Ama fizik bedenli yaşayanları konumuz 

içinde ele almak daha uygun olur. Bunun dışına 

çıktığınızda bir anlamda dünyanın da dışına çıkmış 

oluruz. Sizin dışınızda yine yeraltında, yerüstünde 

dağların içinde, denizlerin altında pek çok yaşayan 

uygarlıklar vardır. Bunların bir kısmının gelişmişlik 
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seviyesi ve şuur seviyesi sizden fazla, büyük bir 

kısmının ise sizden geridir. Dünyadan sorumlu olan 

ilahi âlem görevlileri tarafından siz insanlardan saklı 

tutulmaktadırlar. Zamanı geldiğinde bütün bu farklı 

yaşam biçimlerini tanıma imkânınız olacaktır. Bu 

konuda biz elimizdeki bilgilerin bir kısmını sizinle 

seve seve paylaşmaya hazırız. 

 

 Soru: Peki efendim daha önce konuşmuştuk: 

Yaklaşık iki milyon yıldır bu dünyadasınız, 

Agartalılar olarak bu dünyada yaşıyorsunuz. 

Gelişmişlik seviyenize bağlı olarak Rabbin emri ile 

yeraltına indiniz ve yerüstünü bize bıraktınız. Fakat 

dünyaya gelmeden önce Agartalılar neredeydi? 

Sözgelimi Samanyolu'ndaki bir başka gezegende 

miydiler efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız bir tek 

gezegenden bahsetmek doğru olmaz. Sayı 

söylemeyeyim ama gerek Samanyolu içinde, gerekse 

Samanyolu'nun dışındaki kendi bedenimize uygun 

pek çok dünyalarda Agartalılar bugün de vardırlar. 

Ama tekrar vurguluyorum öAgartalılarö ismi sadece 

bu dünyada yaşayan bizlere verilen isimdir. 

Atalarımızın yaşadığı diğer gezegenlerdeki isimler 

birbirinden farklıdır. Ama bizce en önemli husus 

hepimizin insan olmamızda yatmaktadır. Bizler 

insanız ve insanlık çok geniş bir aile olarak kâinatta 

pek çok fiziki gezegende yaşamaktadır. Bizim öAö 

veya öBö gezegeninden geldiğimizi söylememizin 

şu anda ciddi bir önemi yoktur. Belki daha sonra 
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hangi gezegenden buraya geldiğimizi söylemek 

imkânımız olacaktır. 

 

 Soru: Ama o zaman şöyle söyleyeyim. Bütün 

kâinatlardaki gezegenlerde yaşayan insan dediğimiz 

varlığın fiziki kalıbında bir takım farklılıklar var mı 

efendim? 

 

 Semiyun: Elbette vardır ama bunlar onun 

öinsanö olma vasfını zedelemeyecek ufak tefek 

farklılıklardır. Çok daha farklı bedenler vardır ve 

zaten onlar insan bedeni olmayıp konumuzun 

kapsamı dışındadırlar. 

 

 Soru: Peki efendim insanlık ilk kez kâinatta 

bir fiziki gezegende mi üredi? 

 

 Semiyun: Bu soruya evet veya hayır diye bir 

cevap vermek mümkün değildir. Çünkü konu sizin 

dünyasal düşüncenizin bir hayli ötesindedir. 

 

 Soru: Peki ne demek gerekir efendim? 

 

 Semiyun: Konu o kadar geniş kapsamlıdır ki, 

şu aşamada bundan bahsetmek bu konuya ışık 

tutmak açısından faydalı olmayacaktır. Daha ziyade 

bu, ruhsal çalışmaların konusuna girmektedir. Bizim 

konumuzun tamamen kapsamı dışındadır. 
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 Soru: Efendim kısa bir celse oldu, daha bir iki 

sorum olmakla birlikte konu bütünlüğünü 

bozmamak için burada bırakmayı uygun buluyorum. 

 

 Semiyun: Bizce de uygundur. En kısa sürede 

görüşmek ümidiyle iyi geceler dilerim. 

 

 

 CELSE:47                                                

7.9.1993 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: Efendim iyi akşamlar dileriz. Bu akşam 

sizinle tarihiniz konusunda konuşmak istiyorum. 

Önce şunu soralım; iki milyon yıl önce dünyaya 

geldiğinizde dünyada yaşayanlar var mıydı, 

dünyanın durumu genel olarak nasıldı efendim? 

 

 Semiyun: İki milyon yıl önce dünyada 

yaşayanlar vardı. Yaşam açısından konuya bakacak 

olursak dünya dediğiniz gezegen kurulduğu anda 

yaşam orada yer etmiştir. Dünyanın kendisi aslında 

başlı başına bir yaşamdır. Bu bakımdan konuyu bir 

kenara koyacak olursak biz dünyaya geldiğimizde 

bugün az çok fosillerini bulduğunuz insan denilen 

varlığın özelliklerini taşımayan, yani insan 

denilmeyecek türde daha geri nitelikte varlıklar 

dünya üzerinde yaşıyorlardı. Ondan öncesini şu 

aşamada hesaba katmayalım. Yani insan varlığı için 

dünya o haliyle tam bir ev olma özelliğini taşıyordu. 
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Rabbimiz zaten bu maksatla yeryüzünü insanların, 

insanlığın hizmetine sokmuş durumdaydı. Bizim 

oraya gelmemiz, dünyayı yurt edinmemiz bizim 

şahsi arzu ve isteklerimizden ziyade Rabbimizin 

emirlerini yerine getirmekten başka bir şey değildi. 

Çok yüksek idareci planların, planının 

uygulanmasında biz böylece rol oynadık, oynamaya 

devam ediyoruz. Bu hadise son derece hayırlı bir 

hadisedir. Dünyaya gelen bizler; kendi 

tekâmülümüz, Ruhsal Varlığın tekâmülünün yanı 

sıra dünyanın da tekâmülüne ayrıca hizmet 

etmekteyiz ki, bütün bunların hayrını kelimelerle 

izah etmek mümkün değildir. 

 

 Soru: Burada hemen şu soruyu araya sokmak 

istiyorum; yeryüzünde insan varlığı ilk kez sizinle 

mi birlikte yer etti efendim, yoksa bunun öncesi var 

mıydı? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız bu konu şu anda 

bizim yetkimizin sınırlarını aşmaktadır. Maalesef 

bunu söylemeye izin yoktur. Sanırım bu, ruhsal 

çalışmaların konusuna girmektedir. Yine de şu 

hususu ilave edeyim ki, Üstadımız Muzaffer 

Kınalı'nın bir celsesinde bu soruyu sorarsanız 

sanırım çok geniş kapsamlı bilgi alabilirsiniz. Benim 

bu konuda söyleyeceklerim bu kadardır. 

 

 Soru: Biz doğal olarak dünya nasıldır, kimler 

yaşıyordu derken dünya yüzeyini kastettik. Tabii 

altında, üstünde bir derece vibrasyonel farklılıklar 
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içinde çok farklı gelişmiş canlıların yaşadığını 

düşünebilir miyiz efendim? 

 

 Semiyun: Düşünebilirsiniz. O konu doğrudan 

doğruya sizin sualinizin cevabı içine girmediği için 

değinilmeden kalmıştır. Hala dünyanın çok değişik 

yörelerinde, çok değişik uygarlıklar bulunmaktadır. 

Her yer, her zaman meskûndur. Ama biz isterseniz 

nihayet bizim vibrasyonel seviyemize uygun 

herkesin ödünyaö deyince anladığı kısımda bulunan 

yaşantıları bu celsemizde göz önüne alalım. Yoksa 

daha derinine inersek o yine ruhsal çalışmaların 

kapsamı içine girecektir. Aslında bu çalışma da 

ruhsal nitelikli bir çalışmadır. Ama çalışmanın özü 

genel olarak öAgarta Uygarlığıö hakkında bilgi 

vermeye yöneliktir. 

 

 Soru: Anladığım kadarıyla bu konuda ilahi 

âlemden izin alma diye bir hadise söz konusu 

olmadı. Zaten oradan emir geldi. 

 

 Semiyun: Öyle de denilebilir. 

 

 Soru: Efendim dünya o zaman kimindi diye 

bir soru sormak manasız olur mu? 

 

 Semiyun: Elbette ki manasız olur. Kulun, kul 

olmasının ötesinde hiçbir şeye sahipliği yoktur. 

Bütün yaratılanlar istisnasız Allah'a aittir. Kulun 

kendisi bile kendisine ait değildir. Bizim 

yaklaşımımız bu şekildedir. 



                                            43 

 

 

 Soru: Peki iki milyon yıl önce bizim az çok 

coğrafi bilgilerimizden edindiğimiz kadarıyla 

dünyanın yüzey şekilleri bu güne benzemiyordu. O 

zamanki dünyanın yüzey şekilleri nasıldı efendim? 

 

 Semiyun: Öncelikle şunu belirteyim ki, yüzey 

şekillerinin ciddi bir önemi yoktur. Dünya kendi 

tekâmül planı gereğince size göre hareket halindedir 

denilebilir. Karaların denizlerle, denizlerin karalarla 

yer değiştirmesi, kıtaların dünya üzerinde hareket 

halinde bulunmasının ciddi bir önemi yoktur. 

Coğrafi bilgilerinizin söylediği gibi iki milyon yıl 

önce yeryüzü bugünkü şeklinden oldukça farklıydı. 

Ama bunun hiçbir önemi yoktur. 

 

 Soru: Efendim yeryüzünün mutlaka bir 

bölümüne yerleştiniz ilk geldiğinizde. Yoksa bir 

plan dâhilinde mi bu yerleşim denizlerin ve karaların 

altına oldu? Önce bir bölüme yerleşip oradan mı 

dağıldınız? Yani yeryüzünün bir anlamda neresine 

yerleştiniz? 

 

 Semiyun: Bize göre bu sorunun ciddi bir 

önemi yoktur. Kendi ihtiyaçlarımız ve planımız 

gereği yeryüzüne indiğimizde şehirlerimizi kurduk. 

Bu yörelerde bulunan ilkel denilebilecek varlıkları 

kendimizi göstermeden uzaklaştırdık ve onlar hiçbir 

zaman bizim varlığımızdan haberdar olmadılar. 

Daha önce sözünü ettiğim gibi şehirlerimizi önce 

yeryüzüne kurduk. Ancak yüz binlerce yıl sonra 
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gerekli düzeye geldiğimizde yeraltına inmemizin 

daha hayırlı olacağına inandık ve yeraltında, 

denizlerin altında alanlar yaratarak medeniyetimizi 

yeraltına taşıdık. 

 

 Soru: Burada şu soruyu sormak istiyorum. 

Yeraltına indiğiniz zaman yerüstündeki şehirleri ne 

yaptınız efendim? 

 

 Semiyun: Onları hiçbir iz bırakmamak 

kaydıyla olduğu gibi yeraltına taşıdık. Yani yıkıp 

yeniden yapmadık. Orada da bırakmadık. Mevcut 

teknolojik gelişmemiz Şehirlerimizi bir anda olduğu 

gibi yeraltına taşıma İmkânını bize vermişti. Onları 

ışınlama yoluyla yeraltına olduğu gibi aktardık. 

Bizim açımızdan mesele son derece basittir. Ama bu 

pek çok uygarlık için çok önemli ve ulaşılması 

gereken ciddi bir seviyeyi işaret etmektedir. 

 

 Soru: Sanırım tarihinizin akışında 

şehirlerinizin ya da medeniyetinizin yeraltı kavramı 

ile ifade edilmese bile tam anlamıyla yeraltına 

indirilmesi tarihinizin akışını etkileyen belirgin bir 

olay olarak yer etti öyle değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Bunun bizde henüz farkına 

varmadığınız ciddi etkileri olmuştur. Ama bu etkiler 

asla olumsuz olmayıp son derece olumlu etkilerdir. 

Medeniyetimizin ayrıca daha hızlı gelişmesine 

katkıda bulunmuştur. 

 



                                            45 

 

 Soru: Efendim ben biraz iki milyon yıllık 

tarihinizin akışını etkileyen belirgin olaylardan söz 

etmenizi istiyorum. Bunlardan iki tanesini biz 

biliyoruz; şehirlerinizin ya da medeniyetinizin 

yeraltına indirilmesi birincisi, bugünden yaklaşık elli 

beş bin yıl önce düşünce gücü ile uzay araçları veya 

teknik bir takım donanımlar inşa etmeye başlamanız 

ikincisi. Bunlar benim şu zamana kadarki 

çalışmalardan çıkarttığım belirgin olaylar. Bunun 

dışında bize örnek verebilir misiniz ya da genel 

olarak ne söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Söz konusu iki tespitinize 

katılıyorum. Bunlar tarihimizin akışını etkileyen 

belirgin olaylara örneklerdir. Bunların dışında belki 

düzinelerce belirgin olayları söyleyebiliriz. Ama 

bunların şu anda ben size bir özetini yapmak 

istemiyorum. Nasıl ki bu iki tespite bu şekilde 

ulaşmış isek zaman içinde çalışmalarınız sırasında 

diğer belirgin olaylar da kendiliğinden ortaya 

çıkacaktır. Bizce bu daha hayırlıdır. Zira belirgin 

olayları sizin düşündüğünüz tarih akışı içinde size 

izah etmek anlamsız olacaktır. Çünkü sizin 

aklınızdaki tarih imajı ile bizim tarihimiz birbirine 

hiç ama hiç uymamaktadır. Bu nedenle bahsedilecek 

olayların pek çoğu sizin için anlaşılmaz hadiseler 

veya kavramlar olarak karşınıza çıkacaktır. Az önce 

sözünü ettiğim gibi zaman içinde bu konulara yeri 

geldikçe değinmek daha yararlı olacaktır. 
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 Soru: Efendim yine de özellikle uzayla ilgili 

bazı keşiflerin, hadiselerin sizin tarihinizin akışını 

etkilediğini ben şu anda öngörüyorum... 

 

 Semiyun: Genel olarak doğrudur. Ama hangi 

hadiseler, nasıl kavramlar etkilemiştir, onu bulmanız 

imkânsızdır. Bizim de size şu aşamada 

anlayacağınız şekilde anlatabilmemiz imkânsızdır. 

 

 Soru: Evet. Belki bu imkânsızlığa örnek teşkil 

etmesi açısından daha önceki bir olayı hem anlatmak 

istiyorum, hem de o olay hakkında bir soru sormak 

istiyorum. Zannedersem üç hafta önce evimizde 

Medyum Türkan Ablayı ben hipnozla uyuttuğumda 

niyetim astral manada onu bir görücü medyum 

olarak kullanıp sizin ülkenize ziyaret için 

göndermekti. Fakat ruhsal görevliler sizin bu konuda 

bir toplantı halinde olduğunuzu ve Türkan Ablayı 

kabul etmeyeceğinizi söylediler. Ve biz 

zannedersem Spatyum yirmi birde başka bir Âleme 

çıktık ve ruhsal çalışma yaptık. Son derece yararlı 

bir ruhsal çalışmaydı o. Fakat neden bu şekilde onun 

gözlem yapmasına, gözlemlerini bize anlatmasına 

izin verilmedi? 

 Semiyun: Gerçekten biz o konuda acil bir 

toplantı yapmak durumunda kaldık. İzin 

verilmemesinin daha hayırlı olacağına kanaat 

getirdik. Çünkü bu kardeşimizin henüz Agarta'yı 

görmemesi gerekiyordu. Bu takdir elbette ki 

bizlerindir. İlle Agarta'yı şu aşamada birinin 

görmesi, gözlemesi, izlemesi gerekiyorsa bizim 
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açımızdan o sizin hakkınızdır. Ama sizin için dahi 

henüz vakti vardır. O vakti bize bırakmış 

olmanızdan dolayı size teşekkür ettiğimizi burada 

belirtmek istiyorum. İzin söz konusu olsa idi bu kişi 

bizi ziyaret edebilirdi. Biz de ona diğer 

konuklarımıza yaptığımız gibi her türlü izzet 

ikramda bulunur ve Agarta hakkında bilgi verirdik. 

Ama az önce söylediğim gibi o kişi için henüz bu tür 

bir ziyaret çok erkendir. Bir de bize göre bazı başka 

nedenler vardır. Şu anda çalışmamızın bu şekilde 

yürümesi daha hayırlıdır. Biraz daha bilgi 

olgunlaşması sağlamamız gerekmektedir. Sözünü 

ettiğiniz astral manada ve fiziki olarak çok yönlü 

ziyaretler programımızda vardır. İnşallah 

programımızı uyguladığımız sürece o günler 

gelecektir. 

 

 Soru: Efendim benim bu akşam için başka 

sorum yok. Sizin ilave edeceğiniz husus varsa, 

dinliyoruz. 

 

 Semiyun: Hayır, yoktur. Bizce de bu kadarı 

yeterlidir. İyi geceler dilerim. 

 

 

 CELSE:48                                              

19.9.1993 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 
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 Soru: İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bu 

akşam spor ve sporun beden sağlığı açısından 

olumlu yönleri üzerinde konuşmak istiyorum. Biz 

spor yaptığınızı biliyoruz. Yapılan sporlar bizim 

dünyamızdaki spor dallarına benziyor mu? 

Sözgelimi top ile herhangi bir spor yapıyorlar mı? 

 

 Semiyun: Hayır. Top ile ilgili herhangi bir 

spor dalımız yoktur. Sözünü ettiğiniz cismi biz 

herhangi bir yere göndermeyiz veya bir yerden 

geçirmeyi istemeyiz. Bu bizim gelişmişlik 

seviyemize son derece ters düşecektir. Spor 

kavramına biz de sahibiz. Ama çeşitli şehirlerin 

karşılıklı olarak oluşturulmuş herhangi bir takımı 

yoktur ve bunlar birbirleriyle sizde olduğu gibi 

karşılaşmazlar. Aynı Şekilde Agarta Uygarlığı'nın 

çeşitli spor dallarına uygun oluşturduğu takımlar 

mevcut olmayıp başka dünyalar ile bu tür ilişkiye 

girmemiz de bizim gelişmişlik seviyemize uygun 

değildir. 

 

 Soru: Anladığım kadarıyla takım sporu 

yapmıyorsunuz efendim? 

 

 Semiyun: Sizin düşündüğünüz manada 

yapmıyoruz. Ama bizler birlikte spor yapmaktayız 

ve bundan hoşlanıyoruz. Ama sizin spor dediğiniz 

hadiseye karşı yaklaşımınızın tamamen dışında bir 

yaklaşım sergilemekteyiz. Sadece benzerlik olması 

açısından şu kadarı ifade edilebilir ki, biz spordan 

beden sağlığı için yararlanmaktayız. Ama sizde spor 
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denildiğinde beden sağlığı daha geri planda 

kalmakta, kazanma hırsı, maddi menfaat ve egoizm 

ön plana çıkmaktadır. Elbette ki sizin içinizde 

bulunan milyonlarca insan beden sağlığı için spor 

yapmakta, daha ziyade amatör ve bireysel olarak bu 

çalışma içinde bulunmaktadır. Ama bu, tamamen 

bedenin sağlığına yönelik sportif hareketlerdir ki, 

sizin asıl spordan kastettiğiniz kavram bunun bir 

parça dışına çıktığı için böyle bir ayırım yapılmıştır. 

İşte bizim yaptığımız spor tamamen bedenin 

sağlığına, sıhhatine yönelik hareketleri ve çalışmayı 

kapsamaktadır. Bunun dışında insanların karşılıklı 

bir araya gelip birbirlerine üstünlük sağlamaya 

çalışması bizim için kabul edilemeyecek bir 

durumdur. 

 

 Soru: Anladığım kadarıyla spor tamamen 

bedenin sağlığına yönelik ve sizde bir sektör değil. 

Bizde de bedenimizin sağlığına yönelik faaliyetler 

var ama onun ikisini birbirinden ayırmak gerekir 

diye söylüyorsunuz.  Bedenin sağlıklı olması için 

spor veya egzersiz yapıyorsunuz. Bunu nasıl 

yaparsınız, ölçüsü nedir? Bizimkiyle kıyaslayabilir 

misiniz? 

 

 Semiyun: Kıyaslama yapılabilir. Siz de 

kendinize uygun yol ve yöntemler ile bedeninizi 

daha sağlıklı ve daha işlevsel tutmaya gayret 

edersiniz. Biz de aynı amaca yönelik olarak spor 

veya egzersiz yaparız. Her gün yapmamıza gerek 

yoktur. Ama haftanın belirli gün ve saatlerinde 
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bizler kendi seviyemize uygun sportif hareketler 

yaparız. Kasların, kemiklerin ve diğer vücut 

parçalarının kapasitesini ölçerek hareketlerimizi 

buna göre tanzim ederiz. Ama şu hususu belirtmek 

gerekir ki, günlük çalışma hayatımızın içinde aslında 

vücudumuz bir anlamda sürekli sportif faaliyette 

bulunmaktadır. Bizim çalışma şeklimiz bedenimizin 

her yönü ile çalışmasına imkân verecek ölçüler 

dâhilindedir. Yine de bunun dışında biraz daha 

bedenin yapısını zorlayarak yaptığımız sportif 

faaliyetler vardır. Ama biz asla sizdeki adale veya 

vücut geliştirme maksadıyla bu işi yapmayız. Bizim 

yaptığımız tamamen bedenin sağlıklı çalışmasına 

yönelik hareketlerdir. Ve bunun içinde mutlaka 

zihinsel aktivite mevcuttur. 

 

 Soru: Zihinsel aktiviteden kastettiğiniz nedir 

efendim? 

 

 Semiyun: Bedenimiz çalışırken zihnimizin 

çalışmaması düşünülemez. Amaç bedeni 

çalıştırmaksa zihnin ona bu yönüyle faydalı 

olmasında herhangi bir zarar yoktur. Zihinsel ve 

bedensel uyumun sağlanması sportif çalışmalarımız 

içinde önemli yer tutmaktadır. Aksi zaten 

düşünülemez. 

 

 Soru: Peki birlikte sporu nasıl yapıyorsunuz? 

 

 Semiyun: Birlikte zihinsel ve bedensel 

çalışmalarımız olmaktadır. Bunlar daha çok 
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birlikteliğin yarattığı faydalar göz önüne alındığı 

için ortaya çıkmıştır. Çok geniş kapsamlı bir 

konudur ve yeryüzü insanı bu Şekli anlayabilecek 

durumda değildir. Çok kaba bir yaklaşımla sizlerin 

uzak doğu sporlarını birlikte yapmanız buna örnek 

gösterilebilir diyebilirim. Ama bu son derece kaba 

bir yaklaşım olmak durumundadır. 

 

 Soru: Birlikte yaptığınız o hareketlerden 

umduğunuz veya elde ettiğiniz yarar nedir efendim? 

 

 Semiyun: Bu yarar genel olarak yaptığımız işi 

daha verimli hale getirmekte, başarımızı her yönüyle 

yükseltmektedir. Hem yaptığımız spordan elde 

etmek istediğimiz azami sonucu elde etmekteyiz, 

hem de bu şekilde yapacağımız diğer işlerden azami 

ölçüde fayda sağlama imkânı doğmaktadır. 

 

 Soru: Daha çok birlikte mi bu şekilde spor 

yaparsınız, yoksa bireysel olarak mı yaparsınız? 

 

 Semiyun: İkisi aşağı yukarı aynı orandadır. 

 

 Soru: Peki efendim, yani bizimkine benzer 

eğilme-kalkma, şınav çekme, mekik gibi hareketler 

bunun içinde var mıdır? 

 

 Semiyun: Bunlar vardır ve sizin daha 

bilmediğiniz pek çok hareket söz konusudur. Teknik 

açıdan incelersek farklılıkların ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. 
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 Soru: Yine şöyle bir şey, fantezi açısından 

sorabilir miyim? Sözgelimi Agarta'dan on bir kişi 

dünyaya gelse ve dünyanın iyi futbolcularıyla, iyi bir 

futbol takımıyla karşılıklı futbol maçı yapsa sonuç 

ne olur efendim? 

 

 Semiyun: Kendimizi met etmek istememekle 

beraber bize gol atmanız mümkün değildir. Biz 

doksan dakikalık süre boyunca istersek size doksan 

tane gol atabiliriz. Bu sürpriz olmamalıdır. Çünkü 

söz konusu on bir kişi düşünce birliğini kurmak 

suretiyle adeta tek bir insan gibi hareket edebilecek 

durumda olacaktır. Fizik mükemmelliğimiz 

sizinkinden kat be kat daha fazla olduğu için bizimle 

baş etmeniz mümkün değildir. Aynı Şekilde sizlerin 

zihninden geçeni okuyacağımızı, futbolcularınızın 

ne yapmak istediklerini çok önceden 

anlayabileceğimizi de hesaba katmanız gerekir. Her 

ne kadar futbol topuna aşinalığımız yoksa da bizim 

zihinsel ve bedensel mükemmelliğimiz bize az önce 

sözünü ettiğim sonucu getirecektir. Bu abartılı bir 

söz veya şaşırtıcı bir şey değildir. 

 

 Soru: Bunun diğer takım oyunları veya 

bireysel oyunlar için de öngörebilir miyiz efendim? 

 

 Semiyun: Yeryüzündeki bütün sportif 

faaliyetleriniz için öngörebilirsiniz. Aramızdaki 

muazzam gelişmişlik farkının çok doğal bir 

neticesidir bu sözünü ettiğimiz husus. 
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 Soru: Efendim benim bu akşam için başka 

sorum yok. Sizin söyleyecekleriniz var mı, 

eksiğimiz var mı? 

 

 Semiyun: Elbette ki eksiğiniz çok fazladır. 

Çok genel hatlarıyla konu hakkında konuşmuş 

durumdayız. Ümit ederim ki, zaman içinde daha 

fazla konuşma imkânımız olsun. Size iyi geceler 

dilerim. 

 

 

     CELSE:49                                              

22.9.1993 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi akşamlar diliyorum. Ben bu akşam 

yaşadığınız mekânlar üzerinde konuşmak istiyorum. 

Bizimkine yakınlıkları, uzaklıkları neler olabilir 

onları görelim istiyorum. Yaşadığınız yerler veya 

mekânlar bizim yaklaşımımızla ev veya daire 

sınıfına girer mi efendim? 

 

 Semiyun: Hem ev, hem daire sınıfına 

girmektedir. Çok katlı binalarımız vardır. Burada 

yaşayanlar bulunmaktadır. Aynı şekilde sizin ev 

diye tabir ettiğiniz bahçe içinde tek katlı yapılar bir 

hayli mevcuttur. Ama her iki halde de doğallık ilkesi 

bozulmuş değildir. Sizde daire dediğiniz yapıların 
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doğallık ilkesine aykırı pek çok yönü bulunmaktadır. 

Ama bizim daire türüne benzeyen yapılarımızda bile 

doğallık ilkesi çiğnenmemiştir. Durum bu açıdan 

bakıldığında bir hayli farklıdır. 

 

      Soru: Mesela dairelerinizde doğallığı 

zedelemeyen ama bizde bulunmayan ne var 

efendim? 

 

 Semiyun: Her şey desem çok genel konuşmuş 

olurum. Ama doğal yaşantıdan ne kastediyorsanız ya 

da neyi düşünüyorsanız bizim dairelerimizin içinde 

bu yaşantınızı sürdürmeye devam edersiniz. Aksi 

bizim için tahammül edilmez bir yaşam şekli olmak 

durumundadır. 

 

 Soru: Sizde mülkiyet olmadığını biliyoruz 

ama ev veya evlerin sahibi var mıdır? Herkesin bir 

evi var mıdır? 

 

 Semiyun: Hiç istisnasız her Agartalı'nın 

Agarta Ülkesinde bir evi veya dairesi vardır. Bunun 

mülkiyetle alakalı bir yanı yoktur. Biz de sizler gibi 

barınma ihtiyacını duymaktayız. Buradan herkesin 

içinde yaşadığı bir evinin veya dairesinin olması 

sonucuna ulaşabilirsiniz. Ama bunların sahibi veya 

sahipsizliği diye bir kavram bizde söz konusu 

değildir. Amaç tekâmül için maddeden 

yararlanmaktır. Biz onu yapıyoruz. Yani, öbu ev 

kimindirö sorusu Agarta'da sorulamayan bir soru 

şeklidir. Çünkü bunun cevabı yoktur. Aslına 
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bakarsanız tek cevabı vardır. Her şey Allah'ındır. 

Ama bu, zaten bilinen bir kavramdır.  Şunu da ilave 

edelim ki, her Agartalı'nın evi olmakla birlikte adeta 

herkesin evi herkesindir. Yani biraz kaba bir 

yaklaşımla da olsa bir misafirimiz evimize gelse 

bizde aynı Türk halkının yaptığına benzer bir şekilde 

onu evimizin baş konuğu yaparız. Evimizin bütün 

maddi manevi imkânlarını onun önüne sereriz. Tabii 

bu, kaba bir yaklaşımdır. Gelenin belli bir nedeni 

vardır. Şayet o evde kalması gerekiyorsa onun da bir 

nedeni vardır. Ama hiç kimse yabancılık hissetmez. 

Aynı kendi evinde olduğu gibi orayı benimser, o 

evin sahibi bunun böyle olduğunu bilir. Sanırım bir 

parça izah edebildim. 

 

 Soru: Peki efendim bu evlerde uzun yıllar 

yaşanır mı? Ev çok sık değiştirilir mi? Veya aynı 

evde mi yaşanır? 

 

 Semiyun: Böyle bir durum söz konusu 

değildir. Dikkat ederseniz siz de hayatınız boyunca 

ihtiyacınıza uygun pek çok evde oturmuş 

bulunuyorsunuz. Aynı şey bizim için de geçerlidir. 

Ama bizde evlilikler sizdekinden daha fazla ve hayat 

daha uzun olduğu için ev değiştirmeler biraz daha 

fazladır. Evlilik konusundaki bilgilerimizi daha önce 

vermiştik. Ama eşler birbirlerinden ayrılıp başka 

birileriyle yaşamaya başlamışlarsa pek doğal olarak 

evlerin değişmesi gerekmektedir ki, biz de onu 

yapmaktayız. Eşlerden birinin evinde kalınmaya 

devam edilir veya yeni bir eve geçilir. 
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 Soru: Efendim yaşadığınız evlerin bizim 

ölçülerimize göre hacimleri nedir? 

 

 Semiyun: Sizin evlerinizden daha büyüktür. 

Bu, bizim ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir 

büyüklük olmak durumundadır. Darlık veya genişlik 

hadisesi söz konusu olamaz. Evlerimizin büyüklüğü 

ihtiyaçlarımıza tam cevap verebilecek kadardır. 

 

 Soru: Evde salon, yatak odaları, mutfak var 

mıdır? Evlerin boyutları eni, boyu, yüksekliği nedir 

efendim? 

 

 Semiyun: Salon, yatak odaları, çalışma 

yerleri, tuvalet mevcuttur. Mutfak demeyelim ama 

yemeklerin bulunduğu genellikle yemeğimizi 

yediğimiz bölüm de mevcuttur. Yemek 

yapmadığımızı daha önce söylemiştik. Metre olarak 

düşünecek olursak dört yüz ila beş yüz metre karelik 

evlerde oturmaktayız. Yükseklikleri üç ila yedi m 

arasında değişir. Tabii bu söylediklerim genel olarak 

verilmiş bilgiler ve ölçülerdir. Duruma göre bunun 

birkaç katı büyüklüğünde evler vardır. Ama genel 

olarak boyutlar az önce söylediğim şekildedir. 

 

 Soru: Bu evler hareketli midir? Yani ihtiyaca 

göre şekil değiştirirler mi? Büyüyüp küçülürler mi? 

Sağından solundan bir şeyler çıkar, geri çekilir mi? 

Yani nispeten bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz 

gibi... 
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 Semiyun: O gördükleriniz çok kaba 

yaklaşımlardır. Bizim evlerimiz kaba duvarlarla 

çevrili evler değildir. İstisnasız her santimetre 

karenin bir fonksiyonu vardır. Evlerimiz 

düşündüğünüzden daha kullanışlı ve işlevseldir. 

Daha önceki bir celsemizde söylediğimiz gibi bizim 

evlerimiz daimi bir üniversite, daimi bir okuldur ve 

bu niteliklerine uygun donanımla donatılmışlardır. 

 

 Soru: Ve görünürde daima göze çarpan 

eşyalar var mıdır efendim? Salonda olsun, odalarda 

olsun... 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız hem vardır, hem 

yoktur demek daha uygun olur. Konuya hangi gözle 

baktığınıza bağlı. Yatak odasında bir yatak ararsanız 

gözünüzle göremeyebilirsiniz. Ama yatak gözünüzle 

görülmese bile oradadır. Bu, sizin nispeten dünya 

yaklaşımınıza göre verilmiş bir cevaptır. Pek çok 

konu sizin dünyevi düşünce ve alışkanlıklarınıza 

uymamaktadır. Doğal olarak da düşünmediğiniz, 

bilmediğiniz pek çok konu hakkında soru 

soramıyorsunuz.  Ama biz şu anda bunları anlatacak 

durumda değiliz. Çünkü çok az bir parça konuya 

değinsek -ki zaman zaman değiniyoruz- bir anda 

anlaşılmazlıkların içine sürükleniyoruz ve konu esas 

yapısından uzaklaşmaya başlıyor. Bu aşamada bunu 

arzu etmiyoruz. Bu tür gerçekleri gözünüzle 

gözlemlemeniz daha uygun olacaktır. Ama onun 

vakti henüz gelmemiştir. Şu anda daha somut 

konularda bu şekilde çalışmak daha uygundur. 
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 Soru: Evet bazı kavramları biz hiç bilmiyoruz. 

Bilmediğimiz şeyi düşünemiyor ve soru 

soramıyoruz. Ama görürsek sanırım izah etmek ve 

daha sağlıklı sorular sormak mümkün olacaktır. O 

günlerin bir an önce gelmesini arzu ediyoruz. Zaman 

zaman evlerinizi ışınlayarak bir yerden bir yere 

taşıdığınızı söylemiştiniz. Bu çok sık olur mu? 

Mutlaka bir gereği vardır...  

 

 Semiyun: Evet bir gereği vardır. Evlerimizi 

hatta şehirlerimizi bile bir yerden bir yere 

taşımaktayız. Ama şehirlerin taşınmasının çok ender 

bir hadise olduğunu ilk etapta belirtmeliyim. 

Evlerimizi zaman zaman yaptığımız işe uygun 

mekânlara taşımakta, hatta bazen işimiz bitince 

geriye evimizle birlikte dönmekteyiz. Bunun bir 

güzellik unsuru olduğunu ayrıca belirtmek 

istiyorum. 

 

 Soru: Efendim cam var mıdır evlerinizde? 

 

 Semiyun: Cam demeyelim ama dışarısı ile 

ilişki kurmamızı sağlayan açıklıklar vardır. Onlar 

tahmin ettiğiniz gibi hareketlidirler. Gerektiğinde 

tamamen kapanıp, gerektiğinde tamamen 

açılabilecek niteliklere sahiptirler. Cam yaklaşımı 

bizim için çok kaba kalmaktadır. 
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 Soru: Efendim gözle görülsün veya 

görülmesin evlerinizde genel hatlarıyla hangi tür 

eşyalar bulunur? 

 

 Semiyun: Sizinkine pek benzemeyen eşyalar 

bulunur dersem çok genel bir cevap vermiş olurum. 

Ama son derece teknik çalışmalarımıza uygun 

eşyaların, aletlerin bulunduğunu az çok tahmin 

edebilirsiniz. Bunların bir kısmından zaman zaman 

celselerimizde yeri geldikçe bahsetmiştik. Yine yeri 

geldikçe kendiliğinden ortaya çıkacak olan eşya 

veya aletlerimiz vardır. 

 Soru: Evet. Biraz evin çevresinden 

bahsedebilir miyiz? Bahçe düzeniniz bizimkilere 

benzer mi? 

 

 Semiyun: O konuda çok kaba bir yaklaşımla 

benzer kelimesini kullanabilirim. Bahçe anlayışımız, 

bahçe düzeni anlayışımız sizinkinden oldukça 

farklıdır. Ama evlerimizin içinde olduğu gibi 

çevresinde ve dışında doğal ilkelere ters düşmeyen 

unsurlar vardır. Evlerimiz adeta yeryüzünde 

kurulabilecek cennetin içinde bulunmaktadır. Size 

göre evlerimizin içi de, dışı da adeta cennettir. Bunu 

tariften ziyade görüp gözlemlemek daha uygun olur 

kanısındayım. 

 

 Soru: Benim bu akşam için başka sorum yok 

efendim. Zorlamak istemiyorum. 
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 Semiyun: Bizim de cevabımız yoktur. Size iyi 

geceler dilerim. 

 

 

 CELSE:50                                            

21.10.1993 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler efendim. Bu akşam 

Agarta'ya doğma ve Agarta'dan mezun olma 

hakkında konuşmak istiyorum. Daha önceki bir 

celsemizde Agarta'ya doğabilmek için dünya 

okulunu bitirmiş olmak ve aradaki birkaç okulu daha 

bitirmiş olmak gerekiyordu. Şimdi önce şunu 

sormak istiyorum: Dünya okulundan mezun olmak 

şart mıdır? Yoksa bu seviyedeki okullar mı 

kastediliyor efendim? 

 

 Semiyun: Bu seviyedeki ve bu seviyenin 

üstündeki okullar kastedilmektedir. Yoksa 

öAgarta'ya doğulabilmesi için ille dünya okulundan 

mezun olunması gerekirö diye bir şart koşulmuş 

olsaydı bu, bütün ilahi nizama ve onun bildiğiniz, 

bilmediğiniz işleyişine aykırı olurdu. Biz o zaman 

sorulan sorunun karşılığı olarak bu cevabı vermiştik. 

Dünyada yaşayan bir insanın Agarta'ya doğabilmesi, 

öldükten sonra mümkün değildir demiştik. Önce 

dünya okulunu sonra arada birkaç okulu daha 

bitirmesi, bu okullardan mezun olması gerekir. 
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Buradan sadece dünya okulunu bitirmek gerekir 

yorumuna varılamaz. 

 

 Soru: Şimdi, o halde dünyanın bulunduğu 

fiziki kâinattaki okulları mı bitirmek gerekiyor? 

   

 Semiyun: Hayır, böyle bir şart söz konusu 

değildir. Sizler fiziki kâinatın büyüklüğü ve içinde 

yaşadığınız fiziki kâinat hakkında hemen hemen 

ciddi hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. Bu nedenle 

sorduğunuz sorular bazen alınması gereken bilgiye 

uygun sorular olmamaktadır. Elbette ki fiziki 

kâinatta bulunan okullardan mezun olmak 

gerekmektedir. Ama fiziki kâinatın dışındaki okullar 

kavramından ne anlamanız gerektiği hususunda 

bilginiz yoktur. 

 

 Soru: O halde şu soruyu sorayım efendim: 

Buna paralel fiziki kâinatlar yine bu ayarda olmakla 

birlikte mevcut mudur? 

 Semiyun: Evet mevcuttur. Farklı vibrasyonel 

seviyelerde olmakla birlikte bünyesinde sayısız 

okulları, gezegenleri bulunduran kâinatlar söz 

konusudur. Bunların hepsi bir bütündür. Bu tarafını 

karıştırmamakla birlikte kısaca Agarta'ya 

doğabilmek için sadece fiziki kâinatta bulunan 

okullardan mezun olmak şart değildir demek 

yeterlidir. 

 

 Soru: Efendim o halde şöyle bir kavram 

çıkıyor ortaya. Sözgelimi üçüncü ve dördüncü boyut 
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arasında da bir sürü âlemler var. Bunlarda bir sürü 

okullar var. Bunları işin içine katabilir miyiz? Şimdi 

her ne kadar Agarta Uygarlığı gelişmiş bir uygarlık 

olsa da üç boyutlu fiziki bir âlemde bulunuyor. 

Şimdi üç ile dört arasında âlemler var. Ara âlemler 

var. Ara âlemler, ara kâinatlar bu kâinattan genel 

olarak daha gelişmiş bir kâinat olduğuna göre 

burada yaşayan varlıkların tekrar gerisin geriye 

dönüp Agarta'ya doğması söz konusu olabilir mi? 

 

         Semiyun: Öncelikle doğru bir tanım koymak 

gerekmektedir. İçinde yaşadığımız fiziki dünya üç 

boyutla çevrelenmiş bir dünyadır. Ama dördüncü 

boyutun içine giren halleri de mevcuttur. Burasının 

sizin için anlaşılır bir yanı yoktur. Ama yine 

tekrarlarsak öüç boyutlu âlemde yaşıyoruzö sözü 

izaha muhtaçtır ve tek başına yeterli değildir. Bizce 

burada eksik bilgi vardır. Bunu belirttikten sonra 

sorunuzun cevabını vermek biraz daha kolaylaşır. 

Prensip olarak, daha doğrusu teorik olarak üç boyutu 

alsak bile üçüncü boyut ve dördüncü boyut 

arasındaki âlemlerin içinde bulunan gezegenlerin ve 

okulların gelişmişlik düzeyinin, Agarta'nın 

gelişmişlik düzeyinden ileride olduğunu düşünmek 

hatalıdır. Buradaki pek çok okul Agarta'nın genel 

seviyesinin altında olduğu gibi yine pek çok okul bu 

seviyenin üzerindedir. Bunun ayrıca bilinmesinde 

yarar vardır. 

 

 Soru: Burada bir saptama yapmak istiyorum. 

Şimdi, üçüncü boyuttaki bilgi düzeyiyle dördüncü 
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boyuttaki bilgi düzeyi aynı değildir. O boyutun bilgi 

seviyesi daha yüksektir diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Şüphesiz daha yüksektir. Zaten biz 

dördüncü boyuttan bahsetmiyoruz. Dördüncü boyuta 

bir anda ulaşılamayacağını biliyorsunuz. Arada 

birçok âlem vardır. Bu âlemlerin genel bilgisi, genel 

bilgi düzeyi bir ileriki âleme göre mutlaka daha 

aşağıda olmak durumundadır. Ama genel 

seviyelerden söz ediyoruz. Şurası unutulmamalıdır 

ki, bizler içinde bulunduğumuz kâinat bilgisini 

öğrenirken varlık olarak bazen pek çok kâinatta, 

âlemde de bulunmaktayız. Bu, insan varlığının 

görkemini ifade eden bir haldir. Ama bizler 

tamamen içinde bulunduğumuz fiziki âleme uygun 

varlıklar olmakla birlikte bunun ötesine de uzanan 

varlıklarız ki, aslında asıl varlığımız fiziki üç 

boyutlu âlemin çok ötesinde mevcuttur. Bu durumda 

bizim bilgi seviyemizin hangi âlem açısından ele 

alınması gereği gibi bir kavram ortaya çıkar ki, bu 

da yanlıştır. Netice olarak Agarta'nın bilgi seviyesi 

üçüncü ve dördüncü boyut arasındaki âlemlerde 

bulunan okulların bir kısmının bilgi seviyesinin 

üzerindedir. Orada yaşayan varlıkların Agarta'ya 

doğabilmesi için o okulu da bitirmiş olmaları 

gerekebilir. 

 

 Soru: Yani vibrasyonel seviyesi bu kâinattan 

daha yüksek olan bir okulda okumakta olan ya da 

tekâmül etmekte olan bir varlık Agarta'da bulunan 
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bir varlıktan tekâmül seviyesi olarak daha geride 

olabilir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Bu mümkün değildir. Ama 

bizim sözünü ettiğimiz hadise daha farklıdır. 

 

 Soru: Bana çelişkili gibi geldi. Üçüncü ve 

dördüncü boyut arasındaki âlemlerde Agarta'nın 

genel seviyesinden daha geride olan bir uygarlık var 

mıdır, yok mudur? 

 

 Semiyun: Vardır ve onun vibrasyonel seviyesi 

dünyanın vibrasyonel seviyesinden daha yüksektir. 

 

 Soru: Ama burada bulunan bir varlık 

Agarta'daki insanların vibrasyonel seviyesinden 

daha yüksek değil mi? 

 

 Semiyun: Daha yüksektir. 

 

 Soru: Dolayısıyla bilgi açısından da daha 

yüksek değil midir? 

 

 Semiyun: İşte orada durmanız gerekmektedir. 

Az önceki açıklamalarımı dikkatlice okursanız öyle 

olamayacağını anlayabilirsiniz. 

 

 Soru: Yine de bir çelişki var gibi geldi bana. 

Bunu nasıl giderebiliriz? 
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 Semiyun: Çelişki tamamen sizin bu konudaki 

gerçekler hakkında bilgisiz oluşunuzdan 

kaynaklanmaktadır. İsterseniz bu konuya daha sonra 

dönmek üzere devam edelim. 

 

 Soru: Öyle olsun efendim. Şimdi dünya okulu 

seviyesindeki okulları ve aradaki birkaç okulu 

bitirmek gerekir demiştik. Bu aradaki birkaç 

okuldan kastedilen nedir efendim? 

 

 Semiyun: Dünyanın bilgi seviyesi ve bu 

bilginin ötesinde mevcut bulunan diğer bilgilerin 

elde edilmesi Agarta'ya doğabilmek için gereklidir. 

Ancak belli bir bilgi seviyesine ulaştıktan sonra 

Agarta'ya doğmalıdır ki, Agarta'daki okuldan faydalı 

bir şekilde yararlanma imkânı olsun. Dünya okulu 

seviyesindeki herhangi bir okulu bitirdikten sonra 

Agarta'ya doğulmasının herhangi bir faydası 

olmayacaktır. Çünkü Agarta'nın genel bilgi düzeyini 

o varlık anlamayacak, adeta geri zekâlı bir konuma 

düşecektir. Bu bilgi seviyesini artırmak için kişinin 

birkaç gelişmiş okulu daha bitirmesi gerekir. Bu 

okullar az önce konuştuğumuz gibi fiziki kâinatta 

olabileceği gibi, farklı fiziki âlemlerde olabilir. 

Nihayet ruhani âlemin içindeki haller de onun bilgi 

seviyesini artırıcı unsurlardır. Yani kişinin ya da 

varlığın bilgi elde etmesi hangi hal ve gezegende 

bulunursa bulunsun süreklilik arz eder. Belli bir 

noktaya ulaşınca gerek Agarta'ya veya Agarta'ya 

uygun seviyedeki bir başka dünyaya doğma imkânı 

hâsıl olur. Bu, tekâmülün doğal işleyiş tarzıdır. 
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 Soru: Şimdi, bir de fiiliyattan bahsedebilir 

miyiz? Yani Agarta'ya genel olarak enkarne olan 

varlıklar hangi okullardan mezundurlar? Bir 

sıralama yapılabilir mi? 

 

 Semiyun: Büyük bir çoğunluğu fiziki kâinatta 

yaşamış ve yaşamakta olan varlıklardır. Samanyolu 

bunun içinde ağırlıklı olarak yer tutmaktadır. Ayrıca 

dünyadan mezun olan birçok kardeşimiz daha sonra 

Agarta'ya bu şekilde doğmuştur. Ağırlık fiziki 

kâinattır. İçinde yaşadığımız fiziki kâinattır 

diyebiliriz. 

 

 Soru: Peki efendim Agarta'ya doğmak bir 

amaç değil, amaç tekâmül etmek. Agarta'dan 

tekâmül edip mezun olmak için hangi şartlar 

gerekir? 

   

 Semiyun: Sizin dünyanızdan mezun olabilme 

şartları nelerse, Agarta'da da budur. Agarta'dan 

alınması gereken her türlü bilgi alındıktan sonra 

artık burada yaşamanın bir anlamı kalmayacaktır. 

 

 Soru: Dünya yılıyla normal tekâmül seyrinde 

bulunan bir varlığı düşünelim, öyle ciddi hatalar 

yapmasın. Ne kadar sürede mezun olunur, kaç 

enkarnasyon gerekir efendim? 

 

 Semiyun. Bu konuda şu aşamada herhangi bir 

söz söylememek yerinde olur ama şu kadarını 
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söyleyelim ki, birkaç yaşantı buradan mezun 

olabilmek için kâfi değildir. 

 

 Soru: Daha geniş müfredatı olan bir okul o 

zaman. Peki, siklus kavramı burada söz konusu 

olabilir mi? Dünya için söz konusu olan siklus 

kavramı... 

 Semiyun: Evet olabilir. Her şey bir vakte 

kadardır. Buraya doğan varlıkların belli bir vakitte, 

belli bir noktaya ulaşmaları onlardan beklenir. Tıpkı 

sizde olduğu gibi ama bu bizde şuurlu olur. Sizde ise 

bunu hiç kimse bilmez, demek yerindedir. 

 

 Soru: Peki dünyadaki gibi o süre sonunda 

hedefe ulaşamamış, bir anlamda mezun olmamış 

Agartalılar olmuş mudur efendim? 

 

 Semiyun: Hayır dersem şaşıracağınızı 

biliyorum. Ama olmamıştır. Bizdeki gelişmişlik 

düzeyi her şeyi tam kıvamında belirler. Bu tür 

zorlanan Agartalılar olursa da onlara her türlü 

yardım yapılarak mezun olmaları sağlanır. Yani 

belirli bir süre sonunda her Agartalı, Agarta okulunu 

bu güne kadar bitirmiştir. Bu, bizim için ayrı bir 

övünç kaynağıdır. Tarihimizden burada yeniden 

bahsetmek gerekir. Çünkü şu konuşmalar 

neticesinde tarihimizi belirleyen önemli bir nokta 

kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Daha önceki 

tarihimiz ile ilgili konuştuklarımızın içine bu hususu 

not edebilirsiniz. Bu güne kadar Agarta okuluna 

doğan bütün Agartalılar süresi içinde Agarta'dan 
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mezun olmuşlardır. Bu, tarihimizin çok önemli bir 

özelliğidir. 

 

 Soru: Tabii bu arada bir Agartalı buradaki 

programını bırakıp, bedenini bırakıp ara ara başka 

gezegenlere, dünyalara da doğabilir, ruhsal bilgi 

açısından bunu soruyorum efendim. 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Bu, onun 

Agarta'daki programını kolaylaştırıcı unsurlardan bir 

tanesidir. Dünyanız için de böyledir, dünyalar için 

de bu böyledir. Hatta aynı yerde birkaç bedenle 

doğulabilir. Bunu ayrıca belirtmek istiyorum. 

Bizdeki birey kavramı sizde olduğu gibi kesin 

değildir. Sayı ile sınır kavramı bizde daha 

yumuşaktır. Aslında bu sizin için de söz konusudur. 

Ama sizde şuursuzdur, burada ise Agarta'dan mezun 

olması gereken varlık gerektiğinde aynı anda birkaç 

bedenle Agarta'da yer alabilir ve bunları kendisi 

bilir. Bu, hayatın ayrı bir lezzeti, ayrı bir 

güzelliğidir. 

 

 Soru: Peki efendim mezun olduktan sonra 

Agartalılar genelde nereye doğarlar? 

 

     Semiyun: Daha yüksek okullara doğarlar. 

Genel bir cevaptır ama başka ne diyeyim? Çünkü 

yaratılmışlık hakkındaki bilginiz son derece azdır. 

 

 Soru: Efendim benim bu akşam için başka 

sorum yok. Sizin diyecekleriniz varsa dinliyoruz. 
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 Semiyun: Hayır, bizim de yoktur. Size iyi 

geceler dilerim. 

 

 

 CELSE:51                                            

23.12.1993 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Görüşmeyeli 

bir hayli zaman oldu. Ama masanızın üstünde duran 

kitabımızın size sevinç ve gurur verdiğini görmek 

bizi mutlu ediyor. Biz bu beklemeyi bu nedenle 

makul karşılıyoruz. Allah nasip ederse ikincisini ve 

daha sonrakilerini yayınlamak imkânına sahip 

oluruz. Biz çalışmalarımıza devam edelim. Şurasını 

rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu çalışmalar bizi arzu 

edilen neticeye mutlaka ulaştıracaktır. Çıkan 

kitabımız hemen hemen her yönüyle başarılı bir 

çalışma olmuştur. İçerik açısından da, basım tekniği 

açısından da kuşkusuz hataları vardır. Ama genel 

başarının yanında bunlar çok küçük kalmaktadır. Bu 

çalışma şunu da göstermektedir ki, ikinci kitap hem 

içerik, hem biçim açısından birincisinden daha 

başarılı olacaktır. Çünkü elimizde ne yapıp, ne 

yapmayacağımızı gösteren somut bir çalışmamız 

vardır. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: Evet uzun süren, bizi yoran, bu 

çalışmaların somut neticesini görmek beni gerçekten 

çok mutlu etti. Böyle bir şeyi arzulamıştık. 

Arzumuza kavuştuk. Bu arzu aynı zamanda daha 
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büyük başarıların bunun arkasından gelebileceğini 

gösteriyor. İnşallah çok hayırlı neticelere ulaşırız. 

Bugün ben Üstadımla bir görüşme yaptım. Bu 

görüşme çerçevesinde hem size birkaç soru sormak 

istiyorum, hem de uzun geçen bir aradan sonra 

celselerimize tekrar başlamış oluyoruz. Üstattan elde 

ettiğimiz bilgiye göre otuz altı âdem boyu dünyaya 

gelmiş. Biz otuz altıncı âdem boyunu oluşturuyoruz. 

Altıncı âdem boyundan bu yana Agarta 

Uygarlığı'nın olduğunu söylüyor Üstadımız. Önce 

bu rakamlarla mutabık mıyız? Bu kavrama karşı 

yaklaşımınız nedir efendim? 

 

 Semiyun: Önce otuz altı âdem boyunun 

yeryüzüne geldiği konusunda mutabık olduğumuzu 

söyleyebilirim. Sizler otuz altıncı âdemin çocukları 

oluyorsunuz. Ondan önceki pek çok âdem soyunun 

yeryüzüne gelişini biz izlemiştik. Ama daha önceki 

celselerimizde konuştuğumuz gibi âdem boylarının 

tamamının insan olduğu neticesine, yani insana ait 

belirgin özellikleri taşıdığı neticesine ulaşmamanız 

gerekir. Çünkü sözgelimi; Atlantis Uygarlığı’nın 

dünyaya geliş şekli sizin geliş Şeklinizle yakınlık 

gösterir. Onlar da sözünü ettiğiniz otuz altı âdem 

boyundan bir tanesini oluşturmaktadırlar. Ama onlar 

insan değillerdir. Üstadınızın dediği diğer husus da 

doğrudur. Bizler altıncı âdem boyundan bu yana 

yeryüzünde bulunuyoruz.  Aslına bakarsanız altıncı 

âdem boyunu oluşturan topluluk biziz. Ama 

yeryüzünde halen bulunan topluluk yine biziz. Otuz 

altı âdem boyundan pek çoğu yeryüzünden kalkmış 
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olmakla birlikte yaşayan bizim gibi birkaç örnek 

daha vardır. Ama bunlar konumuzun kapsamı 

dışındadır. Sonuç olarak altıncı âdem boyu biziz ve 

insanlık ailesinin onurlu bir bireyini oluşturuyoruz. 

 

 Soru: Şimdi altıncı âdem boyundan bu yana 

gelen âdem boylarını incelediniz ve anladığım 

kadarıyla otuz altı âdem boyu gelmiş ama bunların 

tamamı insan değil. Âdem boyu derken hatalı mı 

konuşuyoruz? 

 

 Semiyun: Hayır, hatalı konuşmuyorsunuz. 

öÂdem boyuö demek daha doğrudur. O bir 

simgedir. İsmin bu manada önemi yoktur ama 

yeryüzünde hayat otuz altı kere bahsedilen şekilde 

yer etmiştir. 

 

 Soru: Peki otuz altı âdem boyunun ne kadarı 

insan dediğimiz varlığın belirgin özelliklerini 

taşıyan boylardı efendim? 

 

 Semiyun: Toplamı altı tanedir. Biri sizsiniz, 

biri de biziz. Diğer dört tanesi insan niteliklerini 

taşıyan boylardır. Ama bunların ilk iki tanesi bizden 

öncedir. Altıncı âdem boyundan sonra yeryüzüne 

sizlerin ve bizlerin dışında gelen diğer iki boyun 

belirgin insani nitelikleri sizinki kadar gelişmiş 

değildir. Nispeten ilkel sayılabilecek yapıya 

sahiptirler. Ama insan tanımlamasının içine giren 

boylar olmuşlardır. Bu konuda bu kadarı yeterlidir. 
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Daha fazlası ruhsal çalışmaların konusuna, kapsamı 

içine girmektedir. 

 

 Soru: Yine Üstatla yaptığımız bu telefon 

konuşmasında Üstadımız, öArtık onlar kısmen 

görünmez olabiliyorlar. Daha yukarı âlemlerde 

yaşayabiliyorlarö diyor. Bunun süresi nedir? Bu 

konu hakkında biraz daha bilgi alabilir miyiz? 

              

 Semiyun: Üstadımızın söylediği sözler 

doğrudur. Gerçekten kendi fiziki bedenimiz 

üzerindeki hâkimiyetimizi bir hayli aşmış 

durumdayız. Bunun doğal sonucu olarak çoğunluk 

üçüncü boyut içinde olmakla beraber daha yüksek 

vibrasyonel seviyeli alemlere kendi fiziki kalıbımızı 

taşıyor ve orada uzun bir süre tutabiliyoruz. Sizin 

evliya dediğiniz insanların yapabildiği bu olayı, 

bizim halkımız normal bir yaşam biçimi olarak 

uygulayabilecek düzeye erişmiştir. Açıkçası biz 

bundan gurur duymaktayız. 

              

 Soru: Peki bir üst vibrasyonel seviyede veya 

bir üst âlemlerde bunu tutma süresi nedir efendim? 

               

 Semiyun: İstediğimiz sürece tutabiliriz. 

Birkaç yıl bile olabilir. Ruhsal olgunluğumuz 

bedenimiz üzerinde bize bu derece tasarruf imkânı 

vermektedir. 
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 Soru: Bu mükemmel bir şey. Tabii dolayısıyla 

dördüncü boyutta belki beşinci boyutta bunu 

yapabilirsiniz ama süre azalır diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. 

Söylediklerinize katılıyorum. 

               

 Soru: Peki efendim, bu hal ile aynı anda farklı 

boyutlarda bulunma gibi bir hadise meydana geliyor 

mu? 

               

 Semiyun: Bir anlamda gelmektedir. Ama fizik 

bedenimiz yeryüzünde bulunsa bile ruhsal 

varlığımız zaten farklı boyutları bir anda algılayacak 

düzeydedir. Bu açıdan konu bizim için şu kapsamın 

dışına çıkmaktadır. 

               

 Soru: Peki fizik bedeni böyle üst boyutlara 

taşımak, orada tutmak, orada yaşamak bir anlamda 

fizik kâinatın dışına çıkmak veya fizik kâinatta 

yaşamak esprisinin dışına çıkmak olmuyor mu? 

              

 Semiyun: Hayır, olmuyor. Az önce öyıllarca 

tutabilirizö derken bunu teorik olarak söyledim. 

Ömrümüzün büyük bir bölümü yine fizik dünya 

üzerinde geçmektedir. Çünkü esasen fiziki 

varlıklarız. Bunu inkâr etmiyoruz. Ayrıca bundan 

son derece memnunuz ama yaptığımız çalışmalar 

açısından ara sıra belirli sürelerle üst boyutlara fiziki 

bedenimizi oranın maddesine uygun bir hale 

getirerek taşımak eylemi içindeyiz ki, bu büyük bir 
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nimet ve güzellik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

durum Tanrı'nın bir lütfüdür. 

               

 Soru: Peki bunun bir sonu var mıdır efendim? 

Böyle daha milyonlarca yıl bu gelişmişlik hızını, 

tekâmül hızını sürdürerek nereye ulaşılabilir? 

               

 Semiyun: Fizik ötesine ulaşılamaz. Dünyada 

milyarlarca yıl da yaşasak, bu halden çok daha üstün 

haller seviyesine ulaşmış olsak biz yine de fiziki 

varlıklarız ve fiziki dünya bizim yuvamızdır. 

               

 Soru: Çünkü nihayet bu teorik olarak 

konuştuğumuz konuda bu seviyeye ulaşmış fiziki 

âlemlerle, uygarlıklarla karşılaşmışlığınız olmuştur 

diye düşünüyorum? 

               

 Semiyun: Doğru düşünüyorsunuz. Onlar 

bizim ufkumuzun genişlemesi açısından, 

hedefimizin doğru tespit edilmesi açısından bize çok 

güzel örnekler olmuşlardır, olmaya devam 

etmektedirler. 

               

 Soru: Yine Üstadımızla yaptığımız görüşmede 

Üstadımız bize bu çalışmanın dört cilt olacağını 

söyledi. Birincisini çıkarttık. İkincisi üzerinde 

çalışıyoruz. Üstadımızın bu sözüne, tespitine ne 

dersiniz efendim? 

               

 Semiyun: Allah nasip ederse dördüncü cildi 

de tamamlarız ve o zaman hedefimize ulaşmış 
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oluruz. Daha fazlası olabilir. Ama açık söyleyeyim 

programlanan dört cilttir. Bundan sonrası hür 

iradenizin ilave çabası olabilir ki, biz buna hayır 

demeyiz. Ama bu dört ciltlik çalışma temel çalışma 

olacaktır ve dünya insanlığının Agarta insanlığını 

tanımasına başlangıç olacaktır. Sonrası elbette ki 

gelecektir. Ama bu sağlıklı ve güvenilir ilk çalışma 

olmaktadır. 

               

 Soru: Üstadımız aynı zamanda resim 

konusundan bahsetti. Yani ben sonraki çalışmalarda 

bizzat resimler olmasını arzu ediyorum kitapta. Bu 

konuya yaklaşımınız nedir? 

               

 Semiyun: Bu konuya yaklaşımımız son derece 

sıcaktır. Ama bunu belirleyici biz değil, siz 

olacaksınız. Dünya insanlığının tutum ve 

davranışları bizim bu konuda size yardımcı olup 

olmayacağımızı belirleyecektir. Biz bu çalışma 

içinde Agarta Uygarlığı'nı tanıtan resimlerin de 

olmasını arzu ediyoruz. Ama henüz bu konuda 

konuşmak bile erkendir. Biz çalışmalarımıza devam 

edelim. O çalışmaların bizi bir yerlere götüreceği 

kaçınılmazdır. 

               

 Soru: Yine Üstatla bir konu üzerinde 

konuşurken uzayda yaşayan diğer uygarlıkların 

ömegadonö ismini verdikleri bir uzay ölçüsünden 

bahsedildi. Bu ömegadonö isimli uzay ölçüsüne 

yatkın mısınız? Bunu kullanıyor musunuz veya bunu 

biliyor musunuz efendim? 
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 Semiyun: Megadon dediğiniz uzay ölçüsünü 

biliyoruz. Biz onu kullanmıyoruz. Bizim 

kullandığımız farklı ölçüler vardır. Ama pek çok 

uygarlık için ömegadonö denilen uzay ölçüsü 

kullanılmaktadır. Biz bu ölçüyü tam anlamıyla 

bilmekteyiz. Ama teorik olarak açıklamasını yapmak 

şu aşamada gereksizdir. 

          Soru: Siz bunu neden kullanmıyorsunuz 

efendim? 

               

 Semiyun: Bizim ihtiyacımıza cevap 

verebilecek bir ölçü sistemi değildir. Nispeten daha 

geri uygarlıkları kapsayan bir ölçü sistemidir. 

               

 Soru: Bu fiziki uygarlıklar için, yani 

bildiğimiz fiziki kâinat için kullanılan bir ölçü 

müdür? 

               

 Semiyun: Evet, dediğiniz gibidir. 

               

 Soru: Yani bir dördüncü boyutta, beşinci 

boyutta veya üçüncü boyutun farklı vibrasyonel 

seviyelerinde kullanılan bir ölçü birimi değil mi 

efendim? 

               

 Semiyun: Hayır, değildir. Tamamen fiziki 

uzaklıkları ölçmeye yarayan bir ölçü birimidir. Sizin 

ışık yılı dediğiniz, ışık hızı dediğiniz ölçü biriminin 

çok daha büyük bir hale getirilmiş şeklidir. Yani bir 
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ömegadonö içersinde sayısını vermeyeyim ama öşu 

kadar ışık yılı vardırö denilebilir. 

Ama bu yine çok genel bir izah şeklidir. 

               

 Soru: Efendim benim bu akşam için sorum 

yok. Sizin varsa dinliyoruz. 

 

  Semiyun: Hayır, yoktur. Size iyi geceler 

dilerim. 

 

 

 

 

 

 CELSE:52                                              

26.1.1994 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Allah 

görüşmemizi tekrar nasip etti. Bu mübarek gecede 

celsenizi ben de zevkle izledim. Ve sıra bana geldiği 

için kendimi bahtiyar addediyorum. Her şeyden 

önce sizi özlediğimi burada belirtmek istiyorum. 

Daha önceki hafta Üstadımız Muzaffer Kınalı'nın 

celsesine konuk olmuştum. Dün akşam nasip 

olmadı.  Ortamımız uygun değildi. Ama en kısa 

sürede celsesine tekrar katılacağım ve o celseyle 

ilgili notları sanırım Üstadımız size yollayacaktır. 

               

 Soru: Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Sizin 

sesinizi duymaktan dolayı memnunuz. Celse notları 

geldiği zaman üzerinde konuşacağımızı ümit 
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ediyoruz. Hatta didik didik edeceğiz. Ne 

konuştunuz? Ne yaptınız? Orada yaklaşım daha 

farklı oluyor ve bu bizim için yeni bir ufuk oluyor. 

Ben bu akşamki celsemizde Agartalıların başka 

dünyaları araştırmaları, incelemeleri hakkında 

konuşmak istiyorum. Özellikle bunun dışında sizin 

konuşmamızı arzu ettiğiniz bir husus var mı? 

               

 Semiyun: Hayır yoktur. Bu konu bizim için 

önemlidir. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: Efendim başka dünyaları 

inceliyorsunuz. Başka dünyalarda yaşayan canlıları 

inceliyorsunuz. Belki dünyalar ile ifade edilmeyen 

ortamlardaki canlıları inceliyorsunuz. Öncelikle 

inceleme alanlarınızın kapsamı nedir, onu 

öğrenebilir miyiz? 

               

 Semiyun: Öncelikle fiziki kâinattaki 

gezegenleri inceliyoruz. Nihayet burası bizim içinde 

yaşadığımız kâinatımızdır. Çünkü fiziki skalası bize 

uygundur. Ve buralarda araştırma yapmak nispeten 

daha kolaydır.  Ama bir ölçüye göre fiziki 

kâinatımızın ucu bucağı yoktur ve bu konuda 

inceleme yapmanın sonu gelmeyecektir. Belki böyle 

olması daha hayırlıdır. Fiziki kâinatımızdaki yaşam 

şekillerini, gezegenleri, sizin bildiğiniz, bilmediğiniz 

her türlü yöntem ile çok detaylı olarak inceliyor, 

elde ettiğimiz bilgileri değerlendiriyoruz. Bu 

kâinatta bulunan değişik yaşantıları, birbirlerine 

etkilerini, kanunlarını, kısaca niteliklerini inceliyor, 



                                            79 

 

birbirleriyle kıyaslayarak, oradan çok hayırlı, çok 

güzel ve çok şaşırtıcı sentezlere ulaşıyor, bundan 

kâinatımızın gelişimi için yararlanıyoruz. 

Agartalıların belli başlı uğraşısı zaten bu konudur. 

Yaratılışı incelemek; çok kaba bir ifade olmakla 

birlikte yaratıkların mukayesesini yapmak demektir. 

Biz bu gayeyle yolumuza devam ediyoruz. Ama 

fiziki kâinatımız nihayet maddesel âlemlerin çok 

cüzi bir kısmını kapsamaktadır. Bizim 

araştırmalarımız sadece fizik kâinat ile sınırlı 

değildir. 

               

 Soru: Efendim fiziki kâinatı kabaca anladık. 

Tabii bizim skalamızın, vibrasyonel seviyemizin 

altında vibrasyonel seviyede bulunan dünyalar var. 

Bu dünyalarda yaşam var. Şimdi, alt düzeyi de 

inceliyor musunuz? 

 

              Semiyun: İnceliyoruz. Sizlerden çok daha 

geri seviyelerin içinde bulunan dünyaları da 

inceliyoruz. Yaşam çok alt düzeydeki vibrasyonel 

seviyelerde bulunduğu gibi ikinci hatta birinci 

boyutta ve sizin henüz idrakinizin dışında bulunan 

eksi boyutlarda da devam etmektedir. Gücümüz ve 

nikbetimiz ölçüsünde bu boyutlarda yaşayanları, 

yaşam türlerini inceliyoruz. 

               

 Soru: Şimdi, eksi boyut kavramını biliyorum. 

Eksi boyutlarda yaşayan canlılar var diyorsunuz, 

öğle değil mi efendim? 
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 Semiyun: Evet, bunu söylüyoruz ve bunları 

incelediğimizi belirtiyoruz. 

               

 Soru: Peki eksi boyutlarda ruhsal varlık 

yaşıyor mu efendim? 

               

 Semiyun: Hayır, eksi boyutlarda ruhsal varlık 

bulunmamaktadır. 

               

 Soru: Peki, birinci boyutta? 

               

 Semiyun: Birinci boyut ile ifade edilen hal 

ruhsal varlığın etki sahası içine girdiğinden birinci 

boyutta ruhsal varlık cüzleri bulunmaktadır. Ama 

takdir edersiniz ki, bunlar ruhsal varlık seviyesinde 

değil, yani kendi kendilerinin farkında değil ama 

manevi değerler olarak mevcuttur. 

               

 Soru: Efendim, eksi boyutlarda neden ruhsal 

varlık yoktur? 

               

 Semiyun: Çok kabaca, Rabbimiz bunu böyle 

tespit etmiştir diyebiliriz. Ruhsal varlıklar eksi 

boyutlarda yaşamamakla birlikte oraları izlemeye, 

oraları incelemeye ve oralara gitmek imkânına 

sahiptirler ki, bizim de aslında sizin de yaptığınız 

budur. 

               

 Soru: Şimdi üst boyutları inceliyorsunuz. Alt 

boyutu inceliyorsunuz. Mesela üçüncü boyutta 

bulunan vibrasyonel seviyesi bizden daha yüksek bir 
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âlemi ve oradaki dünyaları ele alalım. Burada ayrı 

ayrı dünyalar var, öyle değil mi efendim? 

               

 Semiyun: Üçüncü boyut ile dördüncü boyut 

arasındaki vibrasyonel seviyeleri ne olursa olsun 

bütün kâinatlarda dünya diyebileceğimiz 

yapılaşmalar mevcuttur. Onların uzayları, 

galaksileri, Samanyoluları mevcuttur. Bizler oraları 

incelemekteyiz. Ama bir seviyeden sonraki 

boyutlarda artık dünya türü yapılaşmalar ortadan 

kalkar, farklı yapılaşmalar ve farklı yaşam biçimleri 

devreye girer. 

               

 Soru: Sözgelimi beşinci, altıncı boyutlara 

uzay gemilerinizle çıkabiliyor musunuz efendim? 

               

 Semiyun: Evet. Yedinci hatta sekizinciye 

kadar çıkabiliyoruz. Ama işte sözünü ettiğimiz 

husus bu boyutlar için söz konusudur. Burada 

düşündüğünüz manada bir dünya yoktur. Buradaki 

yapı tamamen farklıdır ve bu yapıya uygun canlılar 

burada vardır. Ruhsal varlıklar da burada 

yaşamaktadır.  

               

 Soru: Şimdi buraya kadar zaten nispeten fiziki 

olarak ulaştınız, fiziki bedeninizi de oranın 

maddesine uygun bir halde taşıdınız ve 

incelemelerinizi öyle yaptınız? 

               

 Semiyun: Sözleriniz doğrudur. Devam ediniz. 
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 Soru: Ama Şimdi onun ötesi var. Dokuz, on, 

on bir, on beş yani nihayet uzanabildiğiniz bir boyut 

var. Buradaki inceleme ve gözlemlerinizi fizik 

bedeninizi taşımayarak, fiziki araçlarınızı 

taşımayarak yapmak durumundasınız. Buradaki yol 

ve yöntemleriniz nelerdir efendim? 

               

 Semiyun: Genel olarak ruhsal kökenli 

çalışmalardır. Bundan sonra varlıklarımızın ruhani 

yönü ön plana çıkar. Bu ruhani yön ile elde 

ettiğimiz, ürettiğimiz, nihayet maddesel 

denilemeyecek alet ve araçlarla, buralarda yaşayan 

varlık türlerini incelemekteyiz. 

               

 Soru: Evet, bunu kabaca biz de 

anlayabiliyoruz. Yani birincisi fiziki alet, fiziki 

unsurlarla yaşayanları inceliyorsunuz, hayat türlerini 

inceliyorsunuz. Bu şekilde ulaşamadığınız yerdeki 

hayat türlerini aynı ruhsal çalışmalar gibi 

çalışmalardan yararlanarak inceliyorsunuz. Bunları 

biz de Şu anda biliyoruz. Bunun dışında inceleme 

Şekilleri, yöntemleri var mı efendim? 

 

   Semiyun: Var dersem bunların ne olduğunu 

sormanız icap edecektir. Ama bunlar şu anda sizlerin 

idrak sahanızın dışında kalan unsurlardır. Aslında az 

önce sözünü ettiğiniz iki inceleme türünden özellikle 

ruhsal yapıdan yararlanarak inceleme türünün 

kapsamı adeta nihayetsizdir. Buna ilave bir takım 

inceleme yolları daha vardır. Ama onlardan şu 

aşamada bahsetmeye gerek yoktur. Hepsi bir arada 
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yürümektedir. Özellikle bir sıralama yapmak 

gerekirse ruhsal çalışmalar birinci sırayı daima teşkil 

edecektir. 

            Soru: Efendim bu canlı türleri hakkında 

zengin bilgileriniz, arşivleriniz var. Bunların sayısal 

bir ifadesi olabilir mi? 

               

 Semiyun: Bir noktaya kadar sayısal 

kavramlardan bahsedilebilir. Sözgelimi fiziki 

unsurlar ihtiva eden kâinatlardaki yaşam şekilleri 

fiziki bir sınırlamaya ve sayıya tabi tutulabilir. Ama 

bir noktadan sonra varlıkları fiziki skalanın dışında 

ifade etmek gerekir ki, buradan sonra dünyasal sayı 

ve sıfatlar o varlıkları açıklamaya yeterli gelmez. 

Öyle varlık türleri vardır ki, bunları sayı ile, sıfat ile 

ifade etmek asla mümkün değildir. Bunları kendi 

halleri ile betimlemek gerekir ki, biz bunu 

yapmaktayız. Topyekûn hayat zaten yaratılışın 

tamamında vardır. Yaratılışın tamamındaki hayatı 

bir bütün olarak ö1ö ile ifade edebiliriz. Aynı 

şekilde sonsuzluk ile de ifade edebiliriz ama işin 

derinine indiğinizde hayata bir sıfat koymak 

mümkün olmaz. Hayatiyet, canlılık bütün 

yaratılmışta, bütün var kılınmışlıkta tamamen 

mevcuttur. Aksi halde zaten o var kılınmışlık, 

hayatiyet olmadığı anda ortadan kalkacaktır. Bu 

nedenle kâinatlarda, boyutlarda nereye ulaşırsanız 

ulaşın bir hayatiyet ile karşılaşmanız söz konusudur. 

Karşılaşmayacağınız yegâne şey öyoklukö olmak 

durumundadır. Zira varlık içindeki hayatiyet kendini 

varlıktan çektiği anda o ortadan ebedi olarak kalkar. 
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Nihayet bu konularda konuştuğumuz çok kaba ve 

başlangıç kavramları olmak durumundadır ki, biz 

aslında bu celsede dolaylı da olsa ruhsal çalışmaların 

kapsamına giren açıklama yaptık. Daha detaylı bilgi 

için kendi ruhsal çalışmalarınıza dönmeniz gerekir. 

               

 Soru: Evet, varlığın ve yokluğun yaşam ile 

birlikte değerlendirmesini yapabilecek felsefi bir 

noktaya geldik. Ben söylediklerinizi gayet iyi 

anladım, idrak ettim. İnşallah okuyanlar, bunlardan 

faydalanmak isteyenler de anlar efendim. Benim bu 

akşam için başka sorum yok. Sizin bu konuyla ilgili 

ilave etmek istediğiniz bir şey varsa dinliyoruz. 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Bizim için yeterli ve 

tatmin edici bir celse olmuştur. Sizi tekrar rehberiniz 

ile baş başa bırakırken kandilinizin tüm hayrının 

cümle insanlığın üzerinde olmasını niyaz eder, 

sizlere iyi geceler dilerim. 

 

 

 CELSE:53                                              

15.2.1994 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

               

 Soru: İyi akşamlar dilerim. Bu akşam, 

Denizli'de Üstadımızın yapmış olduğu celse 

hakkında sizinle biraz konuşmak istiyorum. 

Denizli'de yapılan bir salı celsesine konuk 
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olmuşsunuz. Bununla ilgili olarak bir takım notlar 

var elimde. Zannedersem astral bir görüşmeydi ve 

daha önce Denizli'de yapılan bir celsedeki 

görüntünüzle gelmiş bulunuyorsunuz. Başka bir 

görücü medyum arkadaşımız sizi uzun boylu, uzun 

saçlı biri olarak görmüş ve boynunuzda da bir 

madalya varmış, yanılıyor muyum efendim? 

               

 Semiyun: Hayır, astral bir görüşme oldu. Ve 

ben daha önceki görüşmede kullandığım fiziki 

yapıyı bu sefer de aynen kullandım. Takdir edersiniz 

ki, kişisel tariflerde farklılıklar söz konusu olabilir. 

Ama bu tür celselere hep aynı görüntüyle gelmeyi 

arzu ediyorum. 

               

 Soru: Bunun sizin için bir önemi var mı? 

               

 Semiyun: Hem var, hem yok denilebilir. Ama 

en uygunu bana göre bu görüntümdür. 

               

 Soru: Taktığınız madalyonun üzerinde 

öSemiyunö yazılıymış. Yedi köşeli, kenarları metal, 

ortası kristal bir yıldız şeklindeymiş. Medyum 

arkadaşımızın algıladığı bu görüntü daha önce Azize 

isimli medyum arkadaşımızın algılarıyla aynı ama 

bir farkla ki, bu sefer kristalin üzerinde öSemiyunö 

yazıyormuş. Önceki arkadaşımız bunu 

algılamamıştı. Bu farklılığı nasıl açıklarsınız? 

 

        Semiyun: Önceki arkadaşımızın algılaması 

doğrudur. Bu seferki arkadaşımızın algılaması da 
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doğrudur. Daha önce kendimizi bu şekilde 

tanıtmamıza gerek görmemiştik. Fakat bu seferki 

medyum kardeşimize kendimizi tanıtırken 

üzerimizdeki madalyonda böyle bir isim görüntüsü 

vermeyi uygun bulduk. Tamamen bizim şahsi 

yaklaşımımız olmuştur. 

               

 Soru: Efendim madalyonun çevresinde bir 

metal var. Bu metal ve madalyonun içindeki kristal, 

dünyasal kristal ve metal midir? 

               

 Semiyun: Hayır. Her ikisi de dünyasal 

maddelerden çok farklıdır. Tamamen astral âlemin 

size göre son derece seyyal maddi özelliklerine 

uygun olarak, o maddelerin özelliklerinden 

yararlanmak suretiyle bizim ruhsal arzumuzun 

sonucu olarak meydana getirilmişlerdir. Ama bu 

madalyon yapısı ve işlevi açısından görüntüsünü 

kullandığım fiziki madalyonun tamamen aynısıdır. 

Oranın kristali ve çevresindeki metal, dünyadaki 

kristal ve metallere benzemekle birlikte çok farklı 

özellikler göstermektedir. 

               

 Soru: Efendim bana notları gönderilen celseye 

göz atmaya devam ediyorum. Agarta gibi yeraltında 

yaşayan üç tane daha uygarlık olduğunu 

söylemişsiniz. Bunlar Agarta ile birlikte üç uygarlık 

daha mı? Diğer iki uygarlık hakkında bize bilgi 

verebilir misiniz? Bunlardan bir tanesini zaten 

biliyoruz. Rodos ve Anadolu arasında Akdeniz'in 
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derinliklerinde bulunan uygarlıktı. Diğeri hakkında 

sizden bilgi rica ediyorum? 

 

          Semiyun: Bizimle birlikte bugün dünyanın 

yeraltında yaşayan iki uygarlık daha vardır. Birinden 

az önce sözünü ettiğiniz şekilde haberiniz vardır. 

Burada fiziki uygarlıklardan bahsediyoruz. Diğer 

üçüncü uygarlık ise sayısal olarak bir hayli az 

varlığa sahiptir. Dünyanın cüzi denilebilecek bir 

bölümünde yaşamaktadırlar. Onlar gelişmiş bir 

uygarlık olmakla birlikte bizim seviyemizden bir 

hayli geridedirler. Onların fiziki görüntüsü siz 

insanlara ters, hatta korkutucu gelebilir. Bunları 

yakından tanıdığınız zaman son derece saygıdeğer 

ve sevgi dolu varlıklar olduklarını göreceksiniz. 

Diğer uygarlıkla birlikte bu sözünü ettiğim 

uygarlıkta yaşayan varlıklar insan grubuna 

girmemektedirler. Fakat onlara da Ruhsal Varlığın 

cüzleri enkarne olmaktadır. 

               

 Soru: Efendim bu ikinci uygarlığın yeri 

hakkında bilgi alabilir miyiz? 

               

 Semiyun: Henüz erkendir. Bunun bu kadar 

bilinmesi yeterlidir. 

               

 Soru: Efendim bir de bayrak çizdirmişsiniz, 

dikdörtgen şeklinde. Dikdörtgenin ilk yarısı bir kare 

oluşturuyor ve üzerine mavi diye yazmış 

arkadaşımız. İkinci yarısının alt ve üst köşelerinde 

birer küçük dikdörtgen daha var. Onların üzerinde 
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de mavi yazıyor ve kalan kısımlar turuncu diye not 

almış arkadaşımız. Önce bir bayrağınız var mı? Bu 

çizilen ve açıkladığınız bayrak doğru mudur?          

 

 Semiyun: Bizim tıpkı sizde olduğu gibi bir 

bayrağımız vardır. Ve aynen sizde olduğu gibi bizim 

de bayrağa karşı saygımız ve sevgimiz çok fazladır. 

Bizim varlığımızı, maddi manevi bütün 

değerlerimizi bayrağımız sembolize etmektedir. 

Dünya insanlığı olarak sizin de bir bayrağınız 

mevcuttur. Henüz dünya insanlığının bundan haberi 

olmasa bile pek yakında olacaktır. Siz de yeri 

geldiğinde evrenlere yayılmış insanlık ailesinin size 

ait olan bayrağını gururla ve onurla taşıyacaksınız. 

Ama ne yazık ki, bugün bu bayrak sizden dolayı 

üzüntülüdür. Çünkü sembolize ettiği insanlık bugün 

önce Allah'ını sonra kendi değerlerini unutmuş, 

maddeye ve Şeytana tapar hale gelmiştir. Ümit 

ederiz ki, en kısa zamanda bu durum tersine dönsün. 

Şu çalışmanız dahi bu amaca hizmet etmektedir. 

               

 Soru: Efendim kendi bayrağımızı gerekli 

yerlerde taşıyan, bize ait kardeşlerimiz var mı? 

               

 Semiyun: Var dersem şaşıracağınızı 

biliyorum. Akla kim sorusu gelebilir. Bunlardan bir 

tanesi Üstadımız Muzaffer Kınalı'dır. Başka 

ülkelerde bu bayrağı taşıyanlar vardır ama daha çok 

bu bayrak fiziki değil de ruhsal veya manevi açıdan 

taşınmakta ve kendi üzerine düşen işleri yerine 

getirmektedir. 
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 Soru: Şunu öğrenmek istiyorum: Yani 

insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu 

söylüyorsunuz. Demek ki insanlık ailesinin üyeleri 

zaman zaman belirli gezegenlerde toplanıyorlar. Bu 

toplantıya bizim kendi bayrağımızı taşıyarak ve 

fiziki bedenini götürerek giden yeryüzünden insanlar 

mevcut mudur? 

               

 Semiyun: Her zaman mevcut olmuştur. 

Bundan sonra da olmaya devam edecektir. 

 

 Soru: Çok şanslı insanlarmış diye 

düşünüyorum. 

               

 Semiyun: Aslına bakarsanız bu bayrağı 

taşıyan insanların tamamının şuurlu olarak bu 

toplantılara katıldıklarını söyleyemeyiz. Daha ziyade 

bir nevi hipnotizma veya rüya algılamaları gibi, 

görevli olan kardeşlerimiz bu tür toplantılara 

gitmişler ve bayrağı taşımışlardır. Şuurlu olarak 

gidip taşıyan insan sayısı oldukça azdır. Ama 

Üstadımız bu bayrağı şuurlu olarak taşımak onuruna 

eren ender dünyalılardan bir tanesidir. 

               

 Soru: Çok şaşırtıcı oluyor bu bizim için. Ümit 

ederiz teşevvüşe düşmeyiz. 

               

 Semiyun: Zaman zaman teşevvüşe 

düştüğünüz anlar olmaktadır. Bundan sonra da 

olacaktır. İnsan hangi seviyede olursa olsun bir 
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bilinmezlik sınırı daima var olacaktır ve bu sınırda 

insan önüne çıkan bilgilere tereddütle yaklaşacak, 

aynı zamanda sahip olduğu bilgiler onu yine 

tereddüde düşürecektir. Bu her zaman böyle 

olmuştur ve olmaya devam edecektir.  

               

 Soru: Şimdi bayrağınız üzerinde konuşmak 

istiyorum biraz. İlk mavi karenin anlamı nedir? 

               

 Semiyun: İlk mavi büyük kare dünyamızı 

belirtmektedir. Biz de sizin gibi bu dünya üzerinde 

yaşıyoruz ve o mavi kare bu dünyayı sembolize 

etmektedir. Bizim bu dünyada yaşayan insanlık 

ailesinin bir üyesi olduğumuzu ortaya koymaktadır. 

Aynı Şekilde sizin de bayrağınız ilk kısmı bu 

şekildedir. Çünkü siz de bu dünyada yaşıyorsunuz. 

               

 Soru: Üst köşedeki ve alt köşedeki dikdörtgen 

mavilerin anlamını açıklayabilir misiniz? 

               

 Semiyun: Üst köşedeki dikdörtgen Şeklindeki 

mavinin anlamı bizim Agarta Uygarlığı olarak 

gelişmişlik seviyemizi ve ruhsal seviye açısından da 

topyekûn ulaştığımız merhaleyi bir bütün olarak 

sembolize etmektedir. Alt köşedeki mavi dikdörtgen 

ise bizim diğer gezegenler ile mevcut ilişkimizin 

düzeyini belirlemektedir. Hem şekil, hem mavi renk 

bu düzeyin niteliğini ortaya koymaktadır. 

               

 Soru: Şimdi üst mavi köşede yer alan mavi 

dikdörtgeni anladım da efendim, alttaki mavi 



                                            91 

 

dikdörtgen bahsettiğiniz anlamı diğer gezegenlerle 

olan ilişkilerin diyelim ya da diğer uygarlıklarla olan 

ilişkilerini üst köşedeki anlam da içermiyor mu? 

Uygarlık seviyenizi gösterdiğine göre... 

               

 Semiyun: Hayır içermemektedir. Basit gibi 

gözükmesine rağmen bunun çok derin bir anlamı 

vardır. Çünkü diğer uygarlıklar dediğimiz zaman, o 

uygarlıkların sonsuzluklarla ifade edilen durumları 

ortaya çıkmaktadır. O mavi, o açıdan önemlidir. 

               

 Soru: Siz bu uygarlıklarla ilişkileriniz 

geliştikçe o zaman o mavi şekil de gelişip 

değişecektir diyorum ben. İki milyon yıl önceki 

ilişki düzeyiniz ile bugünkü ilişki düzeyiniz aynı 

mıdır? 

               

 Semiyun: Öz olarak aynıdır. Sayısal 

değişikliklerin ikinci planda kalması son derece 

doğaldır. Bu, uygarlıklarla olan ilişkinin niteliğini 

ortaya koymaktadır ve bunun henüz bilmediğiniz 

pek çok fonksiyonu ve önemi mevcuttur. 

 

 Soru: Peki efendim aradaki turuncu rengin 

manası nedir? Şekli önemli midir? 

            Semiyun: Turuncu rengin ve şeklin esas 

manası insanlık ailesinin üyesi olduğumuzu ortaya 

koymasıdır. 

               

 Soru: Yani insanlık ailesine mensup fiziki 

varlıkların bayrağında turuncu renk mutlaka vardır. 
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 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. 

               

 Soru: Sizin bayrağınızdaki, sağ alt köşedeki 

mavi dikdörtgenin bizim bayrağımızda olmaması 

gerekir. 

               

 Semiyun: Hayır. Bu haliyle olmasa bile çok 

daha değişik renkte bir sembolünüz vardır. Ama 

nasıl ki zaman zaman çeşitli vesilelerle bayrak şekli 

ve rengi değişiyorsa sizin Altınçağ'a girdiğiniz 

zaman bayrağınızın o kısmındaki şekil ve renk 

değişecektir. Çünkü uygarlığınızda diğer 

uygarlıklara karşı çok önemli değişiklikler olacaktır. 

               

 Soru: Bayrağınıza ait başka şekil var mı 

efendim? 

               

 Semiyun: Şu anda bu kadarı yeterlidir. 

               

 Soru: Şimdi efendim aynı zamanda Deccal’la 

görüştüğünüzü söylemişsiniz. Bize göre Deccal; 

sözlük anlamı itibariyle kıyamet zamanı ortaya 

çıkacak olan çok zararlı ve yalancı biri. Yalancı 

Mesih olarak gözüküyor. Tabii bunun sembolik bir 

varlık olduğunu biliyoruz. Diğer ifadesi Deccal’ın; 

kıyamet zamanındaki bütün negatif bozucu tesirlerin 

topyekûn ayyuka çıkması, tesirini icra etmesi olarak 

değerlendirilebilir. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? 

  Semiyun: Sözlerinizin tamamına katılıyorum. 

Deccal’la görüştüğümüzü söylememizin sembolik 
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bir manası vardır. Burada kastettiğimiz husus 

yeryüzünün yakın zamanında kopacak olan 

kıyametin bizim tarafımızdan her yönü ile 

bilindiğini ortaya koymaktır. Bu manada Deccal’la 

görüştüğümüzü söylemiş idik. Biz yeryüzündeki bu 

bozgunculuğun nereden, nasıl geldiğini ve ne 

yaptığını kısaca Deccal’ın şu andaki tüm çalışmasını 

biliyoruz. Ve bunu her yönü ile değerlendiriyoruz. 

Ama mutlaka bir yıkıcı tesirin sebebi olan negatif 

varlıkların bulunduğunu, onları bildiğimizi, onlarla 

da onların anlayacağı dil ve şekilde görüştüğümüzü 

söyleyebilirim. Bu manada Deccal’la sizin tabiriniz 

ile yüz yüze görüştüğümüz sonucu ortaya çıkar ki, 

bu da yanlış bir izah tarzı olmaz. Biz kardeşimize 

bunu söylemeye çalıştık. 

               

 Soru: Efendim benim bu akşam için başka 

sualim yok. Sizin varsa dinliyoruz. 

               

 Semiyun: Bizim de yoktur. Size iyi geceler 

dilerim. 

 

 

     CELSE: 54                                           

06.03.1994 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

               

 Soru: Efendim ben de iyi günler diliyorum. 

Bugün doğum olayı hakkında konuşmak istiyorum. 
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Agartalı bir bayan kaç yaşına kadar doğum 

yapabilir? 

               

 Semiyun: Agartalı bir bayan yeryüzünden 

veya bizim dünyamızdan ayrılacağı zamana kadar 

doğum yapabilecek imkâna sahiptir. Aksi vücut için 

bir hastalık demektir ki, daha önceki celselerimizde 

biz Agartalı vücutların hastalanmadığını 

söylemiştik. 

               

 Soru: Ama efendim, bu bir hastalık değil. 

Yani Agartalı bir bayan ömrünün sonuna doğru adet 

kesilmesine girmez mi? 

 

       Semiyun: Hayır, ben de bundan 

bahsediyorum. Agartalı bir anne dört yüz yılı aşkın 

ömrünün son anlarında bile adet kesilmesi dediğiniz 

hadiseye muhatap olmaz. Diğer deyişle menopoz 

dönemine girmez. 

               

 Soru: Ama çocuk yapma açısından diyelim ki, 

dört yüz üç yaşında bir Agartalı anne çocuk yapar 

mı efendim? 

               

 Semiyun: Genel olarak yapmadığını 

söyleyebiliriz. Ama istisnai de olsa bu tür örnekler 

olmuştur. Böyle bir çocuğun bir süre sonra öksüz 

kalması gibi bir hadise, sizin düşüncenizle gündeme 

gelebilirse de, bizim açımızdan böyle bir hadise 

mevcut olmamaktadır. Bizde öksüz kalma, yetim 

kalma gibi kavramlar mevcut değildir. Çünkü 
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uygarlık düzeyimiz bu tür dünyasal kavramlardan 

uzaktır. 

               

 Soru: O zaman Agartalı bir erkek de ömrünün 

son anına kadar çocuk yapabilme özelliğini korur 

diye düşünüyorum. 

               

 Semiyun: Yanlış düşünmüyorsunuz. Agartalı 

bir bayan için söylediğim bütün sözler Agartalı bir 

erkek için de geçerlidir. 

               

 Soru: Agarta'da erken doğum yani prematüre 

çocuk var mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır. Bugüne kadar olmamıştır, 

bundan sonra da olmayacaktır. Erken doğum 

hadisesi nihayet bebekten, anneden veya 

bilmediğiniz diğer etkenlerden kaynaklanan 

sağlıksız bir durumdur. Bizde bu tür sağlıksız 

ortamlar olmadığı için, erken doğum olayı söz 

konusu olmamıştır. 

               

 Soru: Efendim, doğan çocukların boy ve 

kiloları, bizde doğan çocukların boy ve kilolarına 

göre farklı mıdır? Yoksa aynı mıdır? 

               

 Semiyun: Genel olarak aynıdır. Bizim 

boylarımızın sizinkine göre on-on beş santim kadar 

uzun olduğunu daha önce söylemiştik. Sonuç olarak 

bizde doğan bebeklerle, sizde doğan bebekler 

arasında büyük farklar yoktur. Ama şunu ilave 
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etmek gerekir ki, bizde üç kilonun altında bebek 

doğumu olmamaktadır. Biz bunu bir parça sağlıksız 

olarak değerlendiriyoruz. Ama sizin uygarlığınızda 

üç kilonun altında doğan bütün çocukların sağlıksız 

olduğunu söyleyemeyiz. O şartlar altında, o şekilde 

doğan çocukların sağlıklı olduğunu belirtmek 

istiyorum. 

               

 Soru: Efendim, çocuk ana rahminde 

gelişirken, gelişimi izler misiniz? İzlerseniz bu bir 

takım aletler yardımıyla mı olur, yoksa ruhsal 

kaynağa başvurularak sözgelimi gönül gözüyle mi 

olur? Anne mi inceler, başkaları mı inceler bunu? 

               

 Semiyun: Çocuğun ana rahmine düştüğü 

andan doğuncaya kadarki tüm gelişimini izleriz. 

Bunu hem doğum yaptıracak olan kişilerin izlemesi 

söz konusudur, hem anne bu izlemeyi kendisi 

gerçekleştirir. Aksi zaten mümkün değildir. Doğumu 

kolaylaştırıcı ve izlemeyi kolaylaştırıcı bir takım 

aletlerimiz vardır. Agartalı insanlar ilk başlarda 

gönül gözlerini sizdeki bir evliya seviyesinde 

kullanabilecek düzeyde değillerdi. Bu hassaya 

sonradan sahip olduk. İleri yaşlarda doğum yapan 

anneler, dediğimiz ruhsal imkânı kullanarak 

çocuklarını her yönüyle izlemektedirler. 

Doktorlarımız –size göre konuşuyorum, yoksa bizde 

doktor diye sınıflandırabileceğimiz meslek çeşidi 

yoktur- doğumu yapacak kişilerimiz gönül gözlerini 

daha geniş bir ifade ile ruhsal imkânlarını kullanarak 

çocuğu her yönü ile izlerler. Bu izlenmeye annenin 
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de durumu dâhildir. Ama erken yaşlarda doğum 

yapan ve henüz gönül gözünü düşündüğünüz 

manada kullanmayı öğrenememiş genç Agartalı 

annelerimiz bu imkâna sizin düşündüğünüz manada 

sahip değillerdir. Ama sonradan sahip olmaktadırlar. 

               

 Soru: Yani her Agartalı gönül gözünü 

ömründe kullanabilir mi efendim? 

               

 Semiyun: Seviyemiz buna imkân vermektedir. 

Ama daha önceki çağlarda sözünü ettiğimiz imkâna 

henüz sahip değildik, ama artık sahibiz. 

 Soru: Efendim hem ruhsal, hem teknik olarak 

ışınlama imkânına sahipsiniz. Daha önceki 

celselerimizden doğumu normal yollarla yaptığınızı 

biliyoruz. Ama aklıma şu geldi; ışınlama yöntemi ile 

doğum yaptınız mı? Yaptınızsa bu doğallık ilkesine 

uygun mudur? 

               

 Semiyun: Hayır yapmadık. Doğallık ilkesine 

bu yöntem kesinlikle uygun değildir. Aslına 

bakarsanız, plasenta içindeki çocuğu olduğu gibi 

dışarıya bu yöntemle almamız son derece basittir. 

Ama doğallık ilkesine aykırıdır. Sizin sezaryen 

dediğiniz ameliyat, bizim ışınlama ile 

yapabileceğimiz ameliyat türüne nispeten denk 

gelirse de, sizdeki bir nevi zaruri olarak 

yapıldığından, bunun doğallık veya doğallık dışı 

kavramlarla izahı mümkün değildir. Yapılması 

gereken; o şartlar altında o olduğu için sezaryenle 

ameliyatlarınız olmaktadır. Ama bizde sezaryeni 
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gerektirecek sağlıksız durumlar olmadığı için 

normal doğumlar yapılmaktadır. Normal doğum 

uygulanabilir iken ışınlama yöntemi ile çocuğun ana 

rahminden alınması hem sağlıksız, hem de dejenere 

edici bir durumdur. Bugüne kadar bunu yapmadık. 

Deneysel mahiyette bile yapmamıza imkân yoktur. 

Çünkü buna gerçekten gerek yoktur. 

               

 Soru: Anlıyorum efendim. Doğum 

konusundan bahsediyoruz. Tabii, evlilik Agartalı 

insanlar arasında olduğu için doğum bu evliliklere 

bağlı olarak vuku buluyor. Fakat insanlık ailesinin 

başka dünyalarda yaşayan üyeleriyle evlenen 

Agartalılar var mıdır? 

               

 Semiyun: Evlilik demeyelim ama bir araya 

gelen Agartalılar vardır. Biz dünyaya gelmeden önce 

bağlı bulunduğumuz uygarlıklardaki yaşayan diğer 

soydaşlarımızdan hiçbir farklılık göstermemekteyiz. 

Hala aramızda bir farklılık yoktur. Doğal olarak o 

gezegenlerde yaşayan ismi Agartalı olmamakla 

birlikte aynı soydan gelen insan kardeşlerimiz ile bir 

arada yaşamak söz konusudur. Hatta çocuklar da 

meydana gelmektedir. Ama bu tamamen üzerinde az 

önce az çok konuştuğumuz doğal bir hadise 

çerçevesinde mütalaa edilmelidir. Çünkü onlar da, 

biz de tam anlamıyla birbirimize benzer insanlarız. 

               

 Soru: Ama mesela, benim uygarlığımdan bir 

dünyalı insanla bir evlilik söz konusu olamaz, öyle 

değil mi efendim? 
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 Semiyun: Hayır. Bu prensip olarak uygun 

düşmez. Ama bir arada yaşamalar olur. Neden 

olmasın? Biz buna hayır demeyiz. Ama o bir arada 

yaşamada çocuğun doğmasını söz konusu edersek, 

bu çocuk açısından sağlıklı olmayacağı için biz bunu 

kabul edemeyiz. Çünkü doğan çocuk hem Agarta 

Uygarlığı'nın ortamına adapte olamayacak, hem de 

dünya insanlığının yaşadığı, sizin ülkenizi ele alırsak 

oradaki yaşantıya ayak uyduramayacaktır. Bu, o 

çocuk için gerçekten haksızlık olur. Kısaca bir arada 

geçici süreli yaşamalar olsa bile bunun çocuk 

doğuracak kadar ileri gitmesi mümkün değildir. 

Yani böyle bir aile kurulması pek çok bakımdan 

kabul edilebilecek bir hal değildir. 

               

 Soru: Buna şunu ilave edebilir miyiz: 

İnsanların evliliğinden bahsediyoruz, insanlık 

ailelerinin bir araya gelip yaşamalarından 

bahsediyoruz. Hem bedensel letayiflik, hem ruhsal 

gelişmişlik denk gelirse farklı gezegenler olsa bile 

evlilik söz konusu olabilir diyorsunuz. 

               

 Semiyun: Az çok bu manaya gelen sözler sarf 

ettik ama genel olarak konuştuğumuzu hatırlatalım. 

               

 Soru: Peki efendim bu şartlar altında insanlık 

dışı bir şey ile evlilik, insanlık dışı bir varlık, 

gelişmiş bir varlık ile bir arada yaşamak, evlilik söz 

konusu olabilir mi? 
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 Semiyun: Bu sorunun cevabı çok geniştir. 

Çünkü insanlık dışı bir varlıktan bahsedersek bunun 

yelpazesi tahayyül edemeyeceğiniz kadar geniştir. 

İsterseniz bu konuyu hiç değerlendirmeye 

almayalım. 

               

 Soru: Çok özel istisnai durumlar düşünülebilir 

mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Öyle değerlendirilemez. 

Ama şu kadarını söyleyelim ki, evlilik veya bir 

arada yaşama olgusu sizin dünya realitenizle tek 

başına değerlendirilecek bir olgu değildir. 

Realitenizin evlilik ve bir arada yaşama kavramına 

karşı son derece dar olduğunu kabul etmeniz 

gerekmektedir. 

               

 Soru: Dolayısıyla bizim yargılarımız ve bu 

yargılarımızın bir sınırı var. Bu sınır gerçeği tam 

olarak ifade edip algılamaktan uzak. 

               

 Semiyun: Sözlerinize aynen katılıyorum. 

               

 Soru: Peki efendim, Agartalıların kendi 

aralarındaki evliliklerinde eşler arasında yaş farkı 

var mı? Varsa bu fark ne kadardır? 

               

 Semiyun: Yaş farkı vardır. Dört yüz yılı aşkın 

bir ömürde eşler arasında oldukça büyük yaş 

farklarının olması kaçınılmazdır. Ama buradaki 

önemli husus bedensel yaş farkı değildir. Bütün 
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Agartalılar evlenecekleri eşleri seçerken, evlilikten 

hâsıl olabilecek sonucun elde edilmesini arzu 

ederler. Bunu elde edebileceklerine inandıkları 

eşlerle evlenirler. Ama bu tür evlilikte aradaki yaş 

farkı oldukça büyük olsa bile fiiliyatta bunun hiçbir 

önemi yoktur. Adeta arada yaş farkı yokmuşçasına 

birliktelik söz konusudur. Aksi halde zaten evlilik 

gerçekleşemez. 

               

 Soru: Evet, yaş farkı olsa bile bu önemli 

değildir, önemli olan eşlerin birbirleriyle uyum 

sağlamalarıdır. Anladığım bu efendim. 

               

 Semiyun: Aksi zaten mümkün değildir. Sizde 

öyle değil midir? Ama sizin evliliklerinizde cinsel 

çekicilik veya genel olarak ego büyük rol 

oynamaktadır. Burada eşlerin uyum içinde olup 

olmamaları önemli değildir. Sizdeki yaş farkının 

bulunduğu evliliklerde az önce söylediğim husus 

daha ziyade ön plandadır. Bu sizin dünyasal 

realitenize uygun bir yaklaşım şeklidir. Doğru veya 

yanlış değildir. Tamamen bir realite gereği yapılan 

evliliktir. 

               

 Soru: Evlilik ve doğum üzerine yaptığımız bu 

celsede benim başka sorum yok. Ama zaman zaman 

bu konuya dönmeyi biz de çok arzu ediyoruz. 

 Semiyun: Bu konuda bile pek çok celseler 

yapmak mümkündür. Sizin sorunuz yoksa bizim de 

cevabımız yoktur. Size iyi akşamlar dilerim. 
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 CELSE:55                                              

17.4.1994 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar dilerim. Suallerinize cevap verebilirim. 

               

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bugün uzay 

gemileriniz veya uzayla ilgili çalışmalarınız üzerine 

konuşmak istiyorum. Şimdi, uzay gemisiyle diyelim 

ki, bir uzay zaman noktasına gideceksiniz. Gitmeden 

ünce o gideceğiniz yerin görüntüsünü alıyor 

musunuz veya buna benzer bir tanımlamaya sahip 

misiniz? 

               

 Semiyun: Uzay gemilerimiz ile evrenin veya 

gitme hakkını elde ettiğimiz boyutlardaki evrenlerin 

herhangi bir noktasına gitmek istediğimiz zaman 

akla gelebilecek ilk soru buraya neden gidilmesinin 

istenmiş olmasıdır. Bizler belli bir yere, belli bir 

amaç için gidiyoruz. Dolayısıyla o amaç içinde o 

yerin bilinmesi kaçınılmazdır. Sonuç olarak gidilen 

yer bizim açımızdan bilinir, tanınır bir yer olmak 

durumundadır. Onun görüntüsünün çok ötesinde o 

yer hakkında pek çok bilgiye, gerek fiziksel araç ve 

gereçlerimiz, gerekse ruhsal verilerimiz açısından 

sahibiz. Aksi zaten düşünülemez. Düşündüğünüz bu 

kavram sizin için önemli bir kavram ise de bizim 

açımızdan son derece basit bir hadisedir. 
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  Soru: Peki efendim daha önce hiç 

ulaşamadığınız noktalara ulaşırken, ulaşılan yerin 

önceden görüntüsünü, bilgisini alabiliyor musunuz? 

Bir de olayın bu yünü var. 

               

 Semiyun: Ne demek istediğinizi anlamış 

bulunuyorum. Ama biz nereye, niçin gittiğimizi 

biliyoruz. Yeni keşfedilen bir yer hakkında 

sizlerdeki kâşiflerin karşılaştığına benzer tarzda bir 

bilinmezlik ile karşı karşıya kalmıyoruz. Bütün 

mesele neyi, niçin istediğimizi, nereye, niçin 

gittiğimizi veya keşfimizin ne maksat taşıdığını 

bilmekte yatmaktadır. Aslında bu sorunuzun cevabı 

daha önceki celselerimizde vardır. Hatırlarsanız bir 

celsemizde hiç bilinmedik âlem ve boyutlara ruhsal 

âlem görevlilerinin yardımı ile gittiğimizi 

söylemiştik. Bu bizim için önemli bir emniyet 

kaynağı ve adeta bilinmezi önceden bilinir hale 

getirmenin bir yoludur. Kısaca biz bu tür bir 

probleme sahip olmadık. 

               

 Soru: Efendim bir de teknik açıdan 

konuşalım; Fiziki kâinatta bir gezegene, bir 

gezegenin bir Şehrine hatta Şehrin bir yerine 

gideceksiniz. Vibrasyonel seviyenizi yükselterek 

gideceksiniz. Bunun uzay gemisi içerisinde 

çalışması vardır diye düşünüyorum. Bu çalışma nasıl 

oluyor? 

               

 Semiyun: Bu çalışma işini size izah etmeye 

kalksak pek çok anlaşılmazlık ortaya çıkacaktır. 
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Nihayet teknik bir hadisedir. Bu konudaki görevli 

arkadaşımız gemiyi gitmek istenilen yere güre 

programlar. Gemide zaten uzayın, bildiğiniz uzayın 

hemen her noktasının bir anlamlı ifadesi vardır. Her 

gezegenin tanımlanması o gezegen üzerindeki 

topluiğne başına kadar -ki, sizin için şaşırtıcı 

olabilir-, her noktasının sürekli bilgileri vardır. 

Dolayısıyla gitmek istediğimiz şehri veya yeri 

bilgisayarımıza ister düşünce ile ister başka bir 

şekilde iletmiş olalım, bilgisayarımız gemiyi o 

yünde saniyenin çok kısa bir süresi içinde 

yönlendirir ve gemi hareketini yapar. Bu işler adeta 

otomatiğe bağlanmıştır diyebiliriz. Çünkü çok 

yüksek seviyedeki medeniyetimiz sizin için 

imkânsız gibi gözüken bu konuları bizim için çok 

kolay uygulanabilecek bir hale getirmektedir. 

               

 Soru: Peki efendim sayısız gezegenler, 

kâinatlar, farklı boyutlar, boyutlar arası değişik 

vibrasyonel seviyedeki kâinatlar var. Bunların 

bilgisini gemideki bu bilgisayarlar kaydetme 

kapasitesine sahip mi? 

               

 Semiyun: Demek istediğinizi anlıyorum. Ama 

sahiptir dersem bunun kuru bir süz olduğunu da 

söylemek gerekir. Çünkü bilgisayarımızın veya bu 

maksatla hizmet güren yapımızın kapasitesinin ne 

olduğunu ve bu kapasiteye ne kadar bilginin 

sığabileceğini size izah edemeyiz. Kısaca özetlersek 

bilgisayarımız hususunda bu konuda biz bir sıkıntı 

çekmiyoruz. 
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 Soru: Bu şekilde, bir zamanda yolculuk 

kavramına karşı yaklaşım olabilir mi? Zamanda 

yolculuk yapılabilir mi? 

               

 Semiyun: Hayır. Düşündüğünüz manada bir 

zaman yolculuğu fiziki uygarlıklarda yaşayanlar için 

mümkün değildir. Bir Mutlak Nizam vardır ve 

tarihin içine geri dönerek tarihin bir takım olaylarını 

değiştirmek Mutlak Nizam içinde yer almamıştır. 

Ama zamanda yolculuk konusuna çok farklı 

açılardan yaklaşılabilir. Kaybolan hiçbir şey yoktur. 

Zamanda gezintiler yapılabilir. Zaman içinde 

cereyan eden bütün olaylar izlenebilir. Ama Mutlak 

Nizamın prensipleri bozulmadan bu hadise 

gerçekleştirilebilir. 

               

 Soru: Peki, ruhsal güçler, ruhsal varlıklar 

açısından durum nedir? 

               

 Semiyun: Ruhsal varlıklar açısından durum 

biraz daha farklıdır. Onlar için zamanda yolculuk 

kavramı çok basit kalır. Mutlak Nizamın 

değiştirilmemesi gerektiğini onlar bilerek bu tür 

hareketlerini uygularlar. Durum düşündüğünüzden 

çok daha komplekstir. 

               

 Soru: Şimdi o noktaya gelmek istiyorum. 

Vakti zamanında Üstadımız anlattı; Bir astral 

seyahat sırasında diyelim, bir takım âlemlerden 

âlemlere açılan kapılardan geçmek istemiş. O 
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âlemlerde bulunan kapılardaki görevliler, öburadan 

geçemezsiniz, nizamı bozarsınız, her şeyi ters-yüz 

edersiniz, siz tersten giriyorsunuz, bütün âlemleri, o 

işleyiş şeklini alt-üst edeceksinizö demişler. Tabii 

Üstada güçleri yetmediği için bir şey de 

yapamamışlar.  Üstat, öhayır geçeceğim, ben 

geçerimö demiş. Bu arada Dört Halife gelmiş ve 

Üstadı ikna etmişler. Üstadımızın dedikleri doğru 

ama bu konu açısından bu örnek birbirini 

tamamlıyor mu? 

               

 Semiyun: Biz de bunu kastediyorduk. Çok 

yüksek seviyeli varlıklar için Mutlak Nizam içinde 

hareket etmek, o nizamı bozmamak büyük 

sorumluluk gerektirmektedir. Çünkü onlar bir 

yandan bu nizamın yapıcıları, yürütücüleri olan 

varlıklardır. Dolayısıyla yaptıklarını değiştirmek 

hakkına sahiptirler. Onlar bu tür sorumsuzluk içinde 

zaten olamayan varlıklardır. Zamanda yolculuk 

açısından böyle bir sorumsuz demeyelim ama teorik 

olarak yapılan bir davranış Mutlak Nizamın 

işleyişine ciddi zararlar verebilir. Ama bugüne kadar 

bu tür bir uygulama olmamıştır. Üstadımızın vermiş 

olduğu bu örnek sizi zihinsel bulanıklığa itmesin. 

Üstadımız şayet böyle bir şeyi yapmaya kalksaydı 

onun çok daha yüksek şuuru buna izin vermeyecekti. 

Ama bu örnek bizim ne demek istediğimizi daha iyi 

anlatmak açısından uygun olmuştur. 

               

 Soru: Tekrar uzay aracına dönmek istiyorum. 

Efendim, uzay aracının vibrasyonel seviyesini 
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yükseltmekten bahsediyoruz. Bir düğmeye 

basıyoruz, bir enerji devreye giriyor ve görünür 

âlemde, bildiğimiz âlemdeki gemi görünmez hale 

geliyor ve kayıp gidiyor. Bizim az çok anladığımız 

bu. Bu anlayışa ilave etmek istediğiniz veya 

düzeltmek istediğiniz hususlar nelerdir? 

               

 Semiyun: Aslına bakarsanız bizim 

konuştuğumuz bu husus üç-beş kelimelik bir şey 

olmakla birlikte uygulaması son derece zor bir 

konudur. Bu gücü elde edebilirsiniz, hatta uygun 

aletler yapabilirsiniz. Dünyanızda bu konuda 

çalışmalar olmuştur. Ama elde edilen netice o 

çalışmayı yapanlar için son derece ürkütücü olmuş 

ve o çalışmada bulunanların mahvına sebebiyet 

vermiştir. Mesele sandığınızdan çok daha 

komplekstir. Çünkü bu gücü uygulayacak sistemi 

kurmak ve sağlıklı işletmek için çok yüksek bilgiye 

ve teknolojiye ihtiyaç vardır. Elde ettiğiniz bilgi ve 

uyguladığınız yöntem elde edilmesi ve uygulanacak 

olan yöntemlerin milyonda biridir dersem mübalağa 

etmemiş olurum.  Çünkü bu konularda yapılacak en 

küçük bir dikkatsizliğin, hesapsızlığın veya 

kontrolsüzlüğün tamiri imkânsız neticeleri olacaktır. 

Bizim açımızdan ise durum son derece basittir. 

Gemilerdeki alete istenilen komut verildiği anda 

aletin veya sistemin harekete geçmesiyle gemiye 

yönelen enerji onun maddesinde değişikliğe sebep 

olmaktadır ama maddenin değişikliğe uğraması bile 

o maddenin işlevini, o maddeye dayalı aletlerin 

işlevini bozmamaktadır. Hatta o enerjiye maruz 
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kalan insanın ki, en önemlisi budur, beynini, 

düşünme sistemini, şuurunu dahi bozmamakta ama 

buradaki bütün atomların daha küçük parçalarının 

vibrasyonel olarak süratlerini artırmasına neden 

olmakta ve böylece istenilen boyutun vibrasyonel 

seviyesine uyum sağlamaktadır. Buradaki en küçük 

bir hata bir daha toparlanamayacak bir dağılmaya 

neden olabilir. Atomik patlamalardan çok daha 

kuvvetli bir patlamaya bile yol açabilir. Ama neyi, 

niçin yaptığınızı bilirseniz bu tür zararlı neticeler ile 

karşılaşmazsınız. Biz bugüne kadar böyle bir sıkıntı 

ile asla karşılaşmadık. Az ünce milyonda bir oranını 

veriyorken mübalağa etmemiştim. Çünkü bu 

konularda çalışma yapan pek çok uygarlık bunun 

teorik bilgisini bilmekle birlikte uygulama yapmakta 

zorlanmaktadırlar. Hadise sandığınızdan çok daha 

yüksek bir bilgiyi gerektirmektedir. Daha önceki bir 

celsemizde sözünü ettiğimiz gibi siz de Altınçağ'da 

uzay gemileri inşa edeceksiniz ama yeryüzü 

insanlığının kaderinde bizim bilgilerimize güre 

üretilen uzay gemilerinin vibrasyonel seviyesini 

yükseltme işlemi mevcut olmayacaktır. 

               

 Soru: Peki efendim hemen parantez içinde 

burada soru sormak istiyorum. Kendimizi ışınlama 

olayı olmayacak mı? 

               

 Semiyun: O biraz daha farklı bir konudur. Ve 

hatta çok daha basit bir hadisedir. Burada 

ışınlamanın ilk aşaması vücudunuzun moleküllerine 

ayrılmasıdır ki, atomların parçacıklarına 



                                            109 

 

ayrılmasından hatta bedenin atomlarına 

ayrılmasından çok daha basit bir hali ifade eder. 

 

 Soru: Aynı şekilde o zaman ilk etapta uzay 

gemilerini moleküllerine ayırıp bir yerden bir yere 

taşısak... 

               

 Semiyun: Moleküllerine ayırma işlemi uzay 

gemilerinizi bir üst boyuta çıkartıp şuurlu bir şekilde 

onu kullanmanıza imkân vermeyecektir. Bunun elde 

edilmesi için sizin yaklaşımınızla atomlar üzerinde 

çalışma yapılması gerekmektedir ki, arada çok 

büyük bir fark vardır. 

               

 Soru: Yani biz kendi gezegenimiz içerisinde 

Altınçağ'da veya Altınçağ'ın ortalarında diyelim 

ışınlama yoluyla evliyalarımız gibi kendimizi bir 

yerden bir yere nakledebilecek aletler yapabilecek 

miyiz? 

               

 Semiyun: Yapabileceksiniz. 

               

 Soru: Peki işte o şekilde gemileri de, eşyaları 

da bir yerden bir yere nakletmeyecek miyiz? 

               

 Semiyun: Eşyalarınızı nakledebileceksiniz 

hatta dünya içinde araçlarınızı nakledebileceksiniz 

ama bir üst boyuta çıkıp gezegenler arası yolculuk 

yapamayacaksınız. Dünyadaki durum biraz daha 

farklı olacaktır. 
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 Soru: İşte burada anlaşılmaz bir hadise var. 

Aynı şey dünya için geçerliyken evrende hareket 

için, fiziki evrenler için niye geçerli olmasın? 

               

 Semiyun: Arada çok büyük farklılık vardır. 

Biri çok kaba bir aktarım işlemidir. Diğeri ise bir üst 

boyuta geçip ciddi bir yolculuk yapma işlemidir. 

Arada muazzam bir fark vardır. Bunu size bu 

aşamada ancak bu kadar açıklayabiliriz. 

 

 Soru: İşte bundan çekiniyorum, yine bir 

teşevvüşe düştük. Ne kadar fark olabilir arada onu 

düşünüyorum. Yani aynı prensip değil mi? 

               

 Semiyun: Aynı gibi gözükse de, aynı prensip 

değildir. 

  Soru: Peki şu anda onu öyle kabul edelim. 

Şimdi vibrasyonel seviyesi yükselmiş bir uzay aracı 

ile seyahat ederken insanın zihninde, düşüncesinde, 

bedenlerinde nasıl bir değişiklik oluyor? Bu nedir 

efendim? 

               

 Semiyun: Esasında hiçbir değişiklik 

olmamaktadır. Şayet olsaydı bu, o insanları olumsuz 

yünde etkilerdi. İşin tekniğine indiğiniz zaman 

olayın ne kadar muazzam bir bilgi ve teknoloji 

gerektirdiğini anlarsınız. Ama sonuç olarak kısaca 

tekrar söylemek istenirse, vibrasyonel seviyenin 

yükseltilmesiyle yapılan yolculukların hiçbir 

sakıncası olmamıştır. 
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 Soru: Anlıyorum. Peki, bir özaman aracıö 

kavramı buna benzer olarak düşünülemez öyle değil 

mi efendim? 

               

 Semiyun: Sizin yine düşündüğünüz manada 

bir zaman aracı olması mümkün değildir. 

Filmlerinizde zaman zaman gördüğünüz tarzda 

yapılan bir bilim kurgu niteliğindeki zaman aracı 

Mutlak Nizam esaslarına aykırıdır. Bizde böyle bir 

araç veya alet yoktur. 

               

 Soru: Efendim uzay araçları ile ilgili benim 

soracaklarım bu kadar. Uzay araçları ve zaman 

konusunun dışında başka konularımız var ama bir 

celsede bir konuya değinmeyi daha uygun 

buluyorum ben. 

 

 Semiyun: Bizce yaklaşımınız uygundur. Daha 

sonra görüşmek dileğiyle size iyi geceler dilerim. 

 

 

 CELSE:56                                              

25.5.1994 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

               

 Soru: Efendim bu akşam ben ışınlama konusu 

üzerinde konuşmak istiyorum. Ona öyle diyelim; 

yani eski deyim ile öTayyi Mekânö, bugünkü deyim 

ile öışınlamaö, diğer ifade şekli ile bedenin veya 
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eşyanın bir anda uzakta bir yere nakledilme işi. 

Şimdi ben böyle tanımlama yaptım ama siz buna ne 

dersiniz? Işınlama nedir? 

               

 Semiyun: Yaptığınız tanımlamaların 

tamamına biz de katılıyoruz. Eşyaların ve insanların, 

daha öteye gidelim binaların hatta büyükçe bir 

dağın, hatta bir denizin bir yerden bir yere 

nakledilme işlemini bizler gerçekleştirebiliyoruz. 

Ulaştığımız medeniyet seviyesi bize bu imkânı 

vermektedir. 

               

 Soru: Şimdi orada bir duralım! Mesela 

Marmara bir deniz. Burada teorik olarak 

konuşuyoruz yanılmıyorsam, öyle değil mi efendim? 

               

 Semiyun: Evet teorik olarak konuşuyoruz. 

Marmara denizi büyüklüğündeki bir kütleyi biz bir 

yerden alıp bir yere nakletmedik. Ama teknik 

imkânlarımız açısından konuşursak çok daha büyük 

bir kütleyi bir yerden bir yere -yeryüzünde diyorum- 

nakledebiliriz. Ama o işlem yeryüzüne sizin 

bildiğiniz, bilmediğiniz tarzda zarar verecektir. 

Konuştuğumuz husus tamamen mevcut 

teknolojimizin gücünü ifade eden bir hadisedir. Bir 

dağı dahi bir yerden bir yere naklederken -ki, o tür 

örnekler olmuştur- onun yeryüzünün bildiğiniz, 

bilmediğiniz dengelerini bozmayacak şekilde 

yapılmasına dikkat ediyoruz. 
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 Soru: Efendim ışınlama medeniyetler 

açısından elde edilmesi zor bir kavram mıdır? Bir 

yüksek teknoloji, gelişmişlik düzeyi midir? 

               

 Semiyun: Pek değildir. Sizler Altınçağ'da 

bundan rahatlıkla faydalanabileceksiniz. Buradan da 

anlaşılmaktadır ki, elde edilmesi zor bir teknoloji 

değildir. 

 Soru: Evet, onu duyduğumuza sevindim. 

Şimdi ışınlamadan, güneş sisteminin ilerisine 

kadarki bir alanda yararlanabiliyor musunuz? 

Bildiğimiz fiziki âlem açısından konuya 

yaklaşıyorum öncelikle. Güneş sisteminin ötesindeki 

bir gezegene ışınlama ile gidebilir misiniz? Yani 

oraya kadar uzanır mı? 

               

 Semiyun: Henüz bilmediğiniz pek çok 

gezegen var. Bunların bir kısmı güneş sistemine 

yakın gezegenlerdir. Biz ilk sözümüzde bu tür 

gezegenleri kastetmiştik. Ama çok daha uzaklara -

mesafe vermeyelim- gitmek mümkün değildir. 

               

 Soru: Efendim burada neden mesafe 

vermiyorsunuz? Yani ışık yılıyla bir mesafe 

verebilirsiniz. 

               

 Semiyun: Ama biz ışık yılını da, diğer mesafe 

birimlerini de kullanmıyoruz, bu birincisi. İkinci 

olarak siz aletlerimizin belirli bir çapı, tesir sahası 

olduğunu düşünüyorsunuz. Ama konu öyle değil. Bu 

nedenle bir mesafe vermemek daha uygundur. 
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 Soru: En yakın yıldızlardan bir tanesinden 

bahsedelim. Sirrus gezegeni, Sirrus yıldızı diyelim. 

Sirrus yıldızının herhangi bir uydusuna ışınlama ile 

gidebilir misiniz? 

               

 Semiyun: Hayır gidemeyiz. Bu teknik 

açısından, bizim elde ettiğimiz teknik seviye 

açısından mümkün değildir. 

               

 Soru: Yani niçin çap açısından bu olaya 

yaklaşılamıyor efendim? Tesir alanı bizim 

düşündüğümüz bir küresel tesir alanı değil mi? 

               

 Semiyun: Hayır. Küresel tesir alanı süz 

konusu değildir. Bu yüzden sözünü ettiğiniz yıldızın 

gezegenlerine bu yöntemle gitmemek daha 

uygundur. Kendimizi zorlarsak, kendi ruhsal 

gücümüzü hesaba katarsak oraya gitmemiz 

mümkündür. Ama bunun henüz bilmediğiniz 

sakıncaları vardır. Ruhsal gücümüzü zannedersem 

bu celse açısından hesaba katmıyoruz. 

               

 Soru: Evet, onu ben bu vesileyle onaylamış 

olayım. Tamamen teknik açıdan, ışınlamadan 

bahsediyoruz. Ruhsal güç ile evliyaların yaptığına 

benzer bir ışınlamadan, öTayyi Mekânödan şu anda 

bahsetmiyoruz. Şimdi, buna bağlı bir başka kavram 

daha çıkıyor. Fiziki âlemler açısından bunun bir 

dereceye kadar anlaşılır kıldıktan sonra daha süptil 

fiziki âlemler açısından konuya yaklaşalım. 
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Dördüncü boyutla üçüncü boyut arasında gittikçe 

süptilleşen âlemler vardı. Bu aletler yardımı ile daha 

üst âlemlere ve nihayet boyutlara çıkabiliyor muyuz 

efendim? 

 

          Semiyun: Hayır. Sözünü ettiğiniz teknoloji 

tamamen fiziki âlemlerimize, daha doğrusu içinde 

yaşadığımız fiziki âleme uygun bir yapılaşmadır.  

Oralara, sözünü ettiğiniz âlemlere çıkmak için başka 

kavramlardan yararlanıyoruz. Ama ışınlama 

kapsamı içinde konuşuyorsak ki, öyle konuşuyoruz, 

ben bu yöntem ile herhangi bir üst âleme 

gidilmediğini belirtebilirim. 

               

 Soru: O zaman hemen akla şöyle bir soru 

geliyor; gemilerin vibrasyonel seviyelerinin 

değiştirilmesi ile ışınlama arasında teknik açıdan, 

teknoloji açısından, bilim açısından farklılıklar var? 

               

 Semiyun: Çok önemli, çok büyük farklılıklar 

vardır. Bunu birinci kitabımızda açıklamıştık. Siz 

dahi Altınçağ'da ışınlama yöntemi ile dünya 

üzerinde eşyaları ve kendinizi bir yerden bir yere 

aktarabileceksiniz. Fakat elde ettiğiniz, yapacağınız 

uzay araçları ile onun vibrasyonel seviyesini 

değiştirmek sureti ile üst boyutlara 

geçemeyeceksiniz. Çünkü bu ikisi birbirinden çok 

farklıdır. Daha ünce belirttiğimiz gibi kâinatımızdaki 

pek çok uygarlık üst boyutlara gemilerini taşıma 

işini maalesef gerçekleştirememiştir. Çünkü arada 

muazzam farklar vardır. Bir tanesi nihayet basit bir 
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aynı ortamdaki aktarım işlemidir. Diğeri ise farklı 

boyutlara geçiş işlemidir. 

               

 Soru: Basit gibi gözüküyor ama aradaki farkı 

az çok idrak edebiliyorum efendim. Şimdi o zaman 

gemilerin vibrasyonel seviyelerini aktararak üst 

boyutlara gidip orada yolculuk etme işlemini 

biliyoruz ama bunun dışında bir aleti, bir eşyayı da 

daha üst bir boyuta aktarım işi ille uzay gemileri ile 

birlikte olmuyor, öyle değil mi efendim? 

               

 Semiyun: Hayır, bu daha farklı bir konudur. 

Ama açıklayalım: Üst boyutlardaki bir gezegene 

gitmek için uçan dairelerimizi kullanmak gerekli 

değildir. Ama bunun ışınlama dediğimiz hadise ile 

bir ilgisi yoktur. Uçan dairelerimizi üst boyutlara 

ulaştıran teknik donanım uçan dairelerimizin içinde 

olmakla birlikte Agarta Uygarlığı'nda da mevcuttur. 

Yani siz bir binanın içindeki bu aletten yararlanarak 

bir üst boyuta ve o boyutta bulunan bir yere 

kendinizi nakledebilirsiniz. Buradaki sistem uçan 

dairelerin üst boyuta geçme sistemi ile tamamen 

aynıdır. Ama konumuz ışınlamaydı sanırım. 

               

 Soru: Evet, anladık efendim. Üst boyuta gemi 

kendini nasıl aktarıyor ise aynı aletler Agarta 

Uygarlığı'nda var. Eşyalar, insanlar da üst boyuta 

aktarılır. Bunda bir mesafe süz konusu mu efendim? 

               

 Semiyun: Boyut kavramı zaten bir mesafeyi 

belirler. Biz ancak bu şekilde sekizinci boyuta kadar 
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çıkabildiğimizi size daha önce söylemiştik. Ama bu 

boyutlarda gidilecek yerin bizim uygarlığımıza güre 

uygun koşullar altında olması gerekir. Sizin 

anlayacağınız çok kaba bir yaklaşım ile nihayet üst 

boyutta olmakla beraber Agarta'ya yakın 

sayılabilecek uygarlıklara bu yöntem ile gidebiliriz. 

Aksi takdirde gemilerimizin üst boyuta geçtikten 

sonra o boyut içinde yolculuk yapmaları 

gerekmektedir. 

               

 Soru: Anladığım kadarı ile dördüncü 

Samanyolundaki bir gezegene ışınlama yöntemi ile 

gidemezsiniz fakat gemilerin vibrasyonel 

seviyelerini yükseltme ile ilgili olan prensiplerden 

yararlanarak gidebilirsiniz. 

               

 Semiyun: Anladıklarınız doğrudur. 

 

 Soru: Efendim bir de şunu öğrenelim: Bir 

gezegen düşünelim. Oraya ışınlanarak gittik. 

Kolumuzda ışınlama aleti olmasın. Vibrasyonel 

seviye olmasın. Kendi ruhsal gücümüzü kullanamaz 

isek -onu da hesaba katmayalım- o gezegenden 

tekrar geriye dönmemiz mümkün müdür? 

               

 Semiyun: Mümkündür. Çünkü siz bizim bu 

kanunu uygulayabileceğimiz tesir sahası içinde bir 

yere gitmiş durumdasınız. Telepatik veya zihinsel 

bir komut göndermek sureti ile kendinizi tekrar 

oradan bir başka yere aktarabilirsiniz. Bu, 

sandığınızdan çok basit ve berrak bir şekilde 
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gerçekleşmektedir. Yani herhangi bir gezegene veya 

gezegenin bir yerine kendinizi ışınlayıp orada 

aletimiz elimizde yok diye hapis kalamazsınız. O 

ancak sizin medeniyetinize uygun bir düşünüş ve 

yaşayış şeklidir. Bizde öyle mahzur kalma hadiseleri 

mümkün değildir. Bugüne kadar böyle bir olay 

yaşanmamıştır. 

               

 Soru: Telepatik mesajı hangi alete 

veriyorsunuz? 

               

 Semiyun: Agarta'daki alete yollayabilirsiniz. 

Hatta teorik olarak konuşursak kolumuza taktığımız 

ama evimizde unuttuğumuz alete sözgelimi uzak bir 

gezegenden komut göndermek sureti ile o aletin sizi 

tekrar geriye veya istediğiniz herhangi bir yere 

nakletmesini sağlayabilirsiniz. Tabii burada teorik 

olarak konuşuyoruz. Çünkü bizler kolumuzdaki bir 

şeyi herhangi bir yerde unutmayız. 

               

 Soru: Unutkanlık olayı yok yani sizde? 

               

 Semiyun: Hayır, yok. 

               

 Soru: Efendim bu nihayet bir enerji aktarım 

işlemi, enerjilerin devreye girmesi işlemi veyahutta 

tesirlerin birbiriyle çarpışması daha yüksek tesirlerin 

daha farklı tesirleri etkileme işlemi değil mi? 

 

          Semiyun: Teorik olarak öyledir ama bunları 

açıklamamızı isterseniz ben size açıklamakta 
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zorlanırım. Çünkü olay tamamen tekniktir. Biz 

burada işin teorisini veya felsefesini anlatıyoruz. 

Tekniğine inmeye kalkamayız. Belki çok sonra 

olabilecek bir iştir. 

               

 Soru: Nihayet benim bu işleri anlamam lazım 

gerekir diye düşünüyorum. Şimdi derneğimizden 

Uğur isminde bir arkadaşımla güdüştüm. Kendisi 

insanların pisi enerjisini, medyumluk enerjisini, 

hayat enerjisini ölçen bir alet üzerinde çalışıyor. O 

konuda bir ara sizin bir celseye katılıp birkaç süz 

söylediğinizi ifade etti. Aletin çalışır durumda 

olduğunu, uçlarının ters bağlanırsa daha verimli 

olabileceğini süslemişsiniz. O siz miydiniz yoksa bir 

başka ruhsal görevli miydi efendim? 

               

 Semiyun: Hayır, o arkadaşa bu konularda 

bilgi veren biz değildik. Bu bizim görevimiz 

değildir. Ama konudan haberdarım. Gerçekten bu 

kardeşimizin yaptığı alet çalışmaktadır. Üzerinde 

daha teferruatlı olarak çalışırsa, çok faydalı neticeler 

elde edebilirsiniz. Kardeşimizle diyalogun yararlı 

olduğu kanısındayım. Bizler kardeşimize belli 

ölçüler içinde yardımcı olmayı arzu ederiz. 

               

 Soru: Efendim benim bu akşam için ışınlama 

ile ilgili olarak başka sorum yok. En kısa sürede 

gülüşeceğiz. 

 Semiyun: Bizim de temennimiz budur. Size 

iyi akşamlar dilerim. 
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 CELSE: 57                                             

28.5.1994 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. 

Suallerinize geçebiliriz. 

               

 Soru: İyi akşamlar diliyorum. Bu akşam uzay 

araçlarınızın üretimi üzerinde konuşmak istiyorum. 

Daha ünce düşünce gücü ile uzay gemisi yaptığınızı 

süslemiştiniz. Ve buna elli beş bin yıl ünce 

başlamıştınız. Önce tekrar bir mutabakat almak 

açısından soruyorum; elli beş bin yılda mutabık 

mıyız? 

               

 Semiyun: Mutabıkız. Elli beş bin yıl ünce 

bizler düşünce gücünü kullanarak ilk uzay gemimizi 

bu yol ile yapmayı başardık. Ve bu konuda elli beş 

bin yıl üncesine nazaran bir hayli ilerlediğimizi ifade 

edebilirim. Ama biz burada genel hatları ile 

konuşuyoruz. Çünkü çok yüksek bir teknolojik hali 

teferruatlı olarak izah edebilmemiz şu aşamada 

mümkün değildir. 

               

 Soru: Evet ama okuyanlar şikâyet ediyorlar. 

öSemiyun kaçamak cevap veriyorö diyorlar. 

               

 Semiyun: Hayır. Biz işin felsefesini, teorisini 

ve sizin anlayabileceğiniz şeklini veriyoruz. Daha 

ziyade teknik olan konuların detayına inmemizi 

bizden bekleyemezsiniz. Bu en başta size karşı 
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haksızlık ve saygısızlık olur. Çünkü bunları 

anlayabilmeniz mümkün değildir. Biz 

çalışmalarımıza devam edelim. Sizler soracağınız 

soruları sormaya devam edin. Bu bizi bir yere 

götürecektir. 

               

 Soru: İçinde teknik aletleri olan bir geminin 

tasarımını bir bütün olarak düşünürsek şu anda 

Agarta Uygarlığı geminin yüzde kaçını düşünce 

gücüyle üretiyor? 

 

 Semiyun: Gemimizdeki aletlerin yüzde 

doksan kadarını düşünce gücü ile üretebilecek 

düzeydeyiz. Yüzde onun düşünce gücüyle 

üretilmesine gerek yoktur. Yani bu işe o kadar 

büyük ihtiyaç yoktur. Mevcut teknik düzeyimiz 

bunların kolayca üretilmesini sağlamaktadır. Yani 

mevcut düşünce gücü potansiyelimizi bu yüzde 

onluk kısım için uygulamaya gerek yoktur. 

               

 Soru: Bu yüzde onluk kısım mesela geminin 

gövdesi olabilir mi efendim? 

               

 Semiyun: Hayır. Geminin gövdesinin 

düşündüğünüzden çok daha sağlam, çok daha 

işlevsel olması lazımdır. Asıl ağırlık zaten geminin 

gövdesinin düşünce gücüyle üretilmesine 

yücelmiştir. Çünkü muazzam bir sürat ile gitmesi, 

farklı boyutlara, farklı âlemlere, farklı fiziki 

yapılaşmalar içine girmesi gemimizin dış yüzeyinin 

düşündüğünüzün çok öteninde sağlam, dayanıklı ve 
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işlevsel olmasını gerekli kılmaktadır. Bunu ancak 

düşünce gücünü mevcut teknolojilerle birleştirerek, 

uygulayarak elde ediyoruz. 

               

 Soru: Anladım efendim. Düşünce gücü ile 

üretilen gemide kullanılacak olan materyalin 

topraktan alındığını biliyoruz. Bunu süslemiştiniz. 

Ama bu çok genel bir yaklaşım. Şimdi topraktan 

bizim bildiğimiz hangi maddeler alınıyor? Nereden, 

nasıl alınıyor? Bizim bildiğimiz yüz sekiz - yüz 

dokuz element vardı. Bu elementlerin ötesinde 

maddeler kullanılıyor mu? O konuda biraz detaylı 

olarak konuşalım istiyorum. 

               

 Semiyun: İlk celselerimizde kullandığımız 

maddelerin topraktan alındığını belirtmiştik. Bu 

sözümüz doğrudur. Ama çok genel bir izah tarzı 

olduğunu kabul ediyoruz. Siz soru sorduğunuz için 

konuyu rahatlıkla açabiliriz.  Bize güre yeryüzünde 

saydığınız, adet olarak ifade ettiğiniz elementlerin 

çok ütesi vardır. Aynı zamanda o, yüz dokuz 

elementi kabul etsek bile onların birleşiminden çok 

daha farklı madde, materyal türleri elde etmek 

imkânı vardır. Biz gemilerimizde keşfettiğiniz ve 

henüz keşfetmediğiniz pek çok elementi bir arada 

kullanıyoruz. Dünyamızdaki maddeler bizim 

istediğimiz tarzda gemi yapmamıza yeten 

maddelerdir. Öncelikle bunu önemle belirtirim. Yani 

biz dışarıdan, bir başka dünyadan gemimizi yapmak 

için bir element, madde veya enerji getirmiyoruz. 

Dünya bu açıdan kendisine yeterli düzeydedir. 
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Sorunuzun diğer bölümüne gelince; gemi inşa 

yerimizde gemide kullanılacak elementlerin sade 

veya birleştirilmiş tarzda varlıkları mevcuttur. Onları 

düşünce ve uygulanacak enerjilerin tesir sahası 

içinde bulundurmak şarttır. Ama sizin aklınıza, 

hayalinize bile gelmeyecek bir uygulama altında bu 

maddeler gemiye dönüşmektedirler. Düşündüğünüz 

manada oturduğumuz yerden o maddeleri topraktan 

çekip almıyoruz. O maddeler gemi yapılacak alan 

içinde mevcutturlar. 

               

 Soru: Hangi maddeler alınıyordu efendim? 

               

 Semiyun: Bildiğiniz, bilmediğiniz pek çok 

maddeyi kullanıyoruz. 

               

 Soru: Yani yüz dokuz elementin yüz 

dokuzunu bildiğimiz için söylüyorum kullanıyor 

musunuz? 

               

 Semiyun: Buna gerek yoktur. İhtiyacımız olan 

elementleri kullanıyoruz. 

               

 Soru: Bunun bir sayısal ifadesi var mı? 

 

 Semiyun: Bulmadığınız, keşfetmediğiniz bazı 

elementlerin size güre sayısal bir ifadesi yoktur. Her 

elementin atomik bir değeri vardır. Ama bu kadar 

teferruata inmeye şu aşamada gerek yoktur. 

               



                                            124 

 

 Soru: Şimdi başka fiziki uygarlıklardan 

madde alınmadığını belirtmiştik. Peki üst 

boyutlardan materyal çekilmesi, âlemlerden 

materyal çekilmesi oluyor mu efendim? 

               

 Semiyun: Hayır olmuyor. Buna gerek yoktur. 

               

 Soru: Şimdi efendim, bir geminin üretilmesi 

için; işte, o fabrika ya da alan içinde toplanılıyor. 

Ehil görevliler toplanıyor. Aletler çalıştırılıyor. Aynı 

zamanda bilim adamlarının bir kısmı üretim için 

gerekli olan teknik çalışmaları yaparken, bir kısmı 

malzemeler üzerinde çalışırken bir kısmı düşünceye 

konsantre oluyor. Ve gemi topyekûn hareketle 

ortaya çıkmaya başlıyor. Ben böyle tahayyül 

ediyorum. Bendeki imaj böyle oluştu. Bu imaj 

gerçeğin ne kadarını anlatıyor? 

               

 Semiyun: Gerçeğin yüzde olarak vermeyelim 

ama çok küçük bir bölümünü izah ediyor. Gerçekten 

teknik aletlerimizin başında olsun, malzemelerin 

başında olsun çalışan teknik elemanlar olacaktır. 

Düşünce gücünü uygulayacak olan personel veya 

bilim adamlarımız da olacak ve bunlar birlikte 

çalışma yapacaklardır. Ama bunun ötesindeki hadise 

düşündüğünüz gibi değildir. 

               

 Soru: Şöyle söyleyeyim: Düşünce gücünden 

kastettiğimiz o bilim adamlarının, bu üretimi 

gerçekleştirecek olan bilim adamlarının topyekûn 
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düşünce gücü değil mi? Yani ruhsal gücü değil mi 

bir anlamda? 

 

 Semiyun: Zaten düşünce gücü ruhsal gücün 

bir parçasıdır. Ve bu düşünce gücü o bilim 

adamlarından kaynaklanan bir güç, enerji, tesir veya 

kuvvettir. Aksi düşünülemez. Ama konsantrasyon 

olayı düşündüğünüz şekilde değildir. Çünkü bu 

kelimeyi kullanırsak zihinsel dağınıklık, tam 

konsantre olamama gibi kavramlar ortaya çıkabilir. 

Bu, o zaman sadece kişisel yaklaşımlara göre 

geminin sağlıklı olarak üretilmemesini gündeme 

getirir ki, biz buna karşı çıkarız. Konsantrasyon 

demeyelim ama şaşmayacak, değişmeyecek bir 

yöntem ile düşünce gücünün fiziki maddeye 

aktarılmasıdır süz konusu olan olay. 

            Soru: Peki bunu yapacak olan kişilerin 

düşünce gücünün bozulmadan aktarılması o zaman 

büyük önem arz ediyor. Yani bu düşünce gücünün 

dağılmaması gerekiyor. Bu bir anlık olay mıdır, bir 

süreç midir? Nedir efendim? 

               

 Semiyun: Bu bir süreçtir. Ama arkadaşlarımız 

bu süreç boyunca düşünce güçlerini verimli olarak 

kullanmayı bilirler. Bu maksatla teknik bazı aletlerin 

dahi kullanılması süz konusudur. 

               

 Soru: Yani başa bir şeyler takılıyor mu 

efendim? 
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 Semiyun: Hayır buna gerek yoktur. O sizin 

dünyevi yaklaşımınızdır. 

               

 Soru: O güçlerin odaklanması, birleştirilmesi 

söz konusu o zaman efendim. Ölçülmesi, 

tasarlanması... 

               

 Semiyun: İşte bütün bunlar akla hayale 

gelmeyecek yapılaşmaların, teknolojilerin 

uygulanmasıdır. Tekniğine girersek içinden 

çıkamayız. 

 

 Soru: Evet oraya geleceğim. Böyle bir 

çalışmaya, bir gemi üretilmesine karar verildi, böyle 

bir çalışma için toplanıldı. Dünyasal zaman ile ne 

kadar sürede bir gemi ortaya çıkar? 

               

 Semiyun: Bu beş dakikayı bile geçmez. 

               

 Soru: Anlaşıldı. Peki, o gün mesela üst üste 

on gemi üretilebilir mi? İhtiyaç oldu diyelim... 

            Semiyun: İhtiyaç var ise on değil, yüz gemi 

de üretebiliriz. Ama teorik olarak konuşuyorum, 

kapasitemiz gerektiğinde çok fazla yükseltilebilir. 

Bir ekip yüz gemi üretebilecek iken, böyle yüz ekip 

görevlendirdiğiniz anda bir günde binlerce gemi 

üretmek imkânı vardır. Ama yine vurguluyorum ki, 

teorik olarak konuşuyoruz. Buna bu güne kadar 

lüzum olmamıştır. 
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 Soru: Evet. Bu arada düşünce gücünü 

kullanmadan gemi üretme sisteminiz devam ediyor 

mu? O teknolojiyi kaldırıp bir kenara koydunuz mu? 

               

 Semiyun: Kaldırıp koyma diye bir kavramdan 

süz etmeyelim ama biz artık o teknolojiyi 

kullanmıyoruz. Bunu söyleyelim. İhtiyaç olduğu 

anda ona döneriz diye bir kavram düşünmeyiniz. 

Bizde böyle bir kavram süz konusu olamaz. 

               

 Soru: Efendim, uzayda ve üst uzaylarda, 

âlemlerde ve boyutlarda hareket eden gemilerinizin 

en küçüğü ile en büyüğünün çalışma prensipleri aynı 

mıdır? 

               

 Semiyun: Tamamen aynıdır. Ama takdir 

edersiniz ki, küçük bir gemi ile muazzam bir gemi 

arasında çok büyük farklılıklar vardır. Büyük 

gemilerde o büyüklüklerine uygun pek çok başka 

donanım mevcuttur. Küçüklerde buna ihtiyaç 

yoktur. Zaten büyük bir gemi içinde pek çok küçük 

gemi ihtiyaca güre kullanılmaktadır. 

 

              Soru: Peki efendim. Şimdi uzay 

gemilerinin çalışma prensibi hakkında ne 

söyleyebilirsiniz, bizim anlayacağımız kadarıyla? 

               

 Semiyun: Bu konunun sizleri ilgilendirdiğini 

biliyoruz. Ama öncelikle bu prensibin yerçekimi 

kanununa ve henüz bildiğiniz, bilmediğiniz pek çok 

kanuna karşı koyabilecek bir prensip üzerine inşa 
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edilmesi şarttır. Yani bir uzay gemisinin uzaya 

çıkabilmesi için yerçekimi kuvvetini en az enerji ile 

süratle aşması gerekebilir. Bunu yapmak için gemi 

içinde teknik bir donanımın olması yeterlidir. Yani o 

teknik donanım çalışmaya başladığında gemi 

yerçekiminin bütün etkilerini bertaraf edebilmelidir. 

Bu aslında son derece basit ve temel bir ilkedir. Ama 

yeryüzü insanlığı bunu bilmemektedir. Bilmemesi 

tamamen ruhani âlemin iradesi tahtındadır. Çünkü 

mevcut topyekûn seviyeniz bu teknolojiye güre 

geridedir. Seviyeniz yükseldiğinde bu teknolojiyi 

bulacaksınız. Bunu elde ettikten sonra geminin 

uzayda henüz bilmediğiniz pek çok engelleri 

aşabilecek diğer donanımlar ile donatılması şarttır. 

Materyalinin süratine uygun bir şekilde 

kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Teferruata girer 

isek kitaplar dolusu bahsedecek olsak yine bir netice 

alamayız. Bizim gemilerimizin çalışma prensibi şu 

saydığım temel prensiplerden yararlanıyor olmakla 

birlikte çok daha yüksek prensipleri ihtiva 

etmektedir. Gemilerimiz henüz idrak 

edemeyeceğiniz, birçok prensipleri bir arada 

bünyesinde barındırmaktadır. Bunun sonu yoktur. 

Uzayda hareket eden öuçan daireö ismini taktığınız 

gemilerin arasında bile karınca ile uçak arasında ne 

kadar fark varsa o kadar fark vardır. Ama bir 

başlangıç süz konusu olursa ki, Altınçağ dediğiniz 

çağda olacaktır. Sizin ilk başta yerçekimini yenen 

kanunu en basit şekilde elde edip uygulamanız ve 

geminizin materyal yapısını güçlendirmeniz 

gerekecektir. Bir de buna kullanacağınız enerjinin 
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gemiye uygun bir enerji olması eklenmelidir. 

Mevcut enerjileriniz ile uzayda bu gemileri hareket 

ettiremezsiniz. Buna uygun bir enerjiyi, aslında son 

derece doğal olan bir enerjiyi daha bulmanız 

gerekecektir. İlk baştaki bu üç bilgiyi elde ettiğiniz 

anda uzay gemisi yapabilecek düzeye geleceksiniz. 

Ama buna daha zaman vardır. 

               

 Soru: Konunun çok derin olduğunun ben de 

farkındayım efendim. Uzay araçlarınızın yapma, 

üretilme işi ile ilgili olarak benim şu aşamada 

soracağım sorular bu kadar. Sizin ekleyeceğiniz 

varsa alabiliriz efendim? 

               

 Semiyun: Genel olarak yoktur. Bu konuya 

daha sonra tekrar dönmeyi arzu ederiz. Size iyi 

geceler dilerim. 

 

 

     CELSE: 58                                            

10.6.1994 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

 

 Soru: Efendim iyi akşamlar dilerim. Bu akşam 

da uzay gemileri üzerinde konuşmak istiyorum. 

Uzay araçlarının kendilerini fiziki kâinatımızda 

korumaları nasıl oluyor? Yani korunma kavramı 

nedir, neye karşı kendilerini koruyorlar? Çünkü öbiz 
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kendimizi gayet iyi korumayı da bilirizö demiştiniz. 

Önce fiziki âlemler açısından ele alalım. 

 Semiyun: Fiziki âlemler açısından konuya 

yaklaştığınızda bizler Ruhsal Varlığın cüzleri olarak 

yaşarken aynı kâinatta ruhsal varlık olmayan farklı 

varlık grupları ile de birlikteyiz. Bu farklı varlık 

gruplarının bir kısmı özü ruhsal varlık olan insana 

dost varlıklar iken, bir kısmı da düşmandır. Bir 

kısmıyla olan ilişkilerimiz ise dostluk veya 

düşmanlık kavramı ile izah edilemeyecek 

mahiyettedir. Hem düşmanlarımıza karşı bize zarar 

vermelerini ünleyecek tarzda gemilerimizi 

donatırken, hem de dost ve düşman denemeyecek 

varlıkların doğal yapılarından kaynaklanan bize 

zarar verecek etkilerden de kendimizi korumamız 

gerekir. Adeta uçsuz bucaksız olan fiziki 

kâinatımızda sizlerin aklınızın alamayacağı varlıklar 

ve bu varlıkların bize zarar verecek imkân ve güçleri 

mevcuttur. Pek doğal olarak bu güçlerin bir kısmını 

gemilerimizdeki korunma sistemlerimiz vasıtası ile 

etkisizleştirirken, bir kısım güçlere karşı ise 

gemilerimizin mevcut korunmaları yetersiz 

kalmaktadır. Bu durumda ise biz daha farklı 

korunma güçlerini ki, başta ruhsal kaynaklı korunma 

gücü gelmektedir, devreye sokarak kendimizi 

bugüne kadar korumayı bildik. 

 

          Soru: Tabii bunlar genel açıklamalar oluyor. 

İşte bu uzay araçlarının kendilerini korumaları nasıl 

oluyor? Bir örnekle izah edebilir misiniz? 
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 Semiyun: Anlayacağınız tarzda zaten izah 

etmeye çalışıyoruz. Gemimizdeki kendimizi 

koruyan enerji, çok etkili bir manyetik alandır ve bu 

manyetik alan maddi ölçülerle izah edemeyeceğim 

çok etkili bir savunma sistemi oluşturmaktadır. O 

alana giren her güç aynı şiddetle geriye itilmekte, 

bizim gemimize tesir edip onu etkileyebilecek olan 

aklınıza bile gelmeyecek güçleri gemiye 

yaklaştırmamaktadır. Veya o güçler gemiye yaklaşsa 

veya isabet etse bile gemideki bu manyetik sistem o 

etkiyi nötralize edebilecek yani tesirsiz kılacak 

imkânlara sahiptir. 

               

 Soru: Bu enerjiler, bu silahlar çok çeşitli türde 

olabiliyor. Bir tek sistem bu çok çeşitliliğe cevap 

veriyor mu efendim? 

               

 Semiyun: Tabii sizler kendi düşünce 

kapasitenize güre soru soruyorsunuz ki, bu 

normaldir. Ama belli bir noktadan sonra fiziki 

uygarlıktaki bu güçleri az çok gruplara 

ayırabilirsiniz. İşte bizler bunu yaparak bizi tehdit 

edebilecek güçlerin neler olduğunu tanımladık ve o 

güçleri bertaraf edebilecek değişik manyetik 

etkilerle gemilerimizi kuvvetlendirdik. Doğaldır ki, 

bu güçleri en uç sınırda kullanabilen bizden üstün 

denilebilecek fiziki uygarlıklar var olsa bile daha 

önceki bir celsede izah ettiğim gibi bizler yüksek 

insanlık ailesinin bir bireyi olduğumuzu 

unutmuyoruz. Dolayısıyla yüksek insanlık ailesinin 

âlemlere rahmet kılınan, üstün kılınan kuvvetinden 
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bizler istifade ediyoruz. Ve icabında gülünüşte fiziki 

olarak bizden üstün olan bu kuvvetlere ve silahlara 

karşı en güzel surette yaratılan insanın üstün ruhsal 

güçlerini çok etkili bir Şekilde devreye 

sokabiliyoruz. Bugüne kadar böyle durumlar 

olmuştur. Yani bir insanın veya uygarlığın fiziki 

kuvvetine bakarak karar veren düşmanlarımız son 

derece yanılmış olduklarını anlamışlardır. 

               

 Soru: Şuraya geleceğim. Mesela düşünce 

gücünü az çok biliyoruz. Üstün bir fiziki güç ile 

karşılaştınız, geminizin manyetik fiziki korunma 

sistemi bu büyük gücü bertaraf edemiyor. Siz bir şey 

yapmasanız, bu güç devreye girse düşmanın silahı 

geminizi patlatacak diyelim. Buraya kadar mutabık 

mıyız? 

               

 Semiyun: Teorik olarak mutabıkız. Devam 

edin. 

               

 Soru: Neden teorik olarak mutabıkız? 

               

 Semiyun: Çünkü biz son anda ruhsal 

gücümüzü devreye sokuyor değiliz. Bunların hepsi 

bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

               

 Soru: Oraya geleceğim. Siz bunu az çok 

önceden tahmin edebilir misiniz? 

               

 Semiyun: Bazı kavramları zaman mefhumu 

ile izah edemezsiniz. Bu insanın üstün noktalarından 
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bir tanesidir. Düşmanlarımızın pek çoğu zaman 

mefhumuna dâhilken biz bu tür bir karşılaşmada 

zaman mefhumunu çok iyi bir şekilde kendi 

lehimize kullanabiliyoruz. 

               

 Soru: Yani bir anlamda ruhsal gücü devreye 

sokuyoruz ki, o güç zamandan uzaktadır. Ama karşı 

tarafın da kendi içsel gücü az çok ruhsal güce denk 

düşmüyor mu? 

               

 Semiyun: İşte bizim üstünlüğümüz buradadır. 

Hayır, fiziki kâinatta ruhsal bir varlık olan insandan 

daha üstün bir yapıya sahip başka bir varlık ile 

karşılaşmadık. Çok güçlü varlıklar, çok güçlü 

Allah'ın yarattığı değişik güçler içinde yaşayan 

varlıklar, özsel varlıklar vardır.  Ama bizler insan 

olarak kendi ruhsal gücümüzü tam anlamıyla 

devreye soktuğumuzda onlara üstün gelmesini, üstün 

demeyelim ama onların bizi olumsuz yünde 

etkilemesini ünleyebiliyoruz. Bu Allah'ın insana 

verdiği çok büyük bir lütuftur. En güzel surette 

yaratılan insan hakikaten o tanıma uygundur. Aksi 

sizin Kuran'ınıza aslında bizim Kuran'ımıza aykırı 

olurdu. 

 

 Soru: Tabii bizim Kuran'ımız derken, bu bir 

hürmetkârlık ifadesi oluyor. Öyle değil mi efendim? 

               

 Semiyun: Evet. Sizi irşat ile görevlendirilen 

Peygamberimize ve Allah katından indirilen son 

kitabımıza karşı sevgimiz, saygımız, anlayışımız 
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sonsuzdur. Aksi düşünülemez. Biz onların nereden 

gelip, nereye doğru gittiğini ve o yüceliklerin ne 

olduğunu bilmekteyiz. 

               

 Soru: Şimdi, böyle bir durumda o gemi veya o 

üstün güç gülünüşte size saldırdı diyelim. Ruhsal 

gücü devreye nasıl sokuyorsunuz? Kendiniz mi 

sokuyorsunuz, ruhsal âlemden mi yardım 

istiyorsunuz? 

               

 Semiyun: Her ikisi bir bütündür. Ama oradaki 

korunma olayının ne tür cereyan ettiğini izah etmek 

mümkün değildir. Sonuç olarak biz o etkiyi tesirsiz 

hale getirecek imkânlara sahibiz. Bugüne kadar 

kendimizi korumayı gayet iyi bildik. Ve bu konuda 

kendimize güvenimiz tamdır. 

               

 Soru: Peki efendim biz fiziki kâinattan 

bahsettik. Üst kattaki kâinatlarda da aynı düşman 

denilebilecek varlıklar var. Orada fiziki silahlarınız, 

bu manyetik alan aynı tesiri gösteriyor mu? 

               

 Semiyun: O boyutlardaki düşman diye ifade 

ettiğimiz unsurlara karşı gemimizin o boyuttaki 

manyetik tesirleri devreye girmektedir. Ruhsal 

açıdan durum yine aynıdır. 

               

 Soru: Bir düşmana karşı kullanılan silah 

onların seviyesine uygun mu efendim? 
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 Semiyun: Az çok uygundur diyebiliriz. Çünkü 

biz kendimize zarar gelmemesini isterken aynı 

zamanda onlara da zarar gelmemesini istiyoruz. Pek 

çok uygarlık ile bu şekilde dost olduk. Onların bize 

karşı tecavüzkâr saldırılarını büyük bir anlayış ve 

hoşgörü ile bertaraf ettikten sonra onlara kendimizi 

anlattık. Kendimizi tanıttık. Onlara kendimiz 

hakkında güven vermek suretiyle dostluklarını 

kazandık. İlişkilerimiz son derece güzel bir şekilde 

devam etmektedir. Ama bazı uygarlıklar ile 

maalesef ne kadar hoşgörülü davranırsanız 

davranınız anlaşmak onların yapıları icabı mümkün 

değildir. 

               

 Soru: Bu zaman meselesini tekrar hesaba 

katarsak efendim, böyle baskın gibi tehlikeli olaylar 

oluyor mu? Bir geminin, size bağlı bir gezegenin 

baskına uğraması filan... 

               

 Semiyun: Bazı cüretkâr ve o ölçüde geri 

uygarlıklar tarafından bu tür planlar yapılsa bile biz 

henüz bir baskına uğramadık. Açıkçası uğramamak 

için de tedbirlerimize, aldığımız tedbirlerimize 

güveniyoruz. 

               

 Soru: Mesela imkân ellerine geçse şu üstünde 

yaşadığımız bu dünyayı parçalayıp, dağıtmak 

isteyen fiziki âlem güçleri var o zaman? 

               

 Semiyun: Hem de nasıl. Aslında çok 

yakınımıza kadar geldikleri olmaktadır. Ama güçleri 
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buna yetmediği için bir şey yapamamaktadırlar. Biz 

de onlara karşı bir şey yapmıyoruz. Bizim 

hakkımızda bilgi sahibi olmalarını arzu ediyoruz. 

Çünkü ne kadar çok bilgi sahibi olurlarsa bize karşı 

düşmanca tutumları o derece azalmaktadır. 

Dünyanızda da aslında durum aynıdır. Dünyanızdaki 

savaşların asıl nedeni milletlerin birbirlerini 

tanımayıp, birbirlerinden kuşku duymalarıdır. 

 

 Soru: Peki onların fiziki gezegenlerine karşı 

sizin yaklaşımınız nedir? Onların fiziki dünyalarına, 

şehirlerine, başkentlerine gider misiniz? 

               

 Semiyun: Gerektiği zamanlarda gideriz. Ama 

bize hoş davranmaları beklenemez. Bunu bir 

celsenizde siz de yaşadınız. Ama biz onları izlemeye 

gitsek ve onlardan düşmanca bir cevap alsak bile 

oraya gittiğimizde, onların uygarlıklarına saygı 

göstermek durumundayız. Biz oralara savaşmaya 

gitmiyoruz. 

               

 Soru: Peki ne için gidiyorsunuz efendim? 

               

 Semiyun: Bilim sahibi olmak için dersem 

genel bir cevap olduğunu söyleyeceksiniz. Ama şu 

aşamada yeterlidir. 

               

 Soru: Peki efendim sizin elinize imkân geçse 

parçalayıp, dağıtıp, ortadan kaldırmak istediğiniz bir 

şuurlu uygarlık, varlık grupları var mı? 
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 Semiyun: Bu soruya doğrudan doğruya var 

veya yoktur diye cevap veremeyiz. Özellikle ruhsal 

âlemler açısından, orada yaşayan varlık grupları 

açısından durum oldukça farklıdır. Fiziki âlem 

açısından ele alırsak ben yine aynı şeyi 

söyleyeceğim. 

               

 Soru: Yani somut bir cevap veremez misiniz 

bana? öEvet, elimize imkân geçse şu uygarlığı bu 

fiziki kâinattan kaldırırızö diyemez misiniz? 

               

 Semiyun: Hayır, böyle bir şey diyemeyiz. Bu, 

şu ana kadar söylediklerimize aykırı olduğu gibi 

Allah'ın yüce düzenine de aykırı olur. Onlar bize 

düşman olmakla birlikte var iseler, o Allah'ın yüce 

bir takdiridir. Biz onların varlıklarına saygı duyar 

ama aynı zamanda kendimizi onların tehlikelerine 

karşı korumakla yetiniriz. 

  

 Soru: Büyük birleşmeler nedir? Biz 

Üstadımızın on beşinci boyuta kadar olan pozitif 

birleşmelerin kurduğu bir meclisin içinde yer 

aldığını biliyoruz. Acaba kastedilen buna benzer 

şeyler mi? 

               

 Semiyun: Böyle denilmekle beraber bizim 

kastettiğimiz ilk etapta fiziki birleşmeler idi. Biz de 

Üstadımızın bulunduğu meclisin içinde temsil 

ediliyoruz. Sözünü ettiğiniz meclis yüce bir meclistir 

ve son derece ilahi bir ulviyet taşımaktadır. Bizim 

kastettiğimiz daha ziyade fiziki âlemleri, alt 
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düzeydeki fiziki âlemleri içeren o âlemlerde yaşayan 

uygarlıkların çeşitli nedenlerle bir araya getirdikleri 

birleşmelerdir. Bunları ticari bir güz ile 

değerlendirmemeniz gerekir. 

               

 Soru: Efendim bizdeki çeşitlerden daha çok 

birliktelik çeşitleri var herhalde. Ama bir kısmı 

savunmaya yönelik, bir kısmı soydan gelen 

birleşmeler olabilir. 

 

 Semiyun: Dediklerinize aynen katılıyorum. 

Ama bunun dışında çok farklı türleri de vardır. 

Çünkü adeta bu uygarlıklar sayı ile ifade 

edilemeyecek kadar çokturlar. 

               

 Soru: Efendim bir de son olarak uzay haritası 

kavramına gelmek istiyorum. Fiziki âlemin, daha 

yukarıdaki süptil âlemlerin bir haritası sizde vardır. 

Önce harita kavramına yaklaşımınız nedir? 

               

  Semiyun: Sizin anladığınız manada bir 

haritayı biz kullanmıyoruz. Ama bizim de sizin gibi 

zaman ve mekânı belirleyen ölçeklerimiz vardır. 

İsmi harita olmasa bile ona benzer iş güren 

donanımlarımız gemilerimizde mevcuttur. Ayrıca 

zihnimizde de mevcuttur. Fiziki kâinatlardaki bir 

noktaya gitmek istediğimiz zaman gemimiz bizi 

kendiliğinden oraya götürebilir. Fiziki kâinatın sonu 

olmadığını daha ünce söylemiştik. Bu açıdan 

yaklaştığımızda bizim mevcut haritaya benzer bilgi 

merkezlerimizin de bir sınırından, kapasitesinden 
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süz edebiliriz. Ama uzayın sonlu veya sonsuz 

olamayacağını artık biliyoruz. Bu yaklaşımlar 

uzayın yapısını belirlemekten uzak kavramlardır. 

Bizim haritalarımız bu kavramlardan uzak tarzda 

düşünülmelidir. 

               

 Soru: O zaman mevcut bilgi merkezlerinizde 

belki milyarlarca gezegen, güneş hepsi var efendim. 

               

 Semiyun: Düşündüğünüzden daha 

teferruatlıdır. Ama bizim yaptığımız işe uygun bir 

yapısı vardır. Bilgisayar demek bu aletlerimize veya 

haritamıza büyük saygısızlık olur. Çünkü son derece 

mükemmel aletlerdir. Adeta kendi keşiflerini 

kendileri yaparlar diyebiliriz. 

 

 Soru: Yani daha bir uç noktaya giderken 

bunlar kendileri mevcut bilgiyi toplayıp gidilen yer 

hakkında depoluyorlar. Adeta otomatik olarak... 

 

 Semiyun: Bunları yapıyorlar ama bu onların 

yaptıkları işin çok cüzi bir bölümüdür. 

 

 Soru: Efendim bu akşamlık ben bu kadar 

diyorum. Biraz yorulduk. İnşallah bu konuyu daha 

teferruatlı olarak konuşuruz. 

 

 Semiyun: Biz de bu konuya dönmeyi ümit 

ederiz. Size iyi geceler dilerim. 
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    CELSE: 59                                            

12.6.1994 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Sorularınıza 

geçebiliriz. 

               

 Soru: Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Ben 

“Agarta” kelimesi ve “Lisan” üzerinde bu akşam 

konuşmak istiyorum. Efendim açık bir şekilde ifade 

edebilir misiniz? “Agarta” kelimesinin manası 

nedir? 

               

 Semiyun: “Agarta” bizlerin dünyada 

yaşamaya başladıktan sonra oluşmuş bir isimdir. 

Geldiğimiz yerde bu kelime ile anılmıyor olmakla 

birlikte bizim kendi özelliklerimizi ihtiva eden 

kelime ile dünya gezegeninin bizim açımızdan ifade 

ettiği sıfatın birleşmesinden oluşmuş bir özel 

isimdir.  Ve bizim kimliğimizi en iyi şekilde ifade 

ettiğine inandığımız isimdir. 

               

 Soru: Kelime anlamı olarak mesela; barıştır, 

dostluktur, güzelliktir gibi bir manası var mı 

efendim? 

               

 Semiyun: O tür birkaç manası daha vardır. 

Ama en önemli manası ifade ettiğim şekildedir. 

Yeryüzünde yaşayan bizim medeniyetimizin 

tanınan, bilinen ismini ifade eder. Ayrıca bizlerin 

insanlık ailesinin bir ferdi olduğumuzu ifade eden 

manası vardır. Bir diğer manası ise yaratılışın bizim 
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üzerimizdeki tesir seviyesini ihtiva eden bir anlama 

sahip olmasıdır. 

               

 Soru: Yani yaratılışın siz Agartalıların 

üzerindeki tesirini mi belirtiyor bu “Agarta” 

kelimesi? 

 Semiyun: Biz de bunu kastetmiştik. Çünkü 

harflerin, hecelerin, kelimelerin yaratılış içinde 

önemli bir yer tuttuğunu siz biliyorsunuz. “Agarta” 

ismi bizim nispeten bu yerimizi belirlemektedir. 

Tesadüfî hiçbir şey yoktur. Onu önemle belirtirim. 

Yani bize “Agarta” isminin verilmesi tesadüfî 

değildir. 

               

 Soru: Şimdi yalnız sizlerin kendi aranızda 

farklı bir isim kullandığınızı söylemiştiniz. Sizlere, 

Agartalıların dışında başka ne deniyor efendim? 

Kendi aranızda ne kullanıyorsunuz? 

               

 Semiyun: Bunun şu aşamada bir önemi 

yoktur. Ama bizim kullandığımız kelime ile 

Agarta'nın anlamı birbirine eşittir. 

               

 Soru: Yani biz, bazen “beşer” deriz, bazen 

“âdemoğlu” deriz. Eksikli insanı tanımlarız. “İnsan” 

deriz. Bu yaklaşımda kelimeler mi efendim? 

               

 Semiyun: Hayır. Tamamen o yaklaşımda 

değil. Çünkü âdemoğlu, beşer ve insan arasında 

farklılıklar vardır. Bizim bu kelimelerimiz arasında 

ise farklılık yoktur. 
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 Soru: Peki neden söylemiyorsunuz? 

               

 Semiyun: Henüz vakti gelmemiştir. 

               

 Soru: Öyleyse devam edelim. Efendim bir 

lisanınız olduğunu biliyoruz. Lisanınız harflerden mi 

meydana gelmiştir? 

 Semiyun: Evet, harflerden meydana gelmiştir. 

 

 Soru: Bizim lisanımızda yirmi dokuz harf var. 

Başka ülkelerde ise değişik sayıdadır. Agartalıların, 

yeryüzünde yaşayan Agartalıların tamamının aynı 

alfabeyi kullandığını söyleyebilir misiniz? 

               

 Semiyun: Aslına bakarsanız pek çok alfabeyi 

bir arada kullanma imkânına sahibiz. Genel olarak 

konuşacak olursak sizin yirmi dokuz harfinize 

benzeyen bir harf sistemimiz vardır. Bu açıdan ele 

aldığımızda bizde tam on yedi harf vardır ve bunlar 

tektirler. Çift değildirler. 

               

 Soru: On yedi harflik sistemde mutabık 

mıyız? 

               

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Aklınızdan 

geçirdiğiniz diğer harfler, sayılar, sizin zihinsel 

kuşkularınız gibi kuşkuları da bir kenara atınız. 

Gerek isim, gerek sayı olsun size söylemek 

istediğimiz ne ise bunu çok berrak bir şekilde ifade 

edebiliriz. 
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 Soru: Şimdi bizim yirmi dokuz harfimiz gibi 

sizin on yedi harfiniz var. Ama Agartalılar 

gerektiğinde daha farklı harf sistemlerini de 

kullanabiliyorlar... 

               

 Semiyun: O bizim zengin kültürümüzün bir 

neticesidir. 

               

 Soru: Peki efendim iki milyon yıllık bir 

tekâmül seyrinde Agartalılar iki milyon yıl önce de 

bu on yedi harfi mi kullanıyorlardı? 

        Semiyun: İşte farklılık buradan meydana 

gelmektedir. İki milyon yıl önce biz daha farklı bir 

harf sistemini kullanıyorduk. Hala o harf sistemi 

mevcuttur. Ve aradan geçen onca yıllık zamanda şu 

andaki medeniyetimizin seviyesine uygun en güzel 

harf sistemini kullanıyoruz. Ama gerektiğinde daha 

önceki harf sistemlerimizden de yararlanıyoruz. 

Bizim kastettiğimiz az önce bu idi. 

               

 Soru: Efendim bunların bir de bizimkine 

benzer imla kuralları var mı? 

               

 Semiyun: İmla kuralları var denilebilir. Ama 

sizdeki kadar kompleks ve karmaşık değildir. Çok 

daha sade imla kurallarına sahibiz. 

               

 Soru: Peki efendim lisanınızdan bize örnek 

vermeniz mümkün müdür? Bu kelimeler benzer 
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midir, değil midir? Yani harfler, şekiller bizimkine 

benzer midir? Bu tür örnekler verebilir misiniz? 

               

 Semiyun: Daha erkendir. Harflerimiz 

sizinkine benzememektedir. Çok daha küçük 

demeyelim ama sadedirler. 

               

 Soru: Yani bizdeki gibi nokta, virgül gibi 

şeyler mi? 

               

 Semiyun: İnanın ki yanılmıyorsunuz. 

               

 Soru: Peki bizim gibi oturup da bir deftere bir 

şeyler yazmıyorsunuz, kitaptan bir şeyler 

okumuyorsunuz, yanılıyor muyum? 

 Semiyun: Defter veya kitap kullanmamakla 

beraber biz de lisanımız ile çalışmalarımızı ifade 

ediyoruz. Özde aynıyız. 

               

 Soru: Şimdi gelelim “Semiyun” ismine. 

Adınız gerçekten orada “Semiyun” mu efendim? 

 

 Semiyun: İşte küçük bir farklılıkta burada 

çıktı. Adım gerçekten “Semiyun” olmakla beraber, 

onun buradaki yazılışı farklıdır, bu birincisi. Bir de 

beni burada “Semiyun” ismiyle ifade etmezler. Yani 

tanımlamazlar. Daha farklı bir isim verirler. 

               

 Soru: Bana neden “Semiyun” diyorsunuz? 

Yani biz sizi öyle tanıyoruz? 
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 Semiyun: Bu bizim küçük bir sırrımız olarak 

kalsın. Nedenini daha sonra anlayacak ve bana hak 

vereceksiniz. 

               

 Soru: Efendim bu özel ilişkilerinize ait bir şey 

olabilir mi? 

               

 Semiyun: Belki sezgilerinizde yanılmıyor 

olabilirsiniz ama bu konu şimdilik böyle kalsın. 

               

 Soru: Yani size Agarta'da “Semiyun” 

demiyorlar ama “İsminiz ne?” diye sorduğumda siz 

bana “Semiyun” diyorsunuz. 

               

 Semiyun: Dedikleriniz doğrudur ve gereklidir. 

            Soru: Anlıyorum efendim. Peki, şunu 

söyleyelim o zaman: Agartalılar kendi içlerinde 

birbirlerine isim ile hitap etmiyorlar mı? 

               

 Semiyun: İşte konunun bir diğer noktasına 

geldiniz. Sorularınızı sormaya devam ediniz. Konu 

az çok aydınlanacaktır. 

 

 Soru: Evet. Şimdi o zaman şuna gelelim: 

Günlük hayatınızda iki Agartalı, karı-koca diyelim 

hem konuşarak anlaşıyorlar, hem de sessiz 

anlaşıyorlar. Sessiz lisan, telepatik konuşma mıdır? 

               

 Semiyun: “Telepatik” demek sizin lisanınıza 

en uygun düşen kelimedir. Ama çok daha etkin bir 

hal ile sessiz konuşma yürütülmektedir. 



                                            146 

 

               

 Soru: Şimdi oraya geleceğim. Günlük 

hayattaki bu sessiz lisana biz ne diyelim şu anda? 

               

 Semiyun: Yine “telepati” diyelim. En uygunu 

budur. 

               

 Soru: Peki günlük hayattaki yirmi dört saatte 

karı-koca daha çok lisan ile mi konuşurlar yoksa 

telepati ile mi konuşurlar? 

               

 Semiyun: Daha çok telepati ile konuşurlar. 

               

 Soru: Bunun oranı nedir? 

               

 Semiyun: Yüzde yüzdür dersem 

inanmayacağınızı biliyorum. Ama gerçek budur. 

               

 Soru: Akla şöyle bir konu geliyor. Siz yüzde 

yüz telepati ile konuşur iseniz, lisan kullanmazsınız. 

Lisan kullanmadığınıza göre bu hançereniz dumura 

uğramaz mı? 

               

 Semiyun: Hayır uğramaz. Bu bizim için 

problem değildir. 

               

 Soru: O zaman hiçbir konuda lisan 

kullanmadığınıza göre Agartalıların birbirine bir 

isim vermesine de gerek yok diye düşünüyorum. 
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 Semiyun: İşte işin bir başka püf noktası 

budur. Ama sizin beni bir lisan ile çağırmanız 

gerekmektedir. Fakat benim eşimi herhangi bir isim 

ile çağırmama gerek yoktur. Ona telepatik bir mesaj 

yolladığım anda o, zaten onu çağırmış olduğumu 

anlar. Bu nedenle bizler birbirimize isim vermeyiz. 

Bu, maneviyat âlemlerinde de böyledir. İsimlere, 

sıfatlara gerek kalmamaktadır. Çünkü yaratılışı 

tanımlamada çok daha etkin yollar vardır ve bu tarz 

bir fikir alışverişi isimlerin, sıfatların karıştığı bir 

fikir alışverişinden veya konuşmadan çok daha 

süratli, çok daha etkin ve anlatmak istediğinizi 

anlatma açısından da yüzde yüz güvencelidir. Yanlış 

anlama gibi bir kavram hiçbir zaman olmaz. 

               

 Soru: Tabii bu mükemmel bir şey. Ama o 

halde siz başka medeniyetler ile görüşme yapmaya 

başladığınızda onlar o seviyede değil iseler kendinizi 

bir isim ile tanıtma zorunda kalıyorsunuz ki; bu, 

“Semiyun” mudur? Sizin açınızdan sorar isem... 

               

 Semiyun: Başka ne olsun. 

               

 Soru: Peki bizden daha gelişmiş bir gezegen 

olsun, fakat o gezegendeki kişiler de bu telepatik 

yolla konuşmayı bilmesinler. Onlara kendinizi yine 

“Semiyun” olarak mı tanıtacaktınız? 

               

 Semiyun: Bu birazda o gezegenin yapısı ile 

ilişkilidir. 
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 Soru: Peki efendim o zaman şöyle bir kavram 

çıkıyor ortaya. Yine de biri sizi çağırmak istese isim 

veya sıfat olmamakla beraber sizin bir tanımlama 

haliniz mevcuttur diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: O benim varlığımın bir bütünüdür. 

Her varlık birbirinden farklıdır. Bu farklılığı ayrıca 

bir isim veya sıfat ile bizim nitelememize gerek 

yoktur. Benim varlığımın diğer varlıklardan 

farklılığı beni zaten ayrı bir birey haline 

getirmektedir. Bunlar bizde hiçbir sorun 

yaratmamakta tersine sorunları ortadan 

kaldırmaktadır. 

               

 Soru: Peki vibrasyonel veya ruhsal seviye 

açısından (herkesin ruhsal seviyesinin farklı 

olduğunu biliyorum) tanımlamanın bu farklılıkla da 

ilişkisi var mı efendim? 

               

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Herkesin 

ruhsallık seviyesinin sayısal ifadesi dahi vardır. Ama 

biz bunu önemsemiyoruz. Hepimiz hangi seviyede 

olursak olalım bir ve aynıyız. Önemli olan bu 

değildir. 

               

 Soru: Evet. Yine de yüzde yüz derken bir 

takım nedenlerden dolayı karşılıklı konuşmalar 

olmaz mı efendim? 

               

 Semiyun: Olur. Ama bu yüzde yüzlük 

kategoriye, orana halel getirmez. Bu tür konuşmalar 
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daha ziyade farklı uygarlıklar ile onların seviyesine 

denk düşen durumlarda yapılır. 

               

 Soru: Ama çocuklarınızla konuşmaz mısınız? 

               

 Semiyun: Siz karı-kocayı örnek verdiğiniz 

için yüzde yüz dedik. Yetişkinlerde bu oran 

böyledir. Ama çocuklarımıza gelince durum 

farklıdır. Çocuklarımızın ilk etapta lisanı 

öğrenmesine ve lisan ile kendi meramını 

anlatmalarına ihtiyaç vardır. Onlar da belirli bir yaşa 

gelince lisana ihtiyaç duymadan “hal dili” ile 

konuşmayı öğrenirler. 

               

 Soru: Bu yaş kaçtır efendim? 

               

 Semiyun: Kişiye göre değişir. Ama yedi-sekiz 

yaşından sonra lisanı kullanma ihtiyacı 

çocuklarımızda ortadan kalkar. 

               

 Soru: Tabii bunun berraklık derecesi yine 

yüzde yüzdür. 

               

 Semiyun: Hiç Şüpheniz olmasın. 

            Soru: Peki efendim bu telepatik konuşmanın 

ötesinde başka sessiz konuşma hali var mıdır? 

               

 Semiyun: Başka ne olsun? Bu bir anlamda 

telepatiden çok daha ötedeki bir hali ifade eder. 

Önemli olan ruhların kendi kabiliyetlerini ortaya 

koyarak kendi imkânlarından yararlanması ve diğer 
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ruhlar ile ilişki içinde bulunmasıdır. Buna ister 

telepati diyelim, ister telepatiden daha öte bir hal 

diyelim, söz konusu olan ruhlardaki, ruhlarımızdaki 

güçleri devreye sokmaktan başka bir şey değildir. 

               

 Soru: Efendim bir de son olarak rakamlara 

gelmek istiyorum. 

Bizdeki gibi bir rakam sisteminiz var mıdır? 

               

 Semiyun: Sizinkine benzemekle birlikte 

sizden daha gelişmiş bir rakam sistemimiz vardır. 

Ama o dokuz rakamdan oluşmaz. Biz sizinki gibi bir 

tarzda rakam kullanmıyoruz. Ama bizim 

kullandığımız rakamlar ile sizin kullandığınız 

rakamlarda netice açısından benzerlik hatta kesinlik 

vardır. Sizde de iki kere iki dört eder, bizde de 

durum aynıdır. Ama biz iki kere iki dört eder 

demiyoruz da onu kendimize uygun bir rakamsallık 

veya buna benzer bir yapılaşma ile ifade ediyoruz. 

               

 Soru: Yani bizde nihayet ondalık kesir var. 

Siz ondalık veya buna benzer bir kesir sistemi 

kullanmıyorsunuz? O çıkıyor diye düşünüyorum. 

               

 Semiyun: Evet, yaklaşımınız doğrudur. 

 Soru: Peki kaçlık kesir sistemini 

kullanıyorsunuz efendim? 

               

 Semiyun: Biz kesir sistemi kullanmıyoruz. 

Çok daha gelişmiş bir matematik sistemi 

kullanıyoruz. Ama hangi sistemi kullanırsak 
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kullanalım Allah'ın yarattığı kâinatı, kâinatları ve 

bizleri matematiksel olarak tanımlamaya 

kalktığınızda aynı neticelere ulaşırız. Fakat bizim 

ulaştığımız neticeler ve kullandığımız sistem kendi 

medeniyetimizin seviyesine uygundur. Biz sizin 

rakamsal sisteminizi kullanmaya kalkarsak bunun 

bize hiçbir faydası olmaz. 

               

 Soru: Peki “sıfır” var mı efendim? 

               

 Semiyun: Sıfır demeyelim ama “sıfır” ile 

ifade edilen hali çok daha iyi niteleyen başka ifade 

tarzlarımız vardır. İfade tarzı diyorum aslında rakam 

demeliyim ama kelimeyi söylersem bizim 

sistemimizden uzaklaşmış olurum. Düşündüğünüz 

manada rakamlarımız yoktur. Bizim seviyemize 

uygun matematiksel bir sistemimiz vardır. 

               

 Soru: Evet. Benim bu akşam için başka sorum 

yok efendim. Sizin söyleyecekleriniz varsa 

dinliyoruz. 

               

 Semiyun: Bizim de yoktur. Umduğumuzdan 

iyi bir celse olmuştur. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

  

 

    CELSE: 60                                          

05.07.1994 
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 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

               

 Soru: Biz de iyi akşamlar diliyoruz efendim. 

Bugün Agartalıların, Agarta'ya veya diğer yerlere 

bedenlenmeleri üzerinde konuşmak istiyorum. İlk 

sorum şu; normal bir Agartalı insan Agarta'da 

bedenli iken, fiziki âlemdeki herhangi bir dünyaya 

veya üst samanyollarındaki dünyalara doğuyor mu 

efendim? 

               

 Semiyun: Evet doğmaktadır. Agartalı 

insanların, siz yeryüzü insanlarından önemli bir farkı 

da buradadır. Size doğan, sizin gibi vazifelileriniz 

hariç, henüz dünya okulundan mezun olamamış 

insanların diğer dünyalarda aynı anda 

bedenlenmeleri mümkün değildir. Ama Agarta 

okulundan mezun olmamış bir Agartalı insan aynı 

anda başka gezegenlerde doğabilme imkânına 

sahiptir. Bu aynı kâinattaki gezegenler olabileceği 

gibi, daha alt veya daha üst boyut ve âlemlerdeki 

gezegenlere doğma şeklinde olabilir. Her Agartalı 

insan kendi varlığının doğmuş diğer parçalarını 

tanıyıp bilme imkânına sahiptir. Ama Şayet 

sözgelimi, öyle bir Agartalı kardeşimiz bu dünyada 

bedendenmiş olsun, dünyadaki görevi gereği 

dünyadaki varlığının bundan haberdar olmaması 

gerekir. 
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 Soru: Yani bizim dünyamızda şu anda bedeni 

Agarta'da olmakla beraber aynı anda dünyada da 

doğmuş bulunan varlıklar mı var? 

               

 Semiyun: Bir hayli fazladır. Onların bir kısmı 

otomatik olarak vazife gören kardeşlerimizdir. Biz 

onların hepsini bilir ve tanırız. Onların Agarta'dan 

haberleri bile yoktur. Birkaç istisna dışında. Ama 

bunların içinden şu anda Agarta'yı gören herhangi 

bir kardeşimiz yoktur. 

               

 Soru: Peki o zaman Semiyun, açıkça bir soru 

soruyorum size; benim şu anda Agarta'da 

bedendenmiş bir varlığım var mı? 

               

 Semiyun: Bu soruya vardır veya yoktur diye 

bir cevap vermeye ben şu anda yetkili değilim. 

               

 Soru: Neden yetkili değilsiniz? Bana karşı 

yetkiniz sonsuz diye düşünüyorum. 

               

 Semiyun: Bir açıdan öyle. Ama isterseniz bu 

sorunun cevabını çok daha sonraya bırakalım. 

               

 Soru: Bırakalım bırakmasına da, buradan ben 

“evet bir parçanız oradadır” diye bir mana 

çıkartıyorum. Çünkü kendi varlığımın sizinkiyle 

karşılaştırılamayacak seviyelerdeki bir dünyada 

yaşayan bir parçasıyla ben karşılaştım. Orada oranın 

tekâmülünü geliştirici bir hizmet görüyordu 
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varlığımız. Yani benim için “evet” demeniz benim 

açımdan fazla etkili olmayacak. 

 

 Semiyun: Bunun farkındayım. Ama şu 

aşamada başka bir şey söylemiyoruz. Israr etmeyin. 

               

 Soru: Peki öyle olsun efendim. Bir Agartalı 

insan Agarta'da aynı anda birkaç varlığıyla 

bulunabilir mi? Soruyu düzeltmek gerekirse; 

Agarta'ya bedendenmiş ruhsal bir varlık Agarta'da 

birkaç bedenle aynı anda bulunabilir mi efendim? 

               

 Semiyun: Bu da mümkündür. Bu bizde 

normal bir haldir. Ama bunun bilinmesi o kadar 

önemli değildir. 

               

 Soru: Peki, bilirler mi? 

               

 Semiyun: Önemli olmadığı için kimse böyle 

bir arayış içine girmez. Böyle biri Agarta'da aynı 

anda sözgelimi altı yedi beden ile bedenlendiğini 

güdü olarak bilir ama bir milyar insan içinde “bunlar 

kimmiş” diye arama yapmasına gerek yoktur. 

Vazifesi, görevi, hayat planı icabı bunları bilmesi 

gerekiyorsa zaten bilir. Bizde herkese karşı yaklaşım 

aynı olduğu için bunu bilip bilmemesinin ciddi 

hiçbir önemi yoktur. 

 

              Soru: Ama yine de diyelim ki, bir Agartalı 

vazifesi icabı kendi karşısındakinin de özde kendisi 

olduğunu biliyor. Aynı ruhun bedendenmiş iki 
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parçası olduğunu biliyor. Bu nasıl bir etkidir, 

duygudur bunu öğrenebilir miyiz? 

               

 Semiyun: İnanın ki, çok bir şey fark 

etmemektedir. Çünkü o kişi aynı anda bütün 

insanların, çevresindeki her şeyin bir tek ruhsal 

varlığa ait olduğunun bilincindedir. Onun için bu 

konu pek önemli değildir. 

 

 Soru: Anlıyorum efendim. Peki, bir Agartalı 

insan, yani Agarta'ya doğmuş bir insan düşünelim, 

aynı anda onun ruhsal varlığı kaç beden ile 

kâinatlarda kendini gösterebilir efendim? 

Mükemmel surete ulaşan insan varlığının bir milyon 

beden yaratabildiğini ben biliyorum zira.. 

               

 Semiyun: Elbette ki bir milyonun çok 

altındadır. Sayının önemi yoktur. Çünkü 

bedenlenilecek gezegenler birbirinden seviye olarak 

oldukça farklıdır. Sözgelimi yeryüzünde aynı anda 

yüz kadar beden teşkil ettirebilecek bir ruhsal varlık 

çok daha yüksek bir okulda ancak on beden teşekkül 

ettirebilir. Bu nedenle sayısal ifadenin bir önemi 

yoktur. 

               

 Soru: Anlıyorum efendim. Tabii Şimdi burada 

zaman faktörünü hesaba katmak gerekiyor. Biz aynı 

anda bedenlenmekten bahsediyoruz ama farklı 

zaman akış hızlarına, zaman unsurlarına sahip 

kâinatlar, âlemler, boyutlar var. Bunun, bu konu 
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açısından müşterek değerlendirilmesi nasıl olur 

efendim? 

               

 Semiyun: İşte konunun bir diğer püf noktası 

budur. Aynı anda diye bir kavram maalesef mümkün 

değildir. Hele ruhsal varlığın seviyesi açısından 

konuya yaklaşacak olursak, bunun bulunduğu 

mertebede zaman diye bir kavram söz konusu 

olmayabilir. Nihayet biz bu kadar yüksek bir 

seviyeden konuşmuyoruz. Bu nedenle zaman 

mefhumunu bu kapsamın dışında tutmak daha uygun 

olur düşüncesindeyim. 

               

 Soru: Yani biz yine “aynı anda” kavramını 

kullanabiliriz. 

               

 Semiyun: Kullanabiliriz. Ben de bunu 

kastediyorum. 

 

 Soru: Peki efendim, bir de şimdi Agarta'da 

bedendenmiş bir varlığı düşünelim. Bunun cüzi 

ruhsallığından bahsedilebilir mi? 

               

 Semiyun: Bahsedilebilir. 

               

 Soru: İşte ben de şimdi oraya geleceğim. 

Agartalı bir insanın cüzi ruhsallığı nihayet kendisi 

diyelim bir dönem için Agarta'da bulunan bedenini 

bir kenara koyup, demeyelim de, bir şekilde bırakıp 

veya bırakmayıp dünyada altmış-yetmiş yıllık bir 



                                            157 

 

yaşı kapsayacak şekilde görev yapmak üzere 

doğabilir mi? 

               

 Semiyun: Doğabilir. Böyle örneklerimiz 

vardır. Ama bu süreç içinde Agarta'daki varlığını 

aynen sürdürür. Yani düşündüğünüz tarzda bir 

donma, dondurma olayı yoktur. Hem Agarta'daki 

varlığını sürdürürken hem de dünyadaki görevini 

sürdürür. 

               

 Soru: Çok mudur efendim bu? 

               

 Semiyun: Sayının burada önemi yoktur. 

               

 Soru: Peki buna neden gerek duyulur ve bu 

görevler nelerdir? 

               

 Semiyun: Nedeni sayılamayacak kadar çoktur. 

Bilimsel açıdan demek en doğrusudur. Dünyadaki 

görevi de bilime yönelik, bilimsel gelişmeye yönelik 

olabilir. Hatta siyasete yönelik bir görev bile 

alanlarımız vardır. Bir de insanları bu çalışmalara 

hazırlayan, artık çevresindeki gerçekleri tam olarak 

görmesine yardımcı olacak çalışmalara hazırlayan 

görevliler vardır. 

  

 Soru: O halde bu devirde bu daha çoğaldı 

diyebiliriz. 
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 Semiyun: Çoğaldı demek yanlış olabilir. 

Sadece bu şekilde görev alanların sayısı diğer 

görevlere nazaran arttı diye değerlendirebiliriz. 

               

 Soru: Şimdi bir de efendim, benim aklıma şu 

takıldı: Bir Agartalı vibrasyonel seviyesini, bedenini 

yükselterek bir dünyaya geldi diyelim. Orada fiziki 

kalıbı, Agarta'daki fiziki kalıbı mıdır? 

               

 Semiyun: Bu şart değildir. 

               

 Soru: Ama bir dakika! Şundan bahsediyorum: 

Agarta'daki bir fiziki kalıbı var. O fiziki kalıbının 

vibrasyonelini yükseltti, fizik ortadan kayboldu, 

başka bir tarafa gidildi. Bu fiziki kalıptan 

bahsediyorum ben. 

               

 Semiyun: Demek istediğinizi anlamış 

bulunuyorum. Bedenin vibrasyonel seviyesini 

yükselterek, onu içinde bulunduğu fiziki mekândan 

adeta çekip yok edercesine çıkartan seviyede 

bulunan bir Agartalı, yeni bulunduğu âlemin 

özelliklerine uygun fiziki bir kalıbı da gösterebilecek 

güce sahiptir. 

               

 Soru: Ama burada önemli bir kavram çıkıyor. 

Yani fiziki kalıbın değişikliğinden bahsediyoruz biz. 

Bu mümkün mü? 

               

 Semiyun: Mümkündür. Ama sözünü ettiğimiz 

yüksek vibrasyonel seviyeler açısından mümkündür. 
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 Soru: Peki ben diyelim ki, burnumu 

beğenmedim. Kaşımı gözümü beğenmedim. 

Vibrasyonel seviyesini yükselteyim, onu 

değiştireyim, düşüreyim ve adeta estetik ameliyat 

yapayım gibi bir kavram Agarta'da olabilir mi? 

               

 Semiyun: Hayır, olamaz. Sözünü ettiğimiz 

biraz önceki konu diğerinden oldukça farklıdır. 

Vibrasyonel seviyeyi yükselterek gidilen bir âlemde 

fiziki şekli biz değiştirebiliriz. Mesele budur. 

               

 Soru: Bu durumda artık Agarta'daki fiziki 

şekil yok. O nerede peki? 

               

 Semiyun: O zaten vibrasyonel seviye 

yükseltildiği için kendi vasfını kaybetmiştir. Yani 

daha değişik bir enerji seviyesine bürünmüştür. 

               

 Soru: Yani ortada bir zorluk yok, anladığım 

kadarıyla. 

               

 Semiyun: Asla yoktur. Asıl zorluk 

vibrasyonel seviye aynı iken o şekli değiştirmekte 

yatar ki, böyle bir talep herhangi bir Agartalıdan 

bugüne kadar gelmemiştir. 

               

 Soru: Peki efendim, dünya için olmadığını 

anladık ama herhangi bir görev icabı diyelim çok 

yüksek manalarda, bir Agartalı, bedenini binlerce 

yıl, hatta yüz binlerce yıl adeta dondurarak diyelim 
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ya da buna benzer bir hal ile Agarta'da öylece 

bırakıp, astral varlığıyla veya başka yüksek 

varlıklarıyla başka yerlere bu görevi icabı gidebilir 

mi? 

               

 Semiyun: Hayır, bu tür görevler bizim 

seviyemize uygun görevler değildir. Böyle bir uç 

örnek olmamıştır. Agarta'da herhangi bir görevle 

görevlendirilen bir Agartalı kardeşimizin bedeni 

dondurulmuş durumda değildir. Bu tür yanlış 

zihinsel öneriler sizin dünyevi alışkanlıklarınızın 

veya bilgi ve kültürünüzün sonuçlarıdır. Aslında bu 

tür bir kavrama hiçbir zaman yer olmamıştır. 

               

 Soru: Efendim, benim bu akşam için başka 

sorum yok. Sizin varsa dinliyoruz. 

               

 Semiyun: Hayır, bizim de yoktur. En kısa 

sürede görüşmek ümidiyle size iyi geceler dilerim. 

 

 

      CELSE: 61                                          

14.07.1994 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

 Soru: İyi akşamlar diliyorum efendim. Bu 

akşam çok değişik bir konuda konuşmak istiyorum. 

Kuran'da Agartalıların yer alması hakkında ne 

düşünüyorsunuz efendim? 
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 Semiyun: Biz zaten Yüce Kuran'ın ne 

olduğunu biliyoruz. Önemli olan siz insanların 

Kuran'ı kişisel malzeme olmaktan çıkarıp, öncelikle 

onun kutsallığına inanmanız gereğidir. Surelerin ve 

ayetlerin manasının anlaşılması, daha sonra bunun 

bilimsel bir şekilde ispatlanması, şu aşamada o kadar 

önemli değildir. Bu aşamada önemli olan, onun 

Rabbimiz katından indirilmiş olduğuna 

inanılmasıdır. Yani önce inanç gelmelidir. 

Arkasından bilgi doğal olarak gelecektir. Allah'a 

şükürler olsun ki, kardeşimizin inancı tamdır. Bu 

bizi memnun etmektedir. Bu inanç elde edildikten 

sonra, bilgi konusunda safha safha ilerlemek 

mümkün olacaktır. Bu genel açıklamanın ardından 

sorunuza cevabımız da genel olacaktır. Biz 

Agartalılar olarak Kuran'ın içinde yer almış 

bulunuyoruz. Ama bana şu kâinatta, şu kâinatlarda 

Kuran'ın içinde yer almayan bir şey gösterin 

derseniz, bunu yapamam. Siz elinizdeki kitabın 

henüz noktasını bile bilmiyorsunuz. Ama bu bir 

süreçtir. Üzerinde çalışmak insanlığın kaderidir. 

Üzerinde çalıştıkça ondaki güzellikleri çok yönlü 

olarak anlamak imkânına sahip olacaksınız. Zaten 

bir kısmına sahip olmuş durumdasınız. Bu konudaki 

suallerinize geçebiliriz. 

               

 Soru: Efendim, şimdi ben öncelikli olarak 27. 

sure olan Neml Suresi'nin 75. ayetini okumak 

istiyorum. Orada diyor ki; “Gökte ve yerde hiçbir 

şey yoktur ki, apaçık bir kitapta olmasın.” Bu 

kitaptan kastedilen Kuran'dır öyle değil mi efendim? 
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 Semiyun: Elbette ki Kuran’dır. Bizim az önce 

söylediğimiz bu ayeti kerime mealindedir. O ayetin 

gereği olarak biz de Kuran'ımızın içinde yer almış 

durumdayız. 

               

 Soru: Ama ben daha somuta gelmek 

istiyorum. Bu kitabı okuyanlar, bu çalışmamızı 

okuyanlar, bundan gerekli nasibi alsınlar istiyorum. 

Şimdi, aynı surenin 82. ayetine bakıyorum. Ayette; 

“O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir 

dabbe (canlı) çıkarırız. O, onlara insanların 

ayetlerimize içtenlikle inanmadıklarını söyler” 

diyor. Bana göre buradaki “dabbe” den kastedilen 

sizsiniz efendim. 

               

 Semiyun: Ayetlerin yedi dereceden anlamı 

olduğunu siz biliyorsunuz. Birinci dereceden 

anlamını ele alırsak, bu ayetten ve dabbeden 

kastedilen Agartalılardır. 

               

 Soru: Evet burada bir nokta koyalım 

isterseniz. Ben bu sonuca nasıl vardım, onu izah 

edeyim, siz tamamlayın efendim. 

               

 Semiyun: Memnuniyetle, buyurunuz. 

               

 Soru: Şimdi 81. ayete bakıyorum. Yani 

bundan bir önceki ayete bakıyorum. Diyor ki; “Ve 

sen körleri düştükleri sapıklıklardan çıkarıp yola 

getirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize 
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inananlara duyurabilirsin ve onlar derhal Müslüman 

olurlar.” Şimdi burada kör insanların başına gelecek, 

yani bu olaylara inanmayan, bunları bilmeyen, 

Kuran'a inanmayan insanların başlarına gelebilecek 

olaylardan bahsediyor. Ve, “O söz başlarına geldiği 

zaman” diyor. Bizim bildiğimiz o sözden ( ki, bu 

siklus içinde yaşanması gerekir bunun) bu mutluluk 

çağının, Altınçağın gelmesinden önce yaşanabilecek 

her türlü kötü olaylar “o söz” ile genel olarak 

anlatılıyor. Bu olayların arkasından yerden bir dabbe 

çıkacak. Yani yerin altından bir dabbe çıkacak. 

Canlı çıkacak ve onlara insanların ayetlerimize 

içtenlikle inanmadıklarını söyleyecek. Şimdi 

buradaki “dabbe” üzerinde ben biraz durmak 

istiyorum. “Dabbe” hakkında Kuran'ın (not almışız) 

24/45. ayetinde deniyor ki; “Allah her dabbeyi bir 

sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde yürür, 

kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi de dört ayak 

üzerinde yürür, Allah dilediğini yaratır.” Demek ki, 

dabbe, karnı, iki ayağı yahut dört ayağı üzerinde 

yürüyen ve sudan yaratılmış bulunan tüm canlılara 

verilen genel isimdir. O halde 82. ayete göre, 

yeraltından sudan yaratılmış bir canlı çıkacak ve 

insanlara ayetlerimize içtenlikle inanmadıklarını 

söyleyecek. Bu canlı, dört ayaklı, karnı üzerinde 

sürünen bir varlık olabilir mi? Olamaz! Çünkü bu 

aynı zamanda ayetler hakkında konuşacağı için 

şuurlu bir varlık olmak durumunda. Yani yerin 

altından şuurlu, sudan yaratılmış, iki ayağı üzerinde 

yürüyebilen bir varlık çıkacak. Biz biliyoruz ki, 

yeraltında şu anda böyle bir varlık olarak sadece 
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Agartalılar var. Biz aynı zamanda şunları da 

biliyoruz. Evet, yerin merkezine kadar çeşitli 

safhalar halinde daha yüksek vibrasyonel 

seviyelerde yaşayan bir sürü varlık var ama onlar 

sudan yaratılmış değiller. O halde burada kastedilen 

sudan yaratılmış tek canlı varlık sizsiniz. Yani 

Agartalılar. Ben bunu bildiğim için bu yorumu gayet 

rahatlıkla yapıyorum ve yeraltından Agartalılar 

çıkacağına ve insanlara bu konu hakkında bilgi 

vereceğine inanıyorum. Ayrıca bir başka kaynakta 

bu ayetin yorumu da var. Hz. Muhammed’i anlatan 

bir kitapta, ayetin yorumunda diyor ki; “Yeryüzünde 

ortaya çıkacak olan bir dabbe yani canlı ve beşer 

varlığı olmalı, ilahi âlemin emri ile bir beyanda 

bulunacaktır veya bir sırrın açıklanması, ortaya 

çıkması hususunda vazife görecektir.” Bunların da 

hepsini bir araya kattıktan sonra Kuran'ın 

Agartalılardan bahsettiğini, Agartalıların insanlığa 

yönelik bir misyon yürüttüğünü ve bunu yeri geldiği 

zaman artık insanlardan gizli olarak değil, açıkça 

yerine getireceğini bildiriyor diye değerlendiriyorum 

efendim, ne dersiniz? 

               

 Semiyun: Sözlerinize genel olarak katıldığımı 

söylemeliyim. Gerçekten sözünü ettiğiniz ayette 

belirtildiği gibi, yeraltından bizler çıkıp insanlara 

görüneceğiz ve onlarla medeniyetlerimizin 

gerektirdiği ilişki içine gireceğiz. Bu, Rabbimizin 

bize verdiği bir emirdir. Ve biz bu emri yerine 

getireceğiz. Biz insanlara, “Siz Kuran'a 

inanmıyorsunuz” demeyeceğiz. Kendimizi 
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göstermekle insanlar artık ibret almaya 

başlayacaklardır. Bu ayetin birinci dereceden anlamı 

insanların bizleri görüp ibret almaları manasına 

gelmektedir. Diğer derecelerden anlamlarının 

bizlerin çok ötesine uzandığını burada söylemekle 

yetineceğim. Ama Şunu da söyleyelim ki, yeraltında 

bizim dışımızda bildiğiniz iki uygarlık daha vardır. 

Ve onlar da sudan yaratılmış yani “dabbe” kapsamı 

içine giren Şuurlu varlıklardır. Ve onlar mutlu çağda 

yeryüzü insanına gözükeceklerdir. Bir bakıma ayetin 

kapsamı içine onların insanlarla ilişkileri de 

girmektedir. Daha sonraları insanlar yeraltının diğer 

sakinleri ile tanışmak imkânlarını bulacaklardır ama 

o, şu anda konumuz kapsamı dışındadır. 

               

 Soru: Peki efendim, hani bu kıyamet 

dönemlerinde, işte ortalık karışırken yeraltından bir 

takım mahlûkların çıkmasından bahsediliyor. Yani 

yıkıcı bir şekilde bahsediliyor. Aynı zamanda ayet, 

onu da kastetmiş olabilir mi? 

               

 Semiyun: Hayır. O manaya gelen başka 

ayetler vardır.  O ayet, doğrudan doğruya sözünü 

ettiğimiz ilişki şeklini anlatmaktadır. 

               

 Soru: Ve sadece birinci dereceden anlamını 

anlatıyorsunuz. 

               

 Semiyun: Evet. Bu konu çok önemlidir. 

Sadece birinci dereceden anlamı üzerinde 

konuştuğumuzu bir kez daha hatırlatmalıyım. Yoksa 



                                            166 

 

ayet sadece bu ilişkiyi anlatmak üzere indirilmiş 

değildir. Ondaki yüce sırlar bu kadarla bitmez. 

               

 Soru: Şimdi, ben bir noktaya daha gelmek 

istiyorum efendim. Biliyorsunuz Besmelenin 

içindeki on dokuz sayısı üzerine çalışıyorum. 

Besmelenin sayısal anlamları üzerinde çalışıyorum 

ve yeryüzü insanlığına sunabileceğimiz bazı 

buluşlara, keşiflere de Rab'bin nimeti ile nail olduk. 

Ben buna inanıyorum. Aynı zamanda Kuran-ı 

Kerim'imizin bu ayetinde geçen Agartalıların 

insanlara varlıklarını göstermesi hususunda topluma 

yönelik bir çalışma yapıyorum. Bu iki konu benim 

açımdan çok önemli. Üstelik bu sözünü ettiğim 

ayetin, yani 27/82. ayetin rakamsal toplamı on 

dokuz. Böyle bir ilişki de ortaya çıkıyor. Tesadüf 

diyeceğim ama tesadüf yok, böyle bir yorumda 

bulunuyorum ben. 

               

 Semiyun: Yorumunuz genel hatlarıyla 

doğrudur. Kâinatımızın on dokuz üzerine 

yaratıldığını zaten biliyorsunuz. Agartalılar da, sizler 

de bu yaratmanın içinde yer almıştır. Doğal olarak 

bizler on dokuzun üzerine yaratıldık. Ve ayet ve 

surenin toplamlarının on dokuz olması tesadüfî 

değildir. Bu yaratma ve bu karşılaşmanın on 

dokuzun emri gereği olduğunu bilmeniz gerekir. 

Açıkçası bizler, sizlerle on dokuza dayalı olarak 

tanışacağız. Bu ne ertelenebilir, ne ileri alınabilir. 

Daha doğrusu sizlerin bizi tanımanız on dokuz 

üzerine hesaplanmıştır. Ve o hesap şaşmayacaktır. 
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Sizin on dokuz üzerinde çalışıyor olmanız ve aynı 

zamanda Agarta konusu üzerinde bir görev almış 

olmanızın tesadüfle hiçbir ilgisi yoktur. Hak edene 

hak ettiği verilmektedir. Mesele bu kadar basittir. 

               

 Soru: Evet. Aynı şekilde bir ayet daha var 

efendim. Yani belki pek çokları var da, bunda da 

genel olarak yerin altında yaşayan uygarlıkların 

varlığını Kuran'dan öğreniyoruz. 42/29. ayette diyor 

ki, “Göklerin ve yerin ve bunların içine yaydığı 

canlıların yaratılışı O'nun kudretinin delillerindendir 

ve O, dileyeceği zaman onları bir araya toplamaya 

kadirdir.” Göklerin ve yerin ve bunların içine 

yaydığı canlılar yine “dabbe” olarak geçmiş 

Kuran'da. Bunu biliyorum. Yani yerin içine yaydığı 

canlılar var. Göklerin (çoğul kullanılmış) içine de 

yaydığı canlılar var. Yani hem uzayda 

yaşayanlardan bahsediyor, hem de yerin içinde 

yaşayan canlılardan, genel olarak sizlerden de 

bahsediyor efendim. Acaba bunun dışında Kuran'da 

böyle sizleri de kasteden ayetler var mı? 

               

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz surede, yeraltında 

yaşayanlar olarak bizden ve bizim dışımızdaki iki 

medeniyetten bahsetmektedir. Buna ilave edecek 

herhangi bir husus yoktur. 

               

 Soru: Efendim, benim açımdan önemli bir 

celse oldu. Kuran'da yaptığım şu çalışmanın 

karşılığını bulmak gerçekten güzel. Belki çok şey 
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söylenebilir, konuşulabilir. Ama sizin ilave 

edeceğiniz bir şey varsa dinliyorum. 

               

 Semiyun: Aslına bakarsanız çok şey vardır. 

Ama her zaman olduğu gibi size bırakmakta yarar 

görüyorum. En kısa sürede görüşmek ümidiyle size 

iyi geceler dilerim. 

 

 

     CELSE: 62                                              

19.07.1994 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

               

 Soru: İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bir 

önceki celsede Kuran'da geçen Agartalıların 

bulunduğu ayet üzerine konuşmuştuk. O konuya 

devam edelim ve aynı zamanda geçen celsedeki bazı 

hususları açmaya çalışalım. Şimdi, sizinle birlikte 

yeraltında iki uygarlık daha vardı. Fakat onlarla 

böyle bir çalışma yapmıyoruz. Tabii Kuran'ın 

ayetinin aynı zamanda o iki uygarlığı da kapsadığını 

söylediniz ama onlarla bir çalışma yapmadığımıza 

göre ben yeryüzü insanlığı ile fiziki olarak ilk önce 

Agartalıların temasa geçeceğini düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Yanlış düşünmüyorsunuz. Fiziki 

olarak, görünür olarak ilk önce biz yeryüzü insanlığı 

ile temasa geçeceğiz. Diğer iki uygarlık daha sonra 

ilişki kuracaktır. 
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 Soru: Peki onlarla ilişki ne zaman olacak 

efendim? 

               

 Semiyun: İki binli yıllarda olacak dememiz 

yeterlidir şu an için. 

               

 Soru: Peki efendim hemen şöyle bir soru akla 

geliyor. A.B.D'nde uzaylılarla ilgili bilgilerin ordu 

tarafından açıklanması tartışılıyor. Artık uzaylılarla 

dünya insanlarının karşılaşma vaktinin geldiğini de 

biz biliyoruz. Bunun içinde Agartalıların yeri nedir? 

Yani uzaydan uçan daireleri ile gelecek olanlar mı 

var? Agartalılardan önce, sonra veya ikisi bir arada 

mı olacak? 

               

 Semiyun: Aslına bakarsanız bu temaslar şu 

anda da devam ediyor. Bu çalışmanız bile bir 

anlamda bu kapsam içindedir. Aleni, diğer bir 

deyişle açık bir şekilde dünyalılar ile uzaylı 

kardeşlerimizin tanışma vaktinin geldiğini biz size 

zaten bildirmekteyiz. Ama bunların öncesinin veya 

sonrasının, diğer deyişle hangi uzaylı uygarlığın 

yeryüzü insanı ile ilk önce görüşeceğinin hiçbir 

önemi yoktur. Her şey bir plan ve program dâhilinde 

cereyan etmektedir. Ama Agartalıların bu dünyada 

yaşamaları nedeniyle, başka gezegenlerde yaşayan 

kardeşlerimiz kadar beklemelerine gerek yoktur. İlk 

biz sizinle karşılaşacağız demek istemiyorum. 

Çünkü o karşılaşmalar zaten şu anda kişisel bazlarda 

devam etmektedir. Ama bizim sizlerle açıkça 



                                            170 

 

tanışma vaktimiz artık çok yaklaşmıştır. Böyle 

demek daha uygun olur. 

               

 Soru: Peki, geçen celsede “on dokuza” dayalı 

olarak insanlar ile tanışacağız diyorsunuz. Ben 

hemen basit bir hesap yaptım. 1995 yılını on dokuza 

bölünce yüz beş çıkıyor. Bir de 2014 yılı on dokuza 

bölünebiliyor. İnsanlık 2014 yılına kadar herhalde 

beklemez diye düşünüyorum. 

               

 Semiyun: Hayır beklemeyecektir. Ama 1995 

yılı sizi yanılgıya düşürebilir. Aslına bakarsanız 

1900 yılını baz almak daha sağlıklı olur. Yani 

1900'lü yıllar içinde Agartalılar ile dünya insanlığı 

açık bir şekilde karşılaşacaktır. Bu, 1995 yılı da 

olabilir, 1999 yılı da olabilir. O, o kadar önemli 

değildir. Bu biraz da dünya insanlığının durumuna 

bağlı olarak esnekliğe sahiptir. Şu çalışmanızın bir 

amacı da bu zamanı yakınlaştırmaktır. Hayır 

buradadır. Onun için biz size zaman zaman “bu 

çalışma sandığınızdan da önemlidir” demekteyiz. 

Açıkçası sizi bu konuda daha hızlı çalışmaya davet 

etmekteyiz. Ama sizin dünyevi ve şahsi durumunuzu 

da hesaba katıyoruz. Ciddi bir gecikmeniz yoktur. 

Aslında her şey yolunda yürümektedir. Ama biraz 

daha hızlanmak elinizdedir. Bunda hepimiz için 

kazanç vardır. 

               

 Soru: Ayrıca, önce kişisel görüşme mi olacak 

yoksa bir anda toplumsal görüşme olabilir mi? 
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 Semiyun: Hayır. Pek doğal olarak ilk başta 

biz sizinle görüşeceğiz, başkasıyla değil. Şu 

yeryüzünde fiziki olarak görüşeceğimiz ilk insan siz 

olacaksınız. Çünkü böyle planlamış durumdayız. 

               

 Soru: Ama bir Üstadımız var. 

               

 Semiyun: Üstadınızın durumu çok farklıdır. 

Onu hesaba katmıyoruz. 

 

 Soru: Onun gibi farklı olan, hesaba 

katılmayan başka insanlar da var mı yeryüzünde? 

               

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Ama biz 

kendi işimizle uğraşsak daha uygun olur 

kanısındayım. 

               

 Soru: Efendim, önceki celsede yeraltının diğer 

sakinlerinden bahsetmiştiniz. Bu diğer sakinler fiziki 

bedene sahip değiller sanırım. Ve onlar kimlerdir? 

               

 Semiyun: Fiziki bedene sahip olan iki 

uygarlık daha vardı. Onlardan bahsettik. Fakat 

dünyanın vibrasyonel seviyesine yakın olmakla 

beraber yine de farklı vibrasyonel seviyelerde sizden 

geri ve sizden ileri pek çok uygarlığın daha yurdudur 

dünyamız.  Onlar da bu dünyada yaşıyor 

sayılabilirler. Sadece vibrasyonel seviye biraz 

farklıdır. Dünyamızın bir tek fiziki kalıbı yoktur. 

Birden fazla fiziki kalıbı, fiziki bedeni vardır. Ve bu 

fiziki bedenlerde de yaşayan uygarlıklar 
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bulunmaktadır. Bunların bir kısmı sizden ileri, bir 

kısmı sizden geridir. Ama tamamen şu fiziki 

uygarlığı düşünecek, dünyayı düşünecek olursanız, 

onda sizlerin ve bahsettiğimiz uygarlıkların dışında 

fiziki olarak şuurlu yapılaşma yoktur. Ama yaşam 

olmayan herhangi bir yer yoktur. Dağlar, ovalar, 

denizler ve pek çok kara parçaları, toprak, kayalar ve 

magmaya kadar gidiniz, hepsi bir varlığın bedenidir. 

Ama vibrasyonel seviyeleri farklıdır denilebilir. O 

bedenlerin sahipleri ruhsal açıdan sizlerden ileri ve 

geri seviyelerdeki varlıklardır. Ama onları da ayrı 

tutarsak bir de yerin merkezine kadar çeşitli 

kademelerde görev yapan yüksek mekanizmalar 

vardır. Bunları da dâhil edecek olursak, yerin altı da, 

üstü de her kademede canlı ile meskûndur. 

Kastettiğimiz genel olarak budur. 

               

 Soru: Efendim biz 27/82. ayetin birinci 

dereceden anlamında Agartalılardan da 

bahsedildiğini geçen celsemizde konuşmuştuk. 

Acaba bu ayetin ikinci dereceden anlamı içine 

Agartalılar veya bu türden uygarlıklar da girebilir 

mi? Bir ilişki de var mı efendim? O ayette, “ O söz 

başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe 

çıkarırız. O, onlara insanların ayetimize içtenlikle 

inanmadıklarını söyler” diyor. Ne dersiniz efendim? 

               

 Semiyun: Hayır. İkinci dereceden anlamı 

içine biz Agartalılar ve diğer iki uygarlık 

girmemektedir. İsterseniz o ayetin ikinci dereceden 
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anlamına şu anda hiç girmeyelim. Bu bizim 

çalışmamızın kapsamı dışındadır. 

               

 Soru: Efendim, Şimdi 42/29. ayetin birinci 

dereceden anlamı üzerinde biraz duralım. O ayette 

dabbeden bahsediyor ve onların içine siz de, biz de 

giriyorduk. O ayette diyor ki; “O, dileyeceği zaman 

onları bir araya toplamaya kadirdir.” Bunun birinci 

anlamı içine siz de girdiğinize göre bunun anlamı 

ne? Yani bütün dabbe ile kastedilenleri Tanrı 

dilediği zaman toplamaya kadirdir. Aslında zaten 

topyekûn onların hepsi bir arada değil mi efendim? 

O kastediliyor olabilir mi? 

               

 Semiyun: Olabilir. Aslına bakarsanız ayrılık 

yoktur. Bu tamamen dünyevi bir yaklaşım tarzıdır. 

Pek çok gerçeğin cahil dünya insanına 

anlatılabilmesi için dünyevi yollardan, sıfatlardan, 

düşünce şekillerinden yararlanmak durumunda 

kalınmıştır. O ayetin birinci dereceden anlamı da 

budur. Biz zaten hep bir aradayız. Bir de gerçekten 

yüksek kıyamet ile ifade edilen bir araya toplanma 

vardır ki, ayet onu da işaret etmektedir. Tüm canlılar 

bu ayetin kapsamı içine girmektedir. 

               

 Soru: Efendim kısa bir celse oldu ama benim 

bu akşam için başka sorum yok. Bu, özellikle 

Kuran'da geçen Agartalılar konusu üzerinde biraz 

daha konuşalım istiyorum. Benim bu akşam için 

başka sualim yok efendim. 
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 Semiyun: Aynı konuya biz de dönmeyi arzu 

ederiz. Size iyi geceler dilerim. 

 

  

 CELSE: 63                                           

19.07.1994 

 

 Semiyun: İyi aksamlar dilerim. Ben Semiyun. 

Buyurunuz. 

 

     Soru: Biz de iyi akşamlar diliyoruz efendim. 

Bugün yürüyüş, hareketler ve ahenk üzerine 

konuşmak istiyorum. Vibrasyonel seviyeyi biraz 

yükseltirsek bedenin ağırlığından veya 

yorgunluğundan kurtulması gerektiğini 

düşünüyorum. Yani normalinde siz üç boyutlu 

âlemin bizden daha yüksek vibrasyonel 

seviyelerinde istediğiniz sürece kalabiliyordunuz. 

Şimdi bu dünyayı, günlük çalışma hayatınızı 

düşünelim. Burada vibrasyonel seviyenizi bir parça 

yükselterek çalışma yaparsanız, beden ağırlığından 

ve yorgunluğundan uzak kalırsınız diye 

düşünüyorum. Ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Düşündükleriniz teorik olarak 

doğudur. Vibrasyonel seviyeyi bir parça yükseltme 

imkânına sahip olduğumuzda vücudumuzun fiziki 

ağırlığı önemini kaybeder. O ağırlık sizin için söz 

konusu olmaz. Ve siz bunu sıfıra kadar 

düşürebilirsiniz. Yorgunluk dediğiniz hadise buna 

bağlı olarak ortadan kalkar. Ama bizim bunu bu 
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açıdan yapmamıza gerek yoktur. Biz zaten 

yorulmayacak bir fiziki mükemmellik ve ona destek 

olan ruhsal mükemmellik içindeyiz. Bedenimizin 

vibrasyonel seviyesini yükselterek bunu elde 

etmemizin bizim için bir anlamı yoktur. 

 

 Soru: Anlıyorum efendim. Tabii, bu hali elde 

etmiş iseniz, öyle veya böyle siz vücut ağırlığını 

hissetmez misiniz? 

 

 Semiyun: Vücut ağırlığımız yine aynıdır. 

Ama biz bu ağırlığı adeta hissetmeyiz desek yalan 

olmaz. Tabii ki yorgunluğa bağlı olarak 

konuşuyorum. 

 

 Soru: O halde neden oturma ihtiyacınızın 

olmadığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yorulmayan, 

daima zinde bir bedenin oturma kültürü yoktur diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Düşündüklerinize tamamen 

katılıyorum. 

 

 Soru: Peki, Özel haller içinde çalışırken bu 

şekilde vibrasyonel seviyeyi dünyada yükselterek 

çalışma yapma imkânı var mıdır efendim? 

 

 Semiyun: Özel hallerden bahsedersek durum 

bir hayli değişir. Ama o, şu konumuzun dışındadır 

sanıyorum. 
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 Soru: Evet, ben bugün sadece az önce sözünü 

ettiğim kapsam dâhilinde konuşmayı arzu ediyorum. 

Tabi ki, bu doğallık ilkesine de bu şartlar altında 

aykırı olmuyor. Ama vibrasyonel seviyeyi 

yükselterek bir çalışma yaparsak bu doğallık ilkesine 

aykırı mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır, kesinlikle aykırı değildir. 

Son derece doğal bir hadisedir. İster vibrasyonel 

seviyemiz aynı olsun, ister yükseltin,  bunların 

hiçbiri doğallık ilkesine aykırı değildir. 

 

 Soru: Şimdi, efendim buna siz sahipsiniz, 

beden yorulmuyor. Biz uzaylılarla ilgili bazı 

kitaplarda şöyle şeyler okumuştuk: Uzaylılarla 

temas edenlerin anlattıklarına göre, uzaylılar uzay 

gemisinden çıkıyor,  adeta dalgalanarak, adeta 

akarak, adeta kayarak geliyorlar.. Böyle algılamalar 

oluyor. Bunun bedeni yorgunluk veya vibrasyonel 

seviyesindeki farklılıklardan ileri geldiğini 

öngörebilir miyiz? Ya da bu algılamalar doğru mu? 

 

 Semiyun: Genel olarak doğrudur. İleri 

seviyede tekâmül etmiş varlıkların yeryüzündeki 

yürüyüşünün son derece ahenktar adeta bir akış veya 

bir kayış şeklinde olması normaldir. Gelen pek çok 

uzaylı kardeşimizin geldiği dünya şartları 

sizinkinden bir hayli farklıdır. Onların size benzer 

bir yürüyüş şekline bürünmeleri sadece dünyadaki 

bu halden ileri gelmektedir. O zaman onlardan 

normal bir yürüyüş bekleyemezsiniz. Bu birinci 
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nedendir. Vibrasyonel seviyeleri bu kardeşlerimizin 

kendi gezegenlerinde sizinkilerden biraz daha farklı 

olduğu vakit dünyaya indiklerinde vibrasyonel 

seviyelerini sizinkine uydurmaları gerekir ki, burada 

hareketlerde biraz farklılık olması son derece normal 

bir hal olarak ortaya çıkar. Bizim için her iki hal de 

geçerli değildir. Bizler, sizler gibi yürümekle 

beraber yorgun olmayan zinde bir bedenin imkânları 

ne ise o imkânlarla hareket etmekteyiz. 

 

   Soru: Yani öyle dalgalanarak gelme sizde 

yok. 

  

 Semiyun: Hayır, ama ahenktar bir yürüyüş 

diyebilirsiniz veya yürüyüş demeyelim de ahenkli 

hareketler, dengeli ve sağlıklı hareketlerden 

bahsederseniz biz bunu size kendi hareketlerimiz 

olarak örnek gösterebiliriz. 

 

 Soru: Efendim, yürümek kavramına karşı 

yaklaşımınız nedir, nasıl yürürsünüz, süratiniz 

nedir? 

 

 Semiyun: Yürüyüşün sağlık için yararlı 

olduğunu bilmekle birlikte biz sağlıklı olmak için 

yürüyüş yapma yaklaşımına sahip değiliz. Sağlıklı 

olmak için yürüyüşün dışında pek çok yöntem 

mevcuttur. Açıkçası bizler sağlıklı olmak için 

yürüyüş yapmıyoruz. Yürüyüş hayatımızın normal 

bir parçasıdır. Ama ben sözgelimi işimden evime 

giderken yürüyüş yaparak değil de kendimi 
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ışınlamak suretiyle gidiyorum. Bu bizim 

medeniyetimiz için daha uygun bir hadisedir. 

Bedenin çalıştırılmasına ve zinde kalmasına gelince; 

onun için jimnastik diyebileceğimiz bir uğraşı 

içindeyiz. Bunu sizin yaptığınız jimnastik hareketleri 

gibi algılamamanız daha yerinde olur. 

 

 Soru: Efendim o zaman yürüyüş hiç yapmaz 

mısınız? Önce onu soralım. 

 

 Semiyun: Elbette yaparız. Ama özel maksatlar 

dışında iş olsun diye uzun yürüyüşlere çıkmayız. 

Fakat sözgelimi bir bahçeyi gezerken, bir doğal 

ortamı gezerken bunu ışınlama şeklinde değil de 

yürüyüş şeklinde yaparız. Çalışma ortamımızda veya 

ev ortamımızda, odalarımıza, salonlarımıza çıkarken 

biz de sizler gibi yürüyüş yaparız. 

 

 Soru: Günde ne kadar spor yaparsınız, nasıl 

yaparsınız? 

 

 Semiyun: Her gün demeyelim ama belirli bir 

zamanın belirli bir kısmını biz bedenimizin zinde, 

sağlıklı ve kuvvetli kalması için gerekli olan hareket 

ve eylemlere ayırırız. Bunlar fiziki hareketler olduğu 

gibi, buna ruhsallık ile bütünleşmiş sizin “yoga” 

dediğiniz eylemlere nispeten benzeyen tarzda 

hareketlerimizi ilave edebiliriz. Biz hem fiziki 

hareketler, hem de fiziği ruhsal güç, ruhsal enerji ile 

kuvvetlendirecek hareketler yapmaktayız. Ama yine 

de fiziki hareketlerin ruhsal hareketler kadar şart 
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olduğunu söylemeliyim. Bizde ikisi bir arada ve 

dengededir. Sizin yaptığınız fiziki hareketlerin bir 

kısmını aynen sizde olduğu gibi yapmaktayız. 

Önemli olan neyi, niçin istediğinizi ve bu isteğinizin 

hangi neticeyi doğurduğunu bilmenizdir. Sizde ise 

spor bu kadar kapsamlı yaklaşılan bir kavram 

değildir. Vücut hareketlerinizin pek çoğunu 

maalesef ezbere yapmaktasınız. Bu nedenle bu 

hareketlerin bir kısmı vücudunuza yararlı olmakta, 

bir kısmı da aksine vücudunuza zarar vermektedir. 

 

 Soru: Efendim, kısa bir celse oldu ama benim 

bu akşam için başka sorum yok. Sizin varsa alalım. 

 

 Semiyun: Hayır, benim de cevabım yoktur. 

Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 CELSE: 64                                          

11.07.1994 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Efendim 

bu akşam Hz. Peygamberimizin döneminde 

Agartalılar ile Peygamberimiz arasındaki ilişkiden 

bahsetmenizi istiyorum. Çünkü Hz. Peygamberimiz 

1400 yıl evvel dünyada bulunduğu zaman 

Agartalılar buradaydı. Ve ben aralarında ilişki, 

aranızda ilişki olduğuna inanıyorum. Bu neticeye 
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nereden vardım, önce kısaca onu anlatayım. Sonra 

bu konunun teferruatını, ayrıntılarını ben sizden 

öğrenmek istiyorum. Ve bu ikinci kitabımızda bu 

konunun olmasının Agartalılar'ı tanımamız açısından 

yararlı olacağına inanıyorum. Ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Yaklaşımınız doğrudur. Devam 

ediniz. 

 

 Soru: Efendim, Tasavvuf bilgisi ve ruhsal 

bilgi bir bütün oluşturuyor. İbn Arabî’nin “Fena 

Risalesi”ni okuyorum. Orada şöyle bir bilgi ile 

karşılaştım. Önce onu arz edeyim; “Allah razı olsun, 

İbn Abbas da, ‘Allah yedi göğü ve yerden de bir o 

kadarın yaratmıştır; (bu yaratma) işi bunlar arasında 

durmadan iner’ (Kuran, 65/12) ayetiyle ilgili olarak 

‘eğer bu ayetin (batini) tefsirini size söyleseydim, 

beni linç ederdiniz ve benim kâfir olduğumu 

söylerdiniz’ demiştir.” Dip notta ise bu konuyla ilgili 

olarak şunlar söyleniyor; “Hz Peygamberin 

amcasının oğlu İbn Abbasın sözü önemli delildir.  

Çünkü bu sahabe, sünnet tarafından Kuran'ın en iyi 

tercümanıdır, müfessiridir”.  Yani Peygamberimizin 

amcasının oğlu, yedi kat gökte olanları ve yedi kat 

yerde olanları biliyor. Açıkçası siz Agartalılar'ı da 

biliyor. Ama o zamanki realite açısından bunu 

söyleyemeyeceğini ima ediyor. Siz o zaman 

yaşamadınız.  Ama bilginiz olduğunu biliyorum. 

Çünkü Agartalılar adına konuşuyorsunuz. 

Peygamberimizin Agartalılar ile tanıştığını İbn 
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Abbas'ı da delil tutarak söyleyebilirsiniz diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Biz Hz 

Muhammed Peygamberimiz, Peygamberiniz ile 

Agartalılar olarak çok yakın bir tanışma ve çalışma 

imkânına nail olduk. Agartalılar'a bir lütuf olarak 

Rabbimiz bu şerefi verdi. Elbette ki sizlere de en 

büyük lütuf olarak Hz Muhammed'i Peygamber 

olarak gönderdi. Bunu yeryüzü insanlığının bir 

kısmı idrak etmiştir ama büyük bölümü henüz bu 

idrakten bir hayli uzakta, yine büyük bir bölümü de 

Hz Muhammed'imizi Peygamber olarak kabul 

etmemektedir. Ama bu konulardaki çalışmalarınızda 

gördüğünüz üzere yeryüzündeki her insanın Hz 

Muhammed ile doğrudan ilişkisi vardır. Çünkü her 

insanın şefaati Hz Peygamberimize aittir.  

 

 Soru: Evet, tanıştığınızı söylüyorsunuz. 

Efendim tabi Hz Peygamberimiz Peygamber 

olmadan önce bu tanışmayı yaptı mı? Çünkü daha 

kapalıydı şuuru anladığım kadarıyla. Kaç yaşındaydı 

ilk tanışması, bedenli olarak ilk tanışması? 

 

 Semiyun: Hayır, Hz Muhammed'in 

Agartalılar'ı tanıması ilk başta bedenli olarak 

olmadı. Bir vizyon, bir görüntü olarak diğer deyişle 

astral seyahat şeklinde Peygamberiniz, 

Peygamberimiz ülkemizi ziyarete geldi. Ondan önce 

elbette ki Peygamberimizin şuuru açılmaya 

başlamıştı. Agartalılar'ı bilmeden önce pek çok 
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kainatı, kainattaki diğer uygarlıkları vizyon olarak 

tanıdı. Yeraltındaki diğer uygarlıkları vizyon olarak 

tanıdı. Yani ruhsal manada tanıdı. Karşılıklı 

ziyaretler, gelmeler, gitmeler oldu. Vizyon olarak ilk 

tanıması Peygamberliğini ilan edişinin hemen 

arkasından olmuştur. Yani 40 yaşındayken bizden 

haberdar olmuştur. Aynı yıl içinde Peygamberiniz 

fiziki bedeni ile bizi bizzat gelip ziyaret etmiştir. 

Bizim için bizim tarihimizi etkileyen önemli 

olaylardan bir tanesi de budur. Dikkat ederseniz, 

tarihimizi etkileyen önemli olayları sorduğunuz 

zaman ben size celseler içinde yeri geldikçe bu 

konulara değineceğimizi söylemiştim. Bu olay, bu 

tarihi olaylardan bir tanesidir.  Hakikaten biz 

Agartalılar olarak onun bizi ziyaretinden ve bize 

verdiklerinden tahayyül bile edemeyeceğiniz tarzda 

yararlandık. Çünkü O, her yönüyle bir rahmettir. 

Bizim yaratılışımızın esasında O vardır. Öyle bir 

kutsal varlığın fizik bir bedenle aramıza gelmesi 

sizin tahayyül bile edemeyeceğiniz pek hayırlı 

olayları da beraberinde getirmiştir. Allah O'ndan 

tüm insanlara yaptıklarından dolayı razı olsun. Biz 

Agartalılar olarak razıyız, elhamdülillah. 

 

          Soru: Az çok anlıyorum efendim ama devam 

edelim. Anladığım kadarıyla, 40 yaşında 

Peygamberimiz sizi ziyarete bedenli olarak da geldi. 

Ondan önce Agarta'nın ileri gelenleri Hz 

Muhammed'i Arabistan'da ziyarete gittiler mi 

efendim? 
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 Semiyun: Hayır, kendisi bunu istemedi. Bu 

nedenle ilk önce O bizi ziyaret etti. 

 

 Soru: Peki daha sonra Agartalılar O'nu ziyaret 

etti mi? 

 

 Semiyun: Pek çok kereler ziyaret vukuu 

buldu. Ama bu öyle bir tarzda ayarlandı ki, bunu 

çevresindeki insanların anlayabilmesi imkânı 

olmadı. 

 Soru: Peki efendim, sözgelimi, İbn Abbas 

yani amcasının oğlunun da sizden haberdar 

olduğunu ben şuradan çıkartıyorum. 

 

 Semiyun: Elbette ki haberdar oldu. Pek çok 

sahabe, yani O'nun yüce vazifesindeki yüce 

görevliler bizlerden ve diğer pek çok Uygarlıklardan 

haberdar oldular. Fakat onlar öyle yüce insanlardı ki, 

adeta o halkın içinde yaşamış olmalarına rağmen 

bütün bu bilgilerden onlara hiç bahsetmediler. Ama 

işte çeşitli imalar ve pek çok ipucu bırakmaktan geri 

kalmadılar. Zaten şu celsenin yapılması o ipuçlarının 

bir tanesi sayesindedir. 

 

 Soru: Anlıyorum efendim. O zaman 

Peygamberimiz Agarta'ya amcasının oğlu, hiç 

şüphesiz dört halife, kölesi Zeyid, belki 

hanımlarından bazıları ile gelip gitti diye 

düşünüyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltiniz. 
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 Semiyun: Hayır, yanlışınız yoktur. İnanınız 

hanımları dahi bizi ziyarete gelmiştir. Beraber 

gelmişlerdir. Biz sizin Peygamberinizin hanımları 

için şu yeryüzü insanının reva gördüğü düşünceleri 

biliyoruz. Fakat onların her biri son derece kutsal 

varlıklardır ve üzerlerine düşen vazifeyi tam 

anlamıyla yaptılar. Görünüşte o toplumun kabul 

ettiği değer yargıları içinde yaşamayı bilmiş 

olmalarına rağmen, her biri evliyalığın çok ötesinde 

mertebelere ulaşmış yüce zatlardı. Peygamberimize 

yaptıkları her türlü yardımlarla O'nun yüksek 

vazifesini tam anlamıyla yerine getirmesine katkıda 

bulundular. Agartalılar olarak Peygamberimizin 

istisnasız tüm hanımlarını ağırlama şerefine nail 

olduk.  Bu gerçekleri yeryüzü insanının bilmesinin 

zamanı gelmiştir. O zaman hem Peygamberimize 

hem hanımlarına karşı son derece aşağılayıcı 

düşüncelerden uzaklaşma söz konusu olacaktır. Şu 

çalışma pek çok açıdan sandığınızdan daha 

önemlidir. 

 

 Soru: Peki efendim, hemen akla Şöyle bir sual 

geliyor. Tabii ki, bu manada bir tek Agartalılar'ı 

ziyaret etmedi Hz Peygamberimiz ve yüce görev 

ekibi.  Öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Pek çok 

uygarlığı ziyaret ettiler.  On sekiz bin âlem ile 

sembolize edilen tüm âlemlerde yaşayan tüm 

canlıları ziyaret etme, onları inşa etme görevini aynı 

anda yürüttüler. Çünkü öyle kutsal varlıkların fiziki 
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kâinata inmelerinin bu derece ve bu şekilde 

inmelerinin idrak edemeyeceğiniz çok yönlü 

faydaları oldu. Mademki Peygamberimiz ve yüce 

ekibi fizik dünyaya kadar bedenli olarak indiler, 

bundan pek çok kâinatın ve o kâinatta yaşayanların 

nasiplenmesi kaçınılmazdı. Peygamberimiz aynı 

anda şefaatini üstlendiği tüm âlemlerde gereken 

vazifesini yerine getirdi. Bunun Ruhsal Varlığa ait 

cümle âlemlere çok yönlü, çok büyük tekâmül edici 

katkısı oldu. 

 

 Soru: Peygamberimizin büyüklüğünü idrak 

etmemek mümkün değil efendim. O'nun 

çalışmalarına Agartalılar olarak siz de katkıda 

bulundunuz mu? 

 

  Semiyun: Naçizane olarak biz de görev aldık. 

Bu görevi fiziki unsurlar olarak değerlendirmemeniz 

gerekmektedir. Yeryüzünde yaşayan en gelişmiş 

fiziki uygarlık olarak Peygamberimizin görevine 

katkıda bulunmamak düşünülemezdi.  Kabaca ifade 

edersek, pek çok enerji modülasyonunun 

sağlanmasında naçizane katkılarımız oldu. Elbette ki 

bizim katkılarımız olmasaydı, Peygamberimizin 

Peygamberlik görevi zerrece aksamazdı. Ama her 

şeyde öyle derin bir saygı ve sevgi var ki, bir 

anlamda sizinkine benzemeyen bir gücenme bizde 

söz konusu olabilirdi ki, Peygamberimiz bu nedenle 

Agartalılar'ın da bu hayırlı hadise içinde rol almasını 

istedi. Aslına bakarsanız Peygamberimizin Agarta 
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uygarlığına katkıları, tekâmülüne katkıları çok fazla 

oldu. Hala olmaya devam etmektedir. 

 

 Soru: Efendim, Peygamberimiz ara sıra 

Agarta'yı ziyarete gelir mi? 

 

   Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Hem de bu 

dünyada kullandığı bedenini kullanarak gelme 

lütfunda bulunmaktadır. Ben bizzat O'nu 1400 yıl 

önceki fiziki bedeni ile bu yaşantımda, Agarta'da 

görme şerefine ve hatta O'nunla tanışıp hatta şu 

programı dahi konuşma şerefine erdim. 

Peygamberimizin yüceliğini, o yücelik içindeki 

mütevazılığını sizlere anlatmaya imkân yoktur.  Onu 

ancak siz gördüğünüz zaman -aslında açık 

şuurunuzla zaten görüyorsunuz ama onu şimdi bir 

kenara koyalım- ne demek istediğimizi daha iyi 

anlayacaksınız. 

 

 Soru: Efendim, anladığım kadarıyla, 

Peygamberimiz zaman zaman Agarta uygarlığını 

ziyarete geliyor. Ve bu ziyaretinde 1400 yıl önceki 

fiziki bedenini lütfedip kullanıyor. Yani fiziki 

bedenli olarak Agarta'yı ara sıra ziyaret ediyor.  

Elbette ki bunun bir sebebi hikmeti vardır. 

 

 Semiyun: Anladıklarınız doğrudur. Elbette ki 

Peygamberimizin bizi ziyaretinin sebebi hikmeti 

vardır. Olayı aslında büyütmeye gerek yoktur. 

Peygamberimiz her şekilde, belirli düzeye erişmiş, 
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bunu idrak edebilecek tüm uygarlıkları ziyaret 

etmektedir. Bu, son derece doğal bir hadisedir. 

 

 Soru: Elbette ki bizler Vahdet’i vücut ekolüne 

bağlı olarak hizmet görüyoruz ve Peygamberimize 

hizmet ediyoruz. O'nu görevimizin başkanı olarak 

görüyoruz. Üstadımız Muzaffer Kınalı, bizzat 

Peygamberimizden bu yüce görevi aldı. Ve bizzat 

Peygamberimiz O'na ekibini verdi. Ben naçiz de, siz 

de bu ekip içinde bulunuyorsunuz. Ben bir vakitte 

Peygamberimizin arkasında safa geçip Rabbe karşı 

namazda durduğumu biliyorum Üstadımızla birlikte. 

Açık şuurumuzla bu çalışmalar, bu diyalog olurken 

Allah nasip ederse kapalı şuurumuzla da 

Peygamberimize yakınlaşmaya gayret ederiz diye 

düşünüyorum efendim. 

 

 Semiyun: Söylediklerinizde eksiklik yoktur. 

Allah nasip ederse dünya insanlığı Peygamberimizi 

çok yönlü olarak tanıma imkânına erişecektir. Onun 

vakti yaklaşmıştır. Şu çalışmalar bile o yaklaşımın 

işaretleridir. 

 

  Soru: Efendim, ben tekrar İbn Abbas'a 

dönmek istiyorum. Tabii onların –sahabelerin- bu 

şuura ermesi Peygamberimizden daha sonra 

olmuştur diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hayır. Bir kısmı zaten değişik haller 

altında bazı gerçekleri idrak etmeye başlamışlardı. 

Peygamberimiz, Peygamberliğini ilan etmeden önce 
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pek çok vizyon görmüş, kendinde olağanüstü pek 

çok hali müşahede etmiş, Cebrail (A.S.)'la veya pek 

çok kutsal denilebilecek varlıkla isimlerini tam 

olarak bilmeden karşılaşma olaylarını yaşamıştı. 

Ama tekrar ve önemle vurguluyorum ki, buradan 

yanlış anlaşılmaya gidilmesin. Cebrail (A.S.) 

efendimiz, O'na vahiy indirmeye geldiğinde 

Peygamberimizle diyalogu aşağı yukarı tarihi 

bilgilerin söylediği şekliyle olmuştur. Ondan önce 

Cebrail (A.S.) pek çok şekilde O'na gürünmüş 

olmakla birlikte O kendisinin Cebrail olduğunu 

Peygamberimizden saklamıştır. Ancak 

Peygamberimiz tam şuuruna ulaşınca bırakınız bu 

hadiseleri, ezelden ebede kadar insanın 

başlangıcından sonuna kadar bütün yaratılmışı adeta 

her şeyiyle idrak etmiştir. Onlar apayrı ve çok 

yüksek konulardır. 

 

 Soru: Efendim, onları idrak edip de o zamanki 

insanlığın seviyesine göre davranmak, konuşmak 

çok zor olsa gerek. 

 

 Semiyun: Birçok açıdan çok zordur ama Hz 

Muhammed'imiz açısından zor değildir. Çünkü 

O'nun seviyesi bu tür zorlukların çok üzerindedir. 

 

     Soru: Peygamberimizden bahsettik, 

konuştuk. Haberdar olmaması mümkün değildir diye 

düşünüyorum. İnşallah sürç-i lisan eylememişizdir 

efendim. 
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 Semiyun: Allah'a şükürler olsun ki, 

söylediklerimizde eksiğimiz çoktur ama yalanımız, 

ama yanlışımız hiç yoktur. Ben buna Semiyun 

olarak şahadet ederim. 

 

 Soru: Efendim, benim bu akşam için başka 

sualim yoktur. Bu defa ben söyleyeyim; çok yararlı 

bir celse oldu, çok memnun kaldım bu celseden. 

Sizin söyleyecekleriniz varsa dinliyorum. 

 

 Semiyun: Hayır, yoktur. Yöntemimiz aynıdır. 

Size iyi geceler dilerim. 

 

 

    CELSE: 65                                                

07.09.1994 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. Ben 

Semiyun. İyi günler dilerim. 

 

 Soru: Ben de iyi günler diliyorum. Celsemizi 

Ankara'da yapıyoruz.  Ankara'yı ziyarete geldik. 

Allah izin verir de inşallah Ankara'yı sizler de 

ziyarete gelirsiniz efendim. 

 

 Semiyun: Ne demek istediğinizi anlıyorum. 

Allah inşallah bize o günleri gösterecektir. 

Ankara'da hem sizi, hem milletinizin yöneticilerini 

sizinle birlikte ziyaret etme imkânımız olacaktır. 
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 Soru: Benim tahayyül ettiğimi mi bana 

söylüyorsunuz? Bilmiyorum ama ben şöyle bir şey 

tahayyül etmiştim: Ne dereceye kadar doğrudur? Şu 

anda T.C. Devleti mevcut. Ben öyle bir şey arzu 

ediyorum ki, vakti zamanı gelince Agarta ile T.C. 

arasında, Türk milleti arasında adeta bir resmi 

karşılaşma, tanışma olsun. İki ülke diyelim, arasında 

bir ilişki olsun. Acaba çok mu dünyasal 

düşünüyorum efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız, kendi düşünce 

ve yaşam sisteminiz doğrultusunda konuşuyorsunuz. 

Sizi anlayışla karşılıyoruz. Fakat Şurası bir gerçek 

ki, biz zaten şu anda bile Türk Milleti'nin Rabbimiz 

tarafından seçilmiş bir temsilcisi ile Türk Milleti'ni 

temsilen görüşüyoruz. Bizim için sizinle, üstadımız 

Muzaffer Kınalı ile görüşmek, sizin devlet 

büyükleriniz ile görüşmekten çok daha faydalı, çok 

daha hayırlı, çok daha amaca uygundur. Herhangi 

bir biçimde Türk Milleti'nin yönetici seviyelerine 

gelmiş insanlarla görüşmemiz şu aşamada uygun 

değildir. Çünkü her şeyden önce onların bu 

görüşmeyi hak etmeleri gerekir. Biz Türk Milleti'ni 

asla küçümsemiyoruz, küçümsemek Şöyle dursun 

Türk Milleti'nin varlığından insanlık için, Allah aşkı 

için yaptıklarından büyük bir kıvanç duyuyoruz. 

Ama zaman zaman dünyasal şartlar neticesinde 

ülkenizin başına ehil olmayan insanlar 

geçebilmektedir. Bu, ne sizin ülkenizi küçültür, ne 

de sizinle ilişkide bulunan bizim gibi uygarlıkları bu 

düşüncelerinden veya ilişkilerinden vazgeçirir. 
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Dünyasal şartları sizden çok daha uygun ve iyi bir 

şekilde takdir edebiliyoruz. Ama sizin 

düşündüğünüz manada bir ilişki Şu aşamada 

mümkün değildir. 

 

 Soru: Ama sözünüzün ilk başında (ben mi 

yanlış anladım) birlikte büyüklerinizi ziyaret etme 

imkânımız olur gibi bir mana yorumladım ben. 

 

 Semiyun: O çok sonra olabilecek bir husustur. 

Onda vakit belirtmedik. Biz şu andan bahsediyoruz. 

Şu anda bu mümkün değildir. Ama ileride Türk 

Milleti'nin ileri gelenleri ile sizinle Şu anda 

görüştüğümüz gibi görüşmelerimiz olacaktır. Büyük 

bir olasılıkla bu görüşmelerde hep birlikte olacağız. 

Her Şey yolunda gitmektedir. Bütün mesele, biraz 

daha çalışma, biraz daha sabır ve biraz daha zaman 

meselesidir. 

 

 Soru: Efendim, şu anda bu şekilde ilişkimiz 

devam ediyor. Agarta Uygarlığı'nın yeryüzü 

insanlığı ile aleni görüşmesi, açıkça görüşmesi ne 

zaman olacak, peyderpey mi başlayacak? Bu konuda 

biraz bilgi alabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Şu aşamada çalışmamız bu şekilde 

devam etmektedir. Bu çalışma bizi belirli bir 

seviyeye çıkardıktan sonra açıkça görüşmelerimiz 

başlayacaktır. Sizi bir gün ansızın ziyarete gelirsek 

şimdiden haberiniz olsun. Olsun ki şaşırmayasınız. 

Bu şekilde ilişkilerimiz devam ettikten sonra sizi 
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Agarta Uygarlığı'na davet edeceğiz. Önce bizim 

gelmemiz, önce bize alışmanız sizin için daha 

hayırlıdır. Çünkü dar şuurunuzun bizim 

uygarlığımıza adapte olması gerekmektedir. Bu 

nedenle alıştırma şeklinde bir başlangıç 

düşünülmüştür. Zaten çalışmanıza şu bildiğiniz 

yöntem ile başlamamızın sebebi budur. Bu çalışmayı 

yapmasaydık ve karşınıza bir anda çıksaydık bu 

düşündüğümüz neticeyi almamıza engel olabilir 

veya bizi çok zorlayabilirdi. Bizleri ziyaretten, 

bizleri gerektiği şekilde tanıdıktan ve hatta bunları 

kayıtlarınıza, kitaplarınıza aldıktan sonra ki, belki bu 

kayıtların içinde görsel malzemeleriniz de 

olabilecektir, sizin vasıtanız ile çevrenize ve dünya 

insanlığına açılmak planlanmıştır. 

 

 Soru: Anlıyorum efendim ama zaman 

verebilir miyiz? Şimdi, Yaren'in bir kitabında şunu 

okudum; 2014 yılında büyük bir yıldızın dünyayı 

etkileyeceğinden ve bu yıldızın etkisiyle yeryüzü 

şekillerinin değişeceğinden bahsediliyor. Doğru 

olarak kabul ediyorum. Çünkü onlar obsede bir 

dernek değil bizim verilerimize göre. Yani, bunlar 

daha mı erken olur, daha mı geç olur? 2014 yılını 

hayli uzun bir süre olarak düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hayır, o bilgi ile bu işi birbirine 

karıştırmayınız. Çünkü biz 2014 yılından çok önce 

dünya insanlığına kendimizi tanıtacağız. Ama 

maalesef hani kutsal kitabınız, kitabımız Kuran'da 

der ki; “onlar görseler bile inanmazlar.” İşte biz 
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kendi varlığımızı onlara göstereceğiz. Fakat 

insanlığın bir kısmı bu halde bile bizi inkâr etmekten 

vazgeçmeyecekler, bizi görmemezliğe gelmekten 

vazgeçmeyeceklerdir.  Hatta bize kafa tutmaya bile 

kalkanlar olacaktır. Bu da konunun ayrı bir yönüdür. 

 

 Soru: Efendim, zaman açısından ne 

söylenebilir? 

 

 Semiyun: Zaman süratle yaklaşmakta. Size 

onun için “bu çalışma sandığınızdan daha 

önemlidir” diyoruz. Zaman hususunda kesin sözler 

söylemekten kaçınıyoruz. Bu her şeyden önce 

bizden çok size bağlıdır. Sizin belirli bir seviyeye 

süratle ulaşmanız gerekmektedir. Siz onu kendi 

verilerinizle değerlendirmekte zorluk çekersiniz. 

Ama zaman her şeye rağmen süratle yaklaşmaktadır. 

 

 Soru: Bir an önce olsun istiyorum ve kendimi 

bir nevi hazır hissediyorum efendim. 

 Semiyun: Bu da, bu zamanı yaklaştıracak 

etkenlerden bir tanesidir. Sizin kendinizi hazır 

hissetmeniz, bizim için çok önemli bir veridir. 

 

 Soru: Peki efendim, insanların bir kısmı size 

inanmayacaklar, gördükleri halde inanmayacaklar. 

Bir de insanların sizi tanıma faslı var. Yani bu 

tanıma, insanlıkta ne gibi bir etki yapacak, önce onu 

sorabilir miyiz? 
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 Semiyun: Her şeyden evvel bütün değer 

yargılarını yeniden gözden geçirmek zorunda 

kalacaklardır. Bırakın kâinatı, şu dünyanın bile 

sahibi olmadıklarını, tek başına yaşamadıklarını, 

kendi küçüklüklerini anlayacaklardır. İnsanın bunu 

anlaması az şey değildir. Aynı zamanda bu 

anlaşıldığı anda, insanlarda büyük bir rahatlık 

olacaktır. Hayata, Allah'a olan inanç ve bağlılıkları 

daha çok artacaktır. Hayatın para kazanmak ve 

savaşmaktan çok daha önemli maksatlar için 

yaratıldığını idrak edeceklerdir. Bütün bunlar, 

Altınçağ dediğimiz çağa insanlığı götürmede 

gereken etkiyi sağlayacaktır. Yani insanlar 

Altınçağ'a geçerken bizim bu yönüyle kendilerine 

örnek olmak Şeklinde bir hizmetimiz olacaktır. 

 

 Soru: Bütün bunlardan sonra Altınçağ, 2000 

yılıyla birlikte safha safha başlıyor. Ben bunu 19'lu 

yılların bitmesi şeklinde değerlendiriyorum efendim. 

 

 Semiyun: Değerlendirmeniz yanlış değildir. 

19'lu yıllar bitip, 20 haneli 2000'li yıllar başladığı 

anda bir çağ değişikliği söz konusu olacaktır. Ama 

biz o yıllardan önce kendimizi safha safha insanlığa 

açacağız. 

  Soru: Ve bu, Türkiye'den başlayacak diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Elbette, Şu anda yeryüzünde bu 

çalışmayı ancak sizinle bu şekilde yapıyoruz. Bizi 

tanıyan başka insanlar, başka ülkelerden insanlar 
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vardır. Ama bunların durumu daha farklıdır. Bu 

çalışma daha farklıdır. 

 

 Soru: O halde, hem bilgisel olarak, hem 

psikolojik olarak hem ruhsal olarak sizinle 

tanışmaya hazır olmalıyız. Ve bunun dünyasal 

etkilerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Aynı zamanda 

dünyasal amaçlarımızı, değer yargılarımızı gözden 

geçirmeliyiz diyorum. 

 

 Semiyun: Hiç Şüpheniz olmasın. Hazırlıkları 

bu Şekilde değerlendirdikten sonra işin büyük bir 

bölümü kendiliğinden halledilmiş sayılır. 

 

 Soru: Allah size, bize güç kuvvet versin. 

İnşallah mutlu yarınlara doğru süratle ilerleriz. 

Rabbimizin, Peygamberimizin verdiği emri yerine 

bir an önce getiririz. Ve getirmeye azimli ve 

kararlıyız efendim. 

 

 Semiyun: Allah sizden razı olsun. Bu 

sözleriniz ile bizi de teşvik ediyorsunuz. En kısa 

sürede görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. 

 

 

 

 

 

      CELSE: 66                                          

24.09.1994 
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 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bugün 

Agarta'daki kapılar hakkında konuşmak istiyorum. 

Sizce uygun mu? 

 

 Semiyun: Uygundur, buyurunuz. 

 

 Soru: Agarta'ya ait dört kapı vardı. Biri 

Ürgüp'teydi, biri Hindistan'daydı, biri eski 

Azteklerin bulunduğu Orta Amerika'da, biri de 

Afrika'da bir yerdeydi efendim, öncelikle dört kapı 

bilgisinde mutabık mıyız? 

 

 Semiyun: Kesinlikle mutabıkız. 

 

 Soru: Şimdi, Orta Amerika'da denildiği vakit, 

orada birçok ülke olduğu için ben bugünkü 

Meksika'yı düşünüyorum, Nikaragua'yı, Honduras'ı, 

Panama'yı, Guatemala'yı düşünüyorum. Bu 

ülkelerden hangisinde acaba efendim? 

 

 Semiyun: Meksika olarak bildiğiniz ülkenin 

güney kesimlerindedir. Tropikal bir iklim içinde hıfz 

edilmiş vaziyettedir. 

 

 Soru: Aynı şekilde şimdi Afrika'ya gelmek 

istiyorum. Siz zannedersem, hatırladığım kadarıyla, 

Güney Afrika'nın üstündeki bir ülke dediniz. Orada 
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Kongo, Zaire, Kamerun, Gabon gibi ülkeler var. Bu 

saydığım ülkelerden birinin içinde mi efendim? 

 

 Semiyun: Zaire olarak bildiğiniz ülkenin 

içindedir. 

 

 Soru: Neden dört kapı? 

 

 Semiyun: Rakamların önemli olduğunu 

biliyorsunuz.   Dört kapı olmasının işlevsellik 

açısından önemi vardır. Diğer bir deyişle, bu 

kapıların yaptığı görevlerin niteliğine baktığınızda 

dört kapı olmasının idealliği karşımıza çıkmaktadır. 

Tamamen teknik nedenden dolayı kapıların dört tane 

olmasında karar kılınmıştır. 

   

            Soru: İşte ben de oraya gelmek istiyorum. 

Hatırladığım kadarıyla, bu kapılar Agartalılar için 

yapılmamıştı. Öyleyse bu kapıların varlığının nedeni 

nedir? Yani ne işe yararlar efendim? 

 

  Semiyun: Bu kapıların pek çok fonksiyonu 

vardır. En kaba tabir ile enerji alış verişinden tutun, 

üst boyutlarla ve evrenin herhangi bir noktasıyla 

haberleşmeye kadar birçok fonksiyonu vardır. 

Onlara kapı denmesinin nedeni, farklı mekân ve 

zamanlara bu nitelikleriyle açılmalarından dolayıdır. 

Nihayet bir kapı bir yerden bir yere geçişi, ilişkiyi 

sağlar. Sizin en basit anlamda düşündüğünüz kapı 

görevinden tutun, az önce sözünü ettiğim diğer 

mekânlara, zamanlara geçişte ilişkiyi sağlayan 
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merkezlerdir. Görev odakları, görev merkezleri 

demeniz de aynı neticeyi verir. 

 

 Soru: O halde Şöyle bir kavram düşündüm 

ben. Agarta'nın içindeki negatifi toplayıp pozitife 

çeviren, yollayan, yerine pozitifi çeken bir işlevi de 

var mı? 

   

 Semiyun: Agarta'nın içinde insanlardan değil 

ama nihayet fiziki kâinatta yaşamamızdan 

kaynaklanan negatif üretimi olmaktadır. Bu doğal 

bir hadisedir. Bu negatifin pozitife çevrilmesinde bu 

kapılar rol oynamaktadır. 

 

 Soru: Tabii bunun dışında, bu negatifi pozitife 

çevirmesinde başka rol oynayan unsurlar da var 

efendim.  

 

 Semiyun: Hiç Şüpheniz olmasın. Ama o 

konumuzun dışındadır. 

 

   Soru: Evet biz kapılarla ilgiliyiz şu anda. “Üst 

zaman dilimleri” dediniz. Uzay gemileri bu 

kapılardan yararlanarak oralara geçmiyorlar. Onu 

uzay gemileriyle ilgili bahiste öğrenmiştik efendim. 

İnsanlar da geçmiyorlar. Konuyu biraz açar mısınız? 

 

 Semiyun: Genel olarak uzay gemilerimiz 

sekizinci boyuta kadar çıkmaktadırlar. Bunu daha 

önce söylemiştik. Fakat bazı özel haller altında 

gemilerimiz bu kapılardan üst zamanlara, üst 
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boyutlara çıkış yapabilmektedirler. Gemiler 

açısından bu yine sekizinci boyut ile sınırlıdır. Fakat 

daha üst boyutlara ulaşılması istendiğinde bu 

kapılardan da çıkış noktası olarak yararlanmaktayız. 

 

 Soru: Yani mesela saf, katıksız manevi enerji 

Kudüs'e iner, Kâbe’ye iner. Oralardan, astral âlemin 

derinliklerine çıkış noktaları vardır. Daha emniyetli 

geçiş sağlamak için. Bu tür bir şeyi mi 

kastediyorsunuz? 

 

 Semiyun: Kısmen kastediyorum. Bizde o tür 

odak noktaları vardır. Bu kapıların cüzi 

görevlerinden bir tanesi budur. 

 

 Soru: Peki efendim, Agarta'ya gelenler var. 

Başka boyutlardan, başka gezegenlerden, ne bileyim 

kanala girip, gelen var, gemilerin dışında. Acaba bu 

dört kapı, bu tür kanalların bitiş noktası ya da 

başlangıç noktası olabilir mi? 

 

 Semiyun: Yaklaşımınız doğrudur. Farklı 

medeniyetlerin bizimle olan ilişkilerini her türlü 

şekliyle sağlayan merkezler olarak ayrıca hizmet 

görmektedirler. 

 

  Soru: Bunun ilahi fonksiyonları var öyle değil 

mi efendim? Sözgelimi kendi spatyumunuza 

çıkarken bunu kullanır mısınız? 
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 Semiyun: Genel olarak her noktadan kendi 

spatyumumuza çıkabiliriz. Onun ilahi işlevi az önce 

saydığım hususları kapsamaktadır. Aslında bir bütün 

olarak ilahi sistemin içinde yer almıştır. 

 

 Soru: Burada parantez içinde sormak 

istiyorum efendim. Spatyum aynı spatyum mudur? 

Ahiret âlemlerimiz aynı mıdır? 

 

 Semiyun: Ahiret âlemlerimiz aynıdır. Ama 

doğal olarak Agartalıların doğdukları ahiret âleminin 

katları siz dünyalıların doğdukları âlemler değildir. 

 

 Soru: Biz yirmi dört kat olarak biliyoruz, 

dünyaya bağlı spatyum âlemini, ahiret âlemini. 

Bunu, mesela yirmi dört katın düzeylerine doğmak 

olarak algılıyorum ben. 

 

 Semiyun: Üst düzeyler tabirinden neyi 

kastediyorsunuz? 

 

 Soru: Sözgelimi yirmi bir ile yirmi üçüncü 

katlara doğulabilir diye düşünüyorum efendim. 

 

 Semiyun: Bu dediklerinizin tamamına 

katılıyorum. Ama spatyum âleminin öteleri de vardır 

ve Agarta halkının bir kısmı o âlemlere 

doğmaktadır. 

 

 Soru: Yani daha öte âlem olarak Ulvi Âlem, 

Kudsi Alem.. Bunlar bir nevi spatyuma gidip 
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gelmelerde aşılması gereken merhaleler olarak mı 

Agarta insanının karşısına çıkıyor efendim? 

 

 Semiyun: Elbette ki çıkmaktadır. Hem Agarta 

okulunu bitirmek, hem de ahiret âlemindeki okulu 

bitirip daha üst kademelere çıkmak gerekmektedir. 

 

 Soru: Bunu yine parantez içinde soruyorum. 

Bir ışık düzeyi, ışık gezegeni, beşinci düzey, beşinci 

gezegene doğan biri ile Agartalı bir insanı 

karşılaştırırsak, oraya doğan, o okulda tekâmülde 

bulunan Agartalının ruhsal seviyesi, o ışık 

düzeyinde tekâmülde bulunan varlıkların ruhsal 

seviyesinden yüksekte midir, alçakta mıdır? 

 

 Semiyun: Genel olarak daha aşağı düzeydedir. 

Işık gezegeninde veya o düzeylerde yaşayan ruhsal 

varlıklar Agarta Uygarlığı'na da doğmaya hak 

kazanmış varlıklardır. 

 

 Soru: O halde konunun tamamlanması 

açısından yine parantez içinde soruyorum. O zaman 

spatyumum ne bileyim yirmi ila yirmi dördüncü 

seviyeleri ışık düzeyinin beşinci veya altıncı 

âlemlerine, düzeylerine denk gelir mi efendim? Aynı 

yerler midir? 

 

 Semiyun: Hayır denk gelmezler. Aynı yerler 

değillerdir. İsterseniz bu konuyu rehberiniz ile 

konuşsanız daha uygun olur. 
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 Soru: Evet. Biz oradaki hiyerarşik düzeni, 

kademelenmeyi henüz tam olarak bilmiyoruz. O 

konu ayrı bir çalışma konusu. Tekrar kapılarınıza 

dönelim. Efendim, o dört kapı ne zaman yapılmıştır? 

Siz yeraltına inmeden önce bu kapılar var mıydı? 

 

 Semiyun: Agarta Uygarlığı yeraltına inmeden 

önce bu kapılar inşa edilmiş durumdaydı. Aslında 

dünyaya yerleştikten hemen sonra bu kapıların 

inşasına geçilmiştir. Çünkü Agarta Uygarlığı için bu 

kapılar dediğimiz gibi diğer uygarlıklar ile kısaca 

alış veriş, hem ruhani, hem fiziki yönü ile -fiziki 

enerjiler yönü ile demek daha doğru olur- gerekliydi. 

 

 Soru: Efendim, bunların yapılması uzun 

sürmüş müdür, dünya zamanına göre? 

 

 Semiyun: Her biri aynı anda yapılmaya 

başlanmış, inşaatlar üç yıl sürmüş ve aynı zamanda 

bitirilmiştir. O zamandan bu zamana işlevi devam 

etmektedir. 

 

  Soru: İlaveler olmuş mudur? 

 

 Semiyun: Hiç Şüpheniz olmasın. Gelişen 

medeniyetimize bağlı olarak bu merkezlerde 

değişiklikler yapılmış, adeta daha süptil hale 

getirilmiştir. 

 

 Soru: Fiziki yapısından bahsedebilir miyiz? 
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  Semiyun: Fiziki yapısından bahsedilmekle 

beraber, bunun asıl yapısı üst boyuta kadar uzanan 

bir çerçeve teşkil eder. Hem fiziki yapıdan, hem de 

gittikçe süptilleşen fiziki yapılardan bahsedilebilir. 

 

 Soru: O halde, süptilleştiğine göre, kaç kattır 

efendim? Üç müdür, yedi midir, on üç müdür, on 

dokuz mudur? 

 

  Semiyun: Hiçbiri değildir. Düşündüğünüz 

manada astral âlemde, astral merkez yoktur. Yine 

üçüncü boyutun içinde olmakla birlikte yedi 

kademeli olarak devam eder. 

 

 Soru: O halde üçüncü boyutun yedi 

kademesinin tamamını kapsar, fiziki yapıları 

diyebilir miyiz efendim? 

 

 Semiyun: Diyebilirsiniz. Biz de bunu 

kastetmiştik. 

 

 Soru: Ama bizden, şu andaki dünyanın fiziki 

seviyesinden daha aşağıda zannedersem iki kademe 

daha mevcut. Oralara da yansıyor mu efendim? 

 

 Semiyun: Biz de bunu kastediyoruz. Hep 

ileriye doğru değil, daha kaba fiziki vibrasyonel 

seviyelere doğru da bu merkezler, bu kapılar 

uzanmaktadırlar. 
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 Soru: O halde oradan topladıkları bir şeyler 

mi var? Yoksa oraya verdikleri bir şey mi var? 

 

 Semiyun: Hem topladıkları yani hem 

aldıkları, hem verdikleri görevler vardır. Az önce 

anlattığım şekil itibarı ile. 

 

 Soru: Peki, bu süptil de olsa fiziki yapıda da 

olsa şekli nasıldır efendim? 

 

 Semiyun: Fiziki Şekil yine geometrik öğeler 

çerçevesindedir. Bunun o kadar büyük önemi 

yoktur. Yine de fiziki şeklin saf kristallerden 

yapıldığını belirtmekte yarar vardır. 

 

 Soru: Bu dört kapı birbirine fiziki olarak, 

fiziki şekilde bağlantılı mıdır efendim? 

 

 Semiyun: Hayır, buna gerek yoktur. 

 

 Soru: Bu kapıların önemi nedir? Yani bu 

kapılar olmasa Agarta halkı bundan zarar görür mü? 

 

 Semiyun: Zarar görür. Önemi ve gereği 

olduğu için yapılmışlardır. 

 

 Soru: Peki efendim, bu kapılar fiziki dünyaya 

göre yer değiştirebilirler mi? Yani oynak mıdırlar? 

 

 Semiyun: Hayır yerleri sabittir. Oynak 

olmalarına gerek yoktur. 
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 Soru: Şimdi biz normal halde bu kapıları 

bulamayız. “Bunlar kendilerini saklamaktadırlar” 

dediniz. O halde yine dağların taşların içinde bir 

fiziki kalıp düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Haksız değilsiniz. Tamamen 

yeryüzünün fiziki ortamının içinde yerlerini almış 

durumdadırlar. Yeryüzü insanının onu bulmasına, 

görmesine olanak yoktur. 

 Soru: Ama istenildiği anda görünür hale 

getirilebilirler değil mi? 

 

 Semiyun: O çok basit bir hadisedir. Onları 

saklayan yeryüzü şeklinin vibrasyonel seviyesini 

ortadan kaldırarak, değiştirerek kapılarımızı veya 

merkezlerimizi -en doğrusu budur- açık hale 

getirebiliriz. 

 

 Soru: Bir de şu konu var. Bu kapıların 

yeryüzüne, yani Agarta'nın yüzeyine değil de 

yeryüzünün yüzeyine yapılması söz konusu öyle 

değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Biz zaten yerüstüne yapılmış 

kapılardan bahsediyoruz. Agarta'nın içinde bu tür, 

buna benzer merkezler vardır. Bunlar biraz daha 

farklı fonksiyonları ihtiva etmektedirler. 
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 Soru: Sözgelimi Ürgüp'teki kapıyı normal 

şartlarda göremiyoruz. Biz o kapıyı kullanmak 

istersek bu kapının durumu ne olur? 

 

 Semiyun: Doğrudan doğruya merkezimize 

gelirsiniz, binanın içine girersiniz ve kullanmaya 

başlarsınız. Doğal olarak bu kadar açıklamadan 

sonra bu neticeye ulaşmanız gerekirdi. 

 

 Soru: Şimdi bir de Ürgüp'ü bildiğimiz için 

biraz konuşmak istiyorum. Ürgüp'ün neresinde? 

Orada Kapadokya Bölgesi var biliyorsunuz. 

Sözgelimi Hz. İsa'nın yedi bedeninden birinin gelip 

medeniyet kurduğu bir yerde mi bu? Yani Ihlara 

Vadisi'nin içinde mi? Yoksa merkezdeki Peri 

Bacaları'nın olduğu milli parkın içinde mi? Ya da 

yeraltı şehirlerinin birinin içinde mi efendim? 

 

 Semiyun: Şu aşamada bu konuda herhangi bir 

şey söylemiyoruz. 

 

 Soru: Efendim, bizim açımızdan bu konu 

önemli. Sözgelimi Ihlara Vadisi'nin içinde midir? 

 

    Semiyun: Hayır, Ihlara Vadisi’nin içinde 

değildir. Bu saydığınız yerlerin hiçbirisinin içinde 

değildir ama Ürgüp yöresindedir. Şu anda bu genel 

bilgi yeterlidir. 

 Soru: Şunu da belirtelim ve soralım efendim. 

Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra dünyanın yedi 

yerinde bedenlendi. Aynı anda bedenlendi ve soyları 
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o bölgelerde yaşamaya başladı. Bunlardan biri de 

Kapadokya yöresi diye düşünüyorum. Önce bu 

bilgide mutabık mıyız? 

 

 Semiyun: Tespitiniz doğrudur. Kapadokya 

olarak mevcut bilgilerinizde böyle bir bilgi yer 

almamakla beraber, Hz. İsa'nın bedenlenip soyunun 

ürediği yerlerden, yedi yerden bir tanesi Kapadokya 

yöresidir. Az önce dediğiniz yerlerin tamamında bu 

soy üremiş, buralara yerleşmiş ve burada medeniyet 

kurmuş durumdadır. Bizim Hz. İsa ile o zaman her 

yönü ile şimdi olduğu gibi ilişkilerimiz olmuştur. 

Hatta kendisi Bizim Kapadokya'daki merkezimizi 

ziyaret etme, bizi şereflendirme vazifesini yerine 

getirmiştir. Biz oradaki çalışmalarımızda Hz. 

İsa'mızın bu varlığından yararlandık. Soyundan da 

yararlandık. İnanınız ki şu bilgiler yine ilk kez ilahi 

âlemin müsaadesi ile hak ettiğiniz için 

verilmektedir. Karşılıklı ilişkimiz olmuştur. Ama 

takdir edersiniz ki, Agartalılar olarak Hz. İsa'nın 

bize verdiği lütuflardan yararlanma yoluna 

gitmekten öteye bir şey yapmadık. O'nun soyunun 

devamı için ise ilahi âlemle birlikte biz de nebze 

görevli olduk. O soy, uzun bir süre Hıristiyan 

dininin mensupları olarak Ürgüp ve civarında 

yaşamış, daha sonra ise o yöreden ayrılmışlardır. 

 

 Soru: Yani Şu anda Hz. İsa'mızın o yörede 

soyu var mı efendim? 

 

 Semiyun: Hayır, yoktur. 
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 Soru: O soy nereye gitti efendim? 

 

 Semiyun: Dağılmışlardır. Dünyanın şu anda 

Hıristiyanlıkla ilgili ülkelerine, pek çok ülkelere 

dağılmışlardır. Ama dinlerini değiştirmemişler, 

Müslümanlığa dönmemişlerdir. Bu nedenle orada 

kalmamışlardır. Ama o soy, o görev başarıya 

ulaşmış, üzerine aldığı, Hz. İsa'nın ve soyunun 

üzerine aldığı bu büyük vazife tam anlamıyla 

başarıyla sonuçlanmıştır. Buradan konumuzla ilgili 

olmamakla beraber bu güzel çalışmanın akabinde bu 

bilgilerin verilmesi izni çıkmıştır. Çünkü siz bu 

bilgiyi okuduktan, öğrendikten sonra onu geliştirme 

ihtiyacını duymuş ve üstelik Agarta ile ilgili 

bağlantılarını da tespit etmiş durumdasınız. Doğal 

olarak bu bilgilerin verilmesine izin çıkmıştır. 

 

 Soru: Efendim, benim bu sözlere diyeceğim 

bir şey yok. İlahi âlemin bu lütfüne teşekkür 

ediyoruz, şükrediyoruz. Agartalılar ile Agartalılara 

ait bu kapılar hakkında bu akşamlık soracağım başka 

soru yok. Kapıların daha ziyade bilim merkezleri 

olduğu konusu daha büyük önem arz ediyor. Tabii 

dünya insanının giriş çıkış yaptığı noktalar olarak 

aynı şekilde değerlendirdik biz bunu. Onun dışında 

başka bu akşam için soracağım soru yok. 

 

 Semiyun: Tespitlerinize ben de katılıyorum. 

Size iyi akşamlar dilerim. 
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     CELSE: 67                                          

09.10.1994 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: Efendim iyi günler diliyoruz. Bu 

celsede bugün, binalarınızdan, şehirlerinizden söz 

etmek istiyoruz. Binalarınızı gökdelen şeklinde 

yaptığınızı biliyorduk. Sözgelimi, en yüksek 

gökdeleninizin boyu ne kadardır ve bu yüksekliğin 

nedeni nedir? 

 

 Semiyun: Bizler hiçbir zaman büyüklük 

göstergesi veya duygusu içerisinde ve maddi kazanç 

temin etmek arzusuyla binalarımızı gökdelen 

şeklinde inşa etmedik. Gökdelenlerimizin boyutları 

sizdekiler kadar yüksek değildir. Onların en 

yükseğinin boyu kırk metreyi biraz geçer. Yaklaşık 

kırk metre civarındadır. Binalarımızın işlevi 

açısından gerekli olan enerjilerin alınıp verilmesinde 

sözünü ettiğimiz yükseklik idealdir. Binalarımızın 

çok daha küçük olanlarında çekilen enerji çeşitleri 

aynı kalmakla birlikte, enerji çekim gücü yani 

enerjinin miktarı azalmaktadır. Tek katlı evlerimiz 

bile enerji çekip vermekle birlikte, miktarları o evin 

veya orada yapılan işlemlerin ihtiyacına yetecek 

kadardır. Bizler binalarımızın her santimini 

değerlendirmekteyiz. Gelişigüzel ebatlar veya 
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ölçüler içinde binalarımızı inşa etmiyoruz. Bizim 

binalarımızın adeta bir okul, bir üniversite işlevini 

gördüğünü daha önce söylemiştik. Bir de bize göre 

bilimsel çalışmaların -ki, artık onlar günlük 

ihtiyaçlarımızdır- yapılmasında binalarımızın 

özellikleri büyük rol oynamaktadır. Enerji 

alışverişinin çok ötesinde, henüz sizin idrak sahanıza 

bile girmeyen işlemlerin yapılmasında binalarımızın 

fonksiyonlu olmasının büyük önemi vardır. 

 

 Soru: Efendim, binalarınızın çevresinde neler 

var? Bizdekiler gibi yol var mı, sokak var mı, diğer 

evlerle mesafesi ne kadardır?  

 

 Semiyun: Bizde tekerlekli herhangi bir araç 

olmadığı için sizin düşündüğünüz manada yol 

yoktur. Binalarımızın çevresi yeşilliklerle, doğal 

çerçeve ile bezenmiştir. Binaların bir kısmı doğal 

olarak birbirine yakın, bir kısmının da arası açıktır. 

Ama bunlar rastgele yerleştirilmiş değillerdir. 

Şehirlerimizin genel çerçevesi geometrik özelliklere 

göre çizilmiştir. Ve bu çizimde topyekûn 

planlamalar, estetik unsurdan tutunuz, eğitimsel, 

enerji alıp verme fonksiyonlarına kadar hepsi bir 

arada tasarlanmıştır. Binalarımızın etrafında yol 

olmakla birlikte, bu yol sizin düşündüğünüz gibi 

herhangi bir beton veya asfaltla kaplanmış değildir. 

Tamamen insanların, Agartalıların gezmesine, 

dolaşmasına uygun tarzda yapılmışlardır. Ve 

sözgelimi çimen veya doğal olarak toprak kaplıdır. 

Topyekûn olarak söz edecek olursak, binalarımızın 
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çevresi ve şehirlerimiz adeta bize göre kusursuz 

güzelliği içermektedir. Sizin şehirleriniz ile 

kıyaslandığında aradaki muazzam farkı siz de 

gördüğünüz zaman müşahede edeceksiniz. 

 

 Soru: Efendim, peki bu temizliği nasıl 

yapıyorsunuz? Doğal olarak bunlar kirlenmiyor mu? 

Şehirlerinizi yıkar mısınız? Robotlar kullanır 

mısınız? 

 

 Semiyun: Hayır, şehirlerimizi yıkamıyoruz ve 

temizlik maksadıyla robotlar kullanmıyoruz. Buna 

ihtiyaç yoktur. Çünkü şehirlerimizi kirletmiyoruz. 

İşin gerçeği budur. Ama insanlardan demeyelim de, 

maddenin doğasından kaynaklanan negatif üretme 

hadisesi Agarta'da bile mevcuttur. Ama bunu telafi 

edeci dört kapıya benzer merkezlerimiz her zaman 

hizmete devam etmektedir. 

 

 Soru: Mesela, yağmur, kar, sis, dolu... Bunları 

sizler yağdırıyorsunuz, kontrolü yapıyorsunuz ama 

bunlardan kaynaklanan bir kirlilik olmuyor mu? 

Bunda ölçü nedir? 

 

 Semiyun: Hayır. Bunlar bizim şehirlerimizi 

kirletmemektedir. Bunlar ciddi problemler asla teşkil 

etmezler. Sizde kendiliğinden veya tesadüfen 

hareket ettiği varsayılan, aslında ilahi mekanizma 

tarafından, bedensiz dostlarımız, arkadaşlarımız 

tarafından yürütülen doğa hadiseleri Agartalılar hak 

ettiği için bizler tarafından şuurlu bir şekilde 
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yürütülmekte, yönlendirilmektedir. Dolayısıyla, 

konuya temizlik açısından baktığınız için 

söylüyoruz, aşırılık olmadığı için sözgelimi günlerce 

süren bir yağmur olup da sel ortaya çıkmadığı için 

şehirlerimizde bu tür bir problem hiçbir zaman 

olmamıştır. 

 

 Soru: Bizim şehirlerimizde mahkemeler, 

bakanlıklar, hapishaneler, hastaneler, kısaca bu tür 

birçok kurum vardır. Sizde hangi üniteler var 

efendim? 

   

 Semiyun: Bu saydıklarınızın hiçbiri bizde 

yoktur. Bizim medeniyetimiz farklı olduğu için, 

gelişmişlik düzeyi sizinkinden çok ileri olduğu için 

sizde gerekli ve zorunlu olan bu kurumların 

hiçbirinin bizde bulunmasına gerek yoktur. Bizim 

şehirlerimizde sözünü ettiğimiz evlerimizin, 

okullarımızın dışında Agartalı insanların bir araya 

gelip toplanabilecekleri, sizdeki nispeten konser 

salonlarına benzer yerler vardır. Ama bu çok kaba 

bir yaklaşımdır. Aynı şekilde çeşitli ihtiyaçlarımız 

için kullandığımız maddelerin eşyaların üretilmesine 

yarayan fabrika demeyelim çünkü size göre ebatları 

çok küçük olan üretim birimlerimiz vardır. Pek çok 

uzay aracımızın girip çıkmasına, bakımlarının 

yapılmasına, üretimlerine yarayan, dış dünya ile 

irtibatı sağlayan, yine çok kaba bir yaklaşımla sizin 

havaalanlarınıza benzeyen birimlerimiz vardır. 

Bunlar dışında bugün sizin henüz idrak sahanıza 

girmeyen çok çeşitli fonksiyonları yerine getiren 
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yapılaşmalar vardır ki, bu yapılaşmalar üçüncü 

boyutun çeşitli âlemlerini kapsayan uzantılara sahip 

yapılar olarak şehirlerimizde mevcuttur. Daha 

önceki bir celsemizde bahsettiğimiz dört kapıya 

benzeyen merkezlerimizin varlığından zaten söz 

etmiştik. Bir de pek doğal olarak yeşil örtüyle 

şehirlerimizi zenginleştirmiş bulunuyoruz. Aynı 

şekilde çocuklarımıza yönelik yerlerimiz mevcuttur. 

Onlara park veya oyun alanları demek doğru 

değildir. 

 

 Soru: Peki sözgelimi yüzme havuzlarınız var 

mıdır efendim? 

 

 Semiyun: Vardır. Ama bunlar toplu halde 

olmayıp, sözünü ettiğimiz evlerimizin bir parçası 

olarak mevcuttur. Her evde olmasına gerek yoktur. 

Komşunun, komşunuzun havuzundan istediğiniz 

zaman yararlanırsınız. Bu, daha önce sözünü ettiğim 

gibi Agarta'daki her şeyin herkese ait olmasının 

doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 Soru: Eğlence yerleri var mı efendim? 

 

 Semiyun: Vardır. Sözünü ettiğimiz o 

konferans salonları çok maksatlıdır ve Agartalı 

insanlar bir araya gelerek sizinkine benzemeyen 

eğlence demeyelim ama buna benzer faaliyette 

bulunmaktadırlar. 
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 Soru: Efendim, genelde binalarınızı özel 

kristallerden yapıyordunuz. Bunun değişik enerjileri 

çekip kullanmada rolü vardı. Kristal kullanımındaki 

diğer sebepler nelerdir? 

 

 Semiyun: Diğer bir sebep ki, bize göre önemli 

bir sebeptir, tamamen estetik duygudan, güzellik 

duygusundan kaynaklanmaktadır. Biz binalarımızın 

kusursuz bir dizayna, estetiğe, güzelliğe sahip 

olmasını arzu ederiz ve bunu önemli görürüz. Kristal 

bu maksada en uygun yapı taşıdır. 

Güneşin ve doğal olayların etkisi ve ışıkları altında 

binalarımızın güzelliğini ümit ederiz ki yakın bir 

zamanda görmeniz mümkün olacaktır. O zaman çok 

kuru kalan şu sözlerin içindeki değeri daha iyi 

anlayabileceksiniz. Ayrıca sağlamlık açısından 

kristali tercih ettiğimizi söyleyebiliriz. Enerji alış 

verişi dediğimiz hadise çok basit iki kelime değildir. 

O enerjilerin odaklanmasında, kullanılmasında bu 

kristalin büyük rolü vardır ve bozulmaması şarttır. 

Bu da önemli bir nedendir. Binalarımızın tamamının 

kristalden yapılmadığını daha önce söylemiştik. 

Çeşitli metallerden farklı fonksiyonlar için yapılmış 

binalarımız vardır. Bunu ayrıca belirtmek gereklidir. 

 Soru: Efendim, yıllar önce rüyamda hayal 

meyal uyku ile uyanıklık arasında bir şehir 

görmüştüm. Sonra hemen uyandım. Dışarıdan şehre 

bakıyordum, yüksek binalar vardı. Topluca 

gözüküyorlardı. Şehirde altın sarısı bir renk hâkimdi. 

O manzara beni çok etkiledi. Hala unutmuyorum. 

Ben rüyamda gördüğüm bu şehri “Altın Şehir” 
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olarak nitelemiştim. Acaba bu rüyanın sizin 

şehirlerinizle bir ilgisi var mı? 

 

 Semiyun: Hayır. Size ait her şeyi bildiğim için 

bu rüyanızdan haberdarım. Gördüğünüz o Şehir 

Agartalılara ait bir şehir değildi. Ama daha yüksek 

bir boyutta bir gezegende bulunan bir şehirdi 

gördüğünüz. Sizinle yakın ilgisi vardır. Tanıdığınız, 

bildiğiniz, bir vakit yaşadığınız bir şehirdir. Pek 

doğaldır ki, bütün yaşantının her yerdeki, her anki 

yaşantınızın ruhunuza kaydedilmesi neticesinde 

sizde bir anlık içe dönüşün doğal hali olarak rüyada 

kendini o şekilde göstermiştir. 

 

 Soru: Efendim, benim şu an için başka sorum 

yok. Sizin ekleyeceğiniz varsa dinleyebiliriz. 

        

 Semiyun: Hayır. Bizim için yararlı bir celse 

olmuştur. Daha önce söylediğimiz gibi elde ettiğiniz 

bilgiler bizim için birer kazançtır. Henüz elde 

edemedikleriniz kayıp değildir. Biz koca bir Agarta 

Uygarlığı'nı dünya insanına tanıtıcı çalışmanın 

başlangıcı içindeyiz. Bunun sonunun gelmesi 

mümkün değildir. Kütüphaneler dolusu kitaplar 

hazırlansa, bırakın Agarta'yı, dünya insanlığını bile 

anlatmaya yeterli gelmeyecektir. Ama şu yaptığımız 

çalışma asla küçümsenecek bir çalışma değildir. Bir 

yerden başlamak gerekiyordu. Biz bu başlangıcı 

yaptık. Sade, kuvvetli, hayırlı bir başlangıç 

olmuştur. İnşallah devamı gelecektir. Size iyi günler 

dilerim. 
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     CELSE: 68                                          

16.10.1994 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize 

geçebiliriz. 

 

 Soru: İnsanlık Altınçağ'a geçerken 

Agartalıların buna karşı ilgileri ve görevleri nelerdir, 

o konuda konuşmak istiyorum. 

 

  Semiyun: Buyurunuz. 

 

 Soru: Efendim, aslında Altınçağ'a geçiş, Yüce 

Kitabımız Kuran'da yer alıyor ve bu bizim daha önce 

işlediğimiz, birlikte üzerinde çalıştığımız ayetin, 

27/82. ayetin (ki, toplam 19'dur) devamındaki 

ayetlerde var. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. 

Hatırlarsanız 82. ayette; “O söz başlarına geldiği 

zaman onlara yerden bir dabbe (sudan yaratılmış 

canlı) çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize 

içtenlikle inanmadıklarını söyler” diyordu. Şimdi, 

Agartalılar yeryüzüne çıkıyorlar ve Kuran'da bu 

ayette bahsedilen, sembolik olarak bahsedilen ilişki 

içine giriyorlar. Fakat 83. ayette; “O gün her ümmet 

içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir cemaat 

toplarız. Onlar, bütün inkârcılar hep bir araya 

getirilip tutuklanarak ilahi huzura sevk edilirler.” 

Yani Altınçağ'da, iki binli yıllar arifesinde, “ne 

kadar inanmayan, yeryüzü sahnesini terk etmesi 
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gereken her ümmetten insan ve cemaat varsa, 

toplayıp ilahi huzura alırız” diyorlar. Bu dünyayı 

bıraktırıyorlar. 84. ve 85. ayette de, “geldikleri 

zaman Allah der, ayetlerimi anlamadığınız halde 

yalanladınız mı? Yoksa ne yaptınız? Zulmetmeleri 

yüzünden o söz başlarına gelmiştir. Artık 

konuşamazlar.” Kanalların Altınçağ dediği, 

Mutluluk Çağı dediği olaya iki bin yılı civarında ve 

iki bin yılından sonra safha safha geçecek toplu 

göçüşlere, yeryüzünün artık inanmayanlardan 

arındırılacağı bir çağa geçişe Kuran bu şekilde yer 

vermiş. Bunu öncelikle böyle yorumluyorum. Sonra 

sizinle bağlantısına geçeceğim, ne dersiniz efendim? 

 

 Semiyun: Yorumlarınız tamamen doğrudur. 

Biz daha önceki bir celsemizde “Kuran'da her şeyin 

var olduğunu” söylemiştik. Bu ayetin, okuduğunuz 

bu ayetlerin birinci dereceden anlamında gerçekten 

yeni bir çağa geçişten bahsedilmektedir. Ve bu 

geçişin nasıl olacağı o şekilde belirtilmektedir. Bu 

ayetleri bu Şekilde yorumladığınıza son derece 

sevinmiş bulunmaktayız. Çünkü birinci dereceden 

anlamı bunu işaret etmektedir. 

 

 Soru: Tabii bu ayetlerin başında 

Agartalılardan bahseden ayetimiz var; “O söz 

başlarına geldiği zaman onlara yerden Agartalıları 

çıkartacağız ve onlar insanlara gerekeni 

söyleyecekler” diyor. Ve 83. ayette “O gün her 

ümmet içinde ayetlerimizi yalanlayanlardan bir 

cemaat toplarız” diyor. Şimdi, bu iki ayet birbirine 
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bağlantılı. Bu toplama işinde Agartalıların rolü, yeri 

nedir? Yani kısaca Altınçağa'a geçiş olayında 

Kuran'da var olan bu olayda Agartalılar olarak sizin 

vazifeli olduğunuz ortaya çıkıyor. Bu konuyu biraz 

açar mısınız? 

 Semiyun: Düşündüğünüzün çok ötesinde biz 

zaten bu olayın içinde yer almış bulunuyoruz. 

Uzunca bir zamandan beri Agartalılar olarak her 

türlü imkânlarımız ile bu geçişin en hayırlı biçimde 

gerçekleşmesi için hizmet sunmaktayız. Öncelikle 

bunun bilinmesi gereklidir. Bizlerin son aşamada 

yeryüzündeki bütün insanların bilgisi dâhilinde 

ortaya çıkacak olmamız vazifemizin görünür hale 

gelmesi anlamını taşımaktadır. Zaten yaptığımız bu 

çalışma, dikkat ederseniz bu son devreye denk 

gelmektedir. Neden biz insanlığa kendimizi bu 

devirde açıklamak ihtiyacını duyduk? Bunların 

tamamı birbiriyle bağlantılıdır. İnsanlığın 

Agartalıları bu şekilde tanıyacak olması en hayırlı 

yol olarak tespit edilmiştir. İnsanlık bu şekilde 

kendilerine yaptığımız yardımların idraki içine tam 

olarak girecektir. Bizler kendimizi daha önceki 

celselerimizde belirttiğimiz gibi dünya insanına 

gösterdikten sonra, onların Yüce Kuran'da az önce 

ayetlerde okuduğunuz gibi kötü niyetli olanlarının, 

yeryüzünden ayrılması gerekenlerinin toplanıp 

yukarı âleme intikali işine karışmayacağız. Açıkçası 

biz yeryüzündeki bu geçişe fiziki manada yardımcı 

olmayacağız. Yani insan öldürmeyeceğiz. Bu bizim 

görevimiz değildir. Bize düşen görev değildir. Ama 

onların ilahi âleme intikalinde her türlü yardımcı 
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görevleri yapıyoruz. Aslında o olay şu anda bile 

cereyan etmektedir. Ama ciddi ölçüde, herkesin 

ciddi ölçüde farkına varacağı toplu geçişler henüz 

başlamamıştır. 

 

 Soru: Şimdi, o zaman göçenlere, geçenlere 

her yönüyle yardımcı olacakken, kalanlara ne 

şekilde yardımcı olacaksınız efendim? Ondan 

bahsedebilir miyiz, burada kalanlarla ilişkiniz nasıl 

olacak? 

 Semiyun: Aslında o ilişki şu anda bile 

başlamış durumdadır. Bir kişiyle de, birkaç kişiyle 

de olsa başlamış durumdadır. Ve bu ilişki, artık siz 

insanların yeryüzü sahnesinden çekilinceye kadar 

devam edecek uzun bir ilişkinin başlangıcıdır. O 

yönüyle konuya bakarsanız biz yeryüzünde bu çağ 

değişikliğinden sonra kalacak insanlarla çok yönlü 

olarak ilişkiye geçeceğiz. Adeta onlara “ağabeylik” 

yapacağız. 

 

  Soru: Ama geçiş sırasında kalan insanlarla 

ilişkiler nasıl olacak efendim? 

 

 Semiyun: Bu konu o kadar önemli değildir. 

Geçiş sırasında zaten herkes kendi derdine düşmüş 

olacaktır. İnsanlık bu aşamada zaten maddi manevi 

problemlerini devam ettiriyor durumda olacağı için 

bizimle son derece şuurlu ve yapıcı ilişki içinde 

olmaları beklenmemelidir. İstisnalar hariç olarak 

konuşuyorum. 
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 Soru: Efendim, Yüce Kuran'da, “O gün her 

ümmet içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir 

cemaat toplarız” deniyor. Biz kendi 

kaynaklarımızdan biliyoruz ki, sekiz milyarın 

üzerinde nüfus var. Bu şekilde göçenler göçtükten 

sonra kalanlar olacak. Onlardan Kuran dolaylı 

olarak bahsediyor. “Kötüleri tutuklayıp 

götüreceğimize göre iyiler kalacak” diyor. Önce 

şunu soralım, efendim bu toplama nasıl olacak? Bu 

konuda biraz bilgi verebilir misiniz? 

 

 Semiyun: Aslında bu bizim Agartalılar olarak 

görevimiz değildir. Bunu az önce söylemiştik. Bu 

sorunun cevabı yine ruhsal çalışmaların içindedir. 

İsterseniz konuya bu yönüyle bakalım. Bu soru 

bizim kitabımızın konusu değildir. 

 

 Soru: Şimdi o zaman şöyle bir kavram çıkıyor 

ortaya. Daha önce yüz yirmi milyon insan 

kalacağından söz etmiştik. Siz bu sayıyı 

onaylamıştınız. Bu, şu anda ne dereceye kadar net 

olabilir efendim. Çünkü insanlığın durumu 

değişiyor. Bu bilgiyi de biliyoruz. Ne 

söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: “Yüz yirmi milyon insan” sözü 

genel bir ifadedir. Bütün çaba insan sayısının 

arttırılmasına yöneltilmiştir. Hem bizim, hem ilahi 

Âlemin bu yönde çok ciddi çalışmaları olmuştur. 

Olmaya devam etmektedir.  “Yüz yirmi milyon 

insan” sözünü genel olarak ana hatlarıyla kabul 
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edebiliriz. Ama inşallah o sayıyı daha yukarılara 

çıkartma imkânı olur. Yüz yirmi değil de yüz elli 

olur. Ama görünen o ki, daha yüksek rakamlara 

çıkmak için insanlığın çok ciddi atılımlar içinde 

olması gerekecektir. 

 

 Soru: Tabii, bu geleceğe yönelik bir bilgi, bir 

hareket olduğu için daha fazlasını 

söyleyemiyorsunuz. Aslında kesin sayıyı siz bütün 

bu algılamalarınız neticesinde zannedersem 

biliyorsunuz efendim. 

    

 Semiyun: Öyledir ama çok yerde okuduğunuz 

gibi, bu konularda baştan son söylenemez. Zaten 

yukarıda söylediğimiz gibi bu bizim çalışmamızın, 

kitabımızın konusu değildir. 

   

 Soru: Efendim, tabii sıkıntı olacak. Bu 

toplama işinde kuruyla yaş birbirinden nasıl 

ayrılacak. Bir felaket gelecek, bir bomba atılacak, 

(misal olarak veriyorum) savaşlar olacak. Bir 

aileden bir fert ölecek, ötekinden bir fert kurtulacak. 

Veya denizler kabaracak, dev dalgalar bir ülkeyi 

istila edecek. Onun içindir ki, insanlar nasıl 

kurtulacak? Bunlar hep cevap bekleyen, benim 

zihnimde cevap bekleyen sorular. Yani şöyle 

tahayyül ediyorum, ben son anda ne bileyim 

kurtarılması gereken, sözgelimi Agartalıların 

gemilerine çekilip alınabilir, ışınlamayla bir başka 

yere alınabilir diye tahayyülatımda bir imaj var. Bu 

imaja karşı yaklaşımınız nedir? 
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 Semiyun: Hayır, düşündüğünüz gibi değildir. 

Düşündüğünüz manada mucizeye benzeyen 

hadiseler söz konusu olmayacaktır. Ama yeryüzünde 

kalması gereken, kısaca genel olarak “iyi” dediğimiz 

insanların bu şekilde mucizeyle korunmasına ihtiyaç 

olmayacaktır. Bunu ilahi âlem görevlileri, her 

şeyden önce Azrail dediğiniz güç rahatlıkla 

ayarlayabilecektir. Bu konuda hiçbir endişeniz 

olmasın. Azrail yeryüzündeki bir insanın canını 

almak istememişse onu hiçbir güç öldüremez. Kişi 

istese dahi kendini öldüremez. Sözgelimi kişi o tür 

bir düşünce içinde olmaz.  Çünkü Cebrail o 

düşüncesini bile engeller. O iş ilahi 

Âlemin, Tanrı'nın vazifeli kıldığı Azrail'in ve diğer 

meleklerin koordineli çalışmasının ürünüdür. Bu tür 

mucizelere, gemilerimize çekmelere gerek 

kalmayacaktır. Yani Yüce Allah iyi ile kötüyü 

birbirinden çok rahatlıkla ayırt edebilecektir. 

 

 Soru: Bir tarih, toplu göçüşlerde son nokta, 

son bir tarih mi yoksa muallâklık mı var? 

 

 Semiyun: Muallâklık bazı seviyeler açısından 

vardır. Çok yukarı seviyeler açısından öyle bir 

hadise söz konusu değildir. Nihayet biz Agartalılar, 

kendi imkânlarımız ile pek çok tarih öngörebiliriz. 

Ama müsaade ederseniz size bir tarih vermeyelim. 

Pek çok kaynakta geçtiği gibi iki bin yılından sonra 

safha safha Altınçağ'a geçilecektir. Ve safha safha 

bu göçüşler olacaktır. 
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 Soru: Yine akla şu geliyor efendim. Yani bu 

geçişte ve geçiş öncesinde sizin Agartalılar olarak 

insanlığa yaptığınız yardımlar, hizmetler gizli olarak 

yürütülüyor. 

 

 Semiyun: Genel olarak öyledir. Ama 

yeryüzündeki pek çok insan toplu geçişler öncesi 

sizin yayınladığınız bu kitaplar vasıtası ile 

Agartalıları tanımış olacaktır. Aslında tanımaya 

başlamışlardır bile. Doğal olarak az önce sözünü 

ettiğiniz Yüce Kuran'da bahsedilen ayetler hükmünü 

icra ettikten sonra safha safha insanlığın 

Agartalılarla olan ilişkileri artacaktır. 

 

 Soru: O zaman Kuran'da az önce sözünü 

ettiğimiz ayetlerde bahsedilen Agartalıların etkisi şu 

anda yapılan yardımları ağırlıklı olarak içeriyor 

efendim 

 

 Semiyun: Öyle söylenebilirse de olayın bizi 

ilgilendiren yönü; bu vesile ile Agartalıların 

kendilerini insanlığa gösterip örneklemesi suretiyle 

insanlığın idrakindeki, fikirlerindeki, görüşlerindeki 

büyük değişikliklerin ortaya çıkacak olmasıdır. 

Ayetlerde bu mana de mevcuttur. Şu anda insanlık 

kendisini dünyanın tek sahibi sanmaktadır. Bizi 

gördüğü zaman bırakın dünyanın sahibi olmayı, 

dünyanın çok kısa süreli bir konuğu olduğunu idrak 

edecektir. Bizim onlara söyleyeceğimiz Yüce 

Kuran'daki sembolik halde geçen sözler aslında 
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bunlardır. İnsanlık bizi görüp tanıdıkça söylenecek 

söz ile kastedilen idrak uyanışı devamlı olacaktır. 

Biz insanlara “siz Kuran'ın ayetlerine 

inanmıyordunuz” gibi söz ile bir şey 

söylemeyeceğiz. Onlar bizi gördükçe kendileri 

alması gereken ibreti, dersi böylece alacaklardır. 

Kısaca biz kendimizi onlara örnek olarak sunacağız. 

Böylece ayetin hükmü yerine getirilecektir. 

 

  Soru: Peki efendim, Altınçağ'a geçiş ile 

birlikte Agartalıların ortaya çıkışı ve insanlığa 

kendini göstermesi arasındaki bağlantıyı Kuran'da 

peş peşe yazılı olduğu için önemli gördük. Ama 

neden böyle? Onu tekrar sorabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Nedeni zaten sorduğunuz sorunun 

içindedir. Bu köhne, cahil devir işini bitirip yerini 

bilgiye bırakmaktadır. Bu bilginin içinde Agarta'yı 

da düşünebilirsiniz. Doğaldır ki, Kuran, Yüce 

Kitabımız, Yüce 

Kitabınız bu iki bilginin bir arada olmasını 

öngörmüştür. Bizlerin, sizlerin bu vesile ile 

yaptığımız bu iş; Kuran'ın çok ezelden hazırlanmış 

bu ayetlerinin hükmüne uymaktan başka bir şey 

değildir. Şuradaki kutsallığı, ilahiyatı, her şeyin ne 

kadar ince hesaplar üzerine inşa edildiğini sanırım 

idrak ediyorsunuzdur. Bu yönüyle celsemiz son 

derece isabetli ve hayırlı olmuştur. Ne sizlerin bizi 

tanımanız, ne insanlığın yeni bir çağa geçişi hesapsız 

olmamaktadır ve bu hesap Yüce Kuran'da ta ezelden 

belirtilmiştir. Bizler insanlık olarak ister dünya 
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insanlığı, isterse Agartalı insanlar olalım, âlemlere 

rahmet olarak en güzel surette yaratılmış olsak bile 

yine de Allah'ın yüce ilmi karşısında bir zerreden 

öteye hiçbir anlam ve değer taşımıyoruz. Tabii 

buradan bizim değersiz, anlamsız olduğumuz 

neticesine asla varmamanız gerekir. İnsanlık değerli 

ve anlamlıdır ama bütün değerli ve anlamlı olan 

yaratılmış her şeyin Allah'a ve onun ilmine karşı 

kıyası bir zerreden öteye gitmez. Bunu ayrıca 

belirtmekte yarar vardır. 

 

 Soru: İsabetli sözlerinize katılmamak elde 

değil efendim. Benim bu akşam için başka sözüm 

yoktur. Size iyi geceler dilerim. 

 

 Semiyun: Biz de size iyi geceler dileriz. 

 

 

      CELSE: 69                                         

31.10.1994 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

           

 Soru: İyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam 

Agartalılar'ın psişik yetenekleri ve algılamaları 

hakkında konuşmak istiyorum. Yaren Vakfı'nın 

yayımına aracı olduğu ruhsal bilgiye bakarak sizin 

algılama konusunda bir hayli ileri bir mesafeye 

geldiğinizi düşünebiliriz. Aslında algılamayı ben en 

geniş manada insanda saklı olan “en mükemmel” 

kavramına ulaşmada gelinmiş bir mesafe olarak 
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değerlendiriyorum. Şimdi, gezegenleri, sonsuz 

büyüklükleri, atomun çok ötesini, zerrelere doğru 

küçüklükleri ürettiğiniz aletlerle algılıyorsunuz. 

Bunu biliyoruz. Bu arada kendi ruhsal gücünüzü 

aynen bu aletler gibi kullanmanız gerekir diye 

düşünüyorum. Bunda ölçü nedir? Sizin bu çevreyi 

tanımada, taramada, algılamada aletler mi 

önceliklidir yoksa sizin algılarınız mı? Aynı 

zamanda aradaki koordinasyon nasıldır efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız fiziki aletlerimiz 

ile yaptığımız algılama kendi ruhsal varlığımızın 

topyekûn yaptığı algılama ile kıyaslanamaz dersem 

buna şaşırmamanız gerekir. Az önce sözünü ettiğiniz 

gibi en güzel surette yaratılan insanın bu görkemli 

haline ulaştıkça fiziki aletlerin, fiziksel imkânların 

gerçekleri algılamada, öğrenmede insana pek az 

fayda sağlamaya başladığı görülür. Burada öncelikle 

belirtilmesi gereken husus şudur; sizler şu anki 

medeniyetiniz icabı fiziki aletleriniz ile belirli bir 

gelişme göstermiş durumdasınız. Ama ne yazık ki, 

istisnalar dışında ruhsal aletleriniz, imkânlarınız 

adeta bu fiziksel gelişmenin gerisinde kalmış, üzeri 

örtülmüş durumdadır. Oysa bunun tam tersi bir 

neticenin daima mevcut olması gerekir. Yani ruhsal 

gelişmeyi takiben fiziksel gelişme söz konusu 

olmalıdır. Pek çok medeniyette bu durum varken 

maalesef dünyada bunun tam tersi bir durum söz 

konusu olmuştur. Bu ise insanların daha fazla 

maddeye önem vermelerine, daha fazla ruhu inkâra, 

insanın mükemmelliğini kabul etmemeye neden 
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olmuştur. En azından şu andaki dünya insanlığı 

aradaki bu ters farkı kapatmak, dengelemek için 

ruhsal öğelerini işletmek durumundadır. Zaten bütün 

programlar buna göre yapılmış vaziyettedir.  

Önümüzdeki zaman içinde insanlık ruhsal yetilerini 

kullanmada büyük bir gelişme gösterecektir. 

Sorunuzun içeriğinde yer aldığı gibi, gerek 

evrenimizin, gerekse atomun çok ötelerinin 

algılanmasında, değerlendirilmesinde, bilimsel 

veriler olarak yararlanılmasında bizler kendi ruhsal 

yeteneklerimizi ortaya koymaktayız. Maddeyi, sizin 

tanıdığınız maddenin çok daha süptil hallerini 

algılamak için daima öncelikli olarak kullandığımız 

yöntem kendi ruhsal yeteneklerimizdir. Bu kendi 

bedenimizin, kendi ruh ve madde ilişkimizin 

içindeki sonsuz mükemmelliğe yönelerek onları 

işletmek şekliyle olmuştur. Ve daima böyle 

olacaktır. Pek net ve açık bir şekilde bildiğiniz gibi, 

kâinat, kâinatlar ve insan bedeni birbirinin aynısı 

prensiplere ve aynı özelliklere sahip olarak 

yaratılmıştır. Bizler kendimize dönerek, kendimizi 

keşfederek, kendimizde bulduğumuz her türlü 

cihazı, aleti algılama imkânlarını dışarı doğru 

çevirip, kâinatlara, sonsuz büyüklüğe ve sonsuz 

küçüklüğe doğru yönelterek oradan bilgiler alma 

yoluna gitmekteyiz. Arkasından bu algılamaların, bu 

insanda bulduğumuz, yaratılışta bulduğumuz 

mükemmel cihazların ülkemizde fiziki 

uyarlamalarını yapıyoruz. Yani fiziği ihmal ediyor 

değiliz. Ama arada muazzam bir fark vardır. Bu da 

pek doğal bir neticedir. 
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 Soru: Efendim, o zaman önce şöyle soralım; 

fiziki bir kâinat için ne kadar uzaktan bir algılama 

yapılabilir? Bunun bir ölçüsü olmalıdır diye 

düşünüyorum. 

   

 Semiyun: Ölçü vardır. Ama bir Agartalı, 

kendi algılama potansiyelini devreye sokarak, 

kâinatımızda ulaştığımız, fiziki olarak ulaştığımız 

herhangi bir gezegeni her yönüyle algılama 

imkânına sahiptir. Bunun için fiziki bir alete gerek 

yoktur. Bu algılama sizin henüz idrak sahanıza 

girmeyen bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu 

evrenin bir ucundaki herhangi bir gezegenin 

bildiğiniz bütün fiziksel unsurlarını bir Agartalı 

konsantre olma yoluyla, algılama yoluyla 

öğrenebilir. Uzaktan bir gezegenin kısaca 

örnekleyecek olursak ağırlığını, fiziksel ölçülerini, 

atmosferindeki, eğer bir yeryüzü varsa fiziki 

unsurları içindeki elementleri, metalleri her yönüyle 

algılayabilip, sizin adeta bir bilgisayarın döküm 

yapması gibi dökebilir, hafızasına kaydedebilir ve 

bu hafızasına kaydettiği bilgiyi bu Agartalı asla 

unutmaz. Biz bir celsemizde; “bir Agartalı'nın bir 

günde binlerce gezegene ait temel bilgileri aklında 

tutabileceğini, öğrenebileceğini” söylerken konuyu 

abartmamıştık. 

 

 Soru: Şimdi şunu sorabilir miyiz efendim; bu 

algılamayı Agartalı nasıl yapar? Algılanan bilgi 
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ruhsal yapıya nasıl çekilir? Algılanan yere nasıl 

ulaşır? Onu biraz açar mısınız? 

 

 Semiyun: Sözgelimi bir uzaklıktaki gezegenin 

atmosferi veya bitki örtüsü inceleniyor olsun. O 

gezegene gitmeye gerek yoktur. Araştırmacı 

kardeşimiz ruhsal güçlerini o gezegene yönelterek 

aradaki mesafe kavramını ortadan kaldırır. 

  

 Soru: Burada hemen söze girmek istiyorum. 

Yani ruhsal gücünü yollar diyorsunuz. Bu yollama 

işi nasıl olur? 

           

 Semiyun: Bu sonsuz ruh gücünün kendi 

içindeki özellikten kaynaklanan tabii bir haldir. Ruh 

gücü için kâinatlarda fiziksel bir mesafe söz konusu 

değildir. Adeta o gezegen, atmosfer veya bitki 

örtüsü laboratuarımızda elimizin altındaymış gibi 

değerlendirilmelidir. Hal böyle olduktan sonra 

araştırmacımız atmosferin yine ruhsal güçten 

yararlanarak analizini yapar. Burada adeta bir 

bilgisayar gibi (size örnek olması açısından 

konuşuyorum) atmosferin bir miktar yapısını 

algılama sahası içine alarak atmosferde bulunan 

maddelerin analizini yapar ve bunda asla bir 

yanılma, yanlış söz konusu olmaz. İsterse bunu 

kayıtlara geçmesi için fiziksel (size göre 

konuşuyorum, aslında bize göre göre çok daha 

süptil) aletlerimize kaydeder. Bu kaydetme, yine 

bunun elde ettiği verileri herhangi bir alete ya da 

bağlantıya gerek kalmadan kendi bilgisayarına 
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diyelim (bu kelime çok kaba kalmakla birlikte) 

zihinsel verilerini aktarır. Aslında bu zihinsel veriler 

istenildiği anda hatırlanacak nitelikte oldukları için 

bir Agartalı kendi zihinsel verilerine istediği anda 

ulaşabileceği için asla unutma kavramı 

olamayacağından, o alete kendisi açısından 

kaydedilmesine gerek yoktur. Ama bilmeyenlerin 

daha kolay öğrenmelerine imkân hazırlamak için 

böyle bir kayıt işlemi yapılmaktadır. 

 

 Soru: Peki efendim, buna her Agartalı ehil 

midir? 

           

 Semiyun: Belli bir seviyeye gelmiş, bunun 

öğrenimini yapmış her Agartalı bu özelliklere 

sahiptir. 

 

 Soru: Yani burada bir nevi duru görü olarak 

çalışılıyor. Peki, o görüntüye getirilebilir mi 

efendim? 

 Semiyun: Zaten kardeşimiz onu duru görü 

olarak görür ama sadece fiziki görüntüden 

bahsetmemek gerekir. Fiziki görüntü çok kaba kalır. 

Biz sizin çeşitli medyumluk hallerinizi bir arada 

kullanabildiğimiz için fiziki görüntülerin, 

algılamaların daha ötesinde algılamalar 

gerçekleştirebiliriz. Düşündüğünüz için söylüyorum. 

Biz o aşamayı geçmiş olmakla beraber bir gezegenin 

fiziki görüntüsünü yine bir Agartalı uzaktan 

algılayabilip herhangi bir yere bu görüntüyü 

aktarabilir. 
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 Soru: Yani Şimdi efendim, ben odamda 

oturuyorum. Uzağa gitmeyelim. Ayın yüzeyini 

algıladım, bir kamera gibi ayın yüzeyini çekiyorum 

diyelim. Bunu şu salonun ortasına bir başkası izlesin 

diye üç boyutlu olarak canlandırabilir miyim? Bu 

mümkün mü? 

 

 Soru: Evet ama bizim için son derece şaşırtıcı 

oluyor. Anlaşılan sizden hiçbir şeyimizi 

saklayamıyoruz. 

 

 Semiyun: Ama bu kötü bir şey değildir. 

           

 Soru: Şimdi efendim, biz beş yüz yirmi beş 

boyut olduğunu biliyoruz. Fiziki kâinatlar 

konusunda az çok konuştuk. Uzay araçlarınızla 

sekizinci boyuta kadar çıkabildiğinizi de 

konuşmuştuk ama kaçıncı boyuta kadar algılama 

yapabiliyorsunuz? Beş yüz yirmi beş boyutun 

ötesine ulaşabiliyor musunuz? 

 

 Semiyun: Hayır bu mümkün değildir. Beş yüz 

yirmi beş boyutun ne olduğunu, ne manaya geldiğini 

bilseydiniz zaten böyle bir soru sormanız mümkün 

olmazdı. Biz yaratılışın sonsuzluğunu, tekâmül 

yolunun sonsuzluğunu biliyoruz. Bu sonsuz yol 

içinde kat ettiğimiz her türlü mesafe bir noktadan 

öteye geçemez. Hiçbir yaratılmış için bu yolun 

sonuna gelindiği söylenemez. Çünkü yol 

yüründükçe daha fazla mesafe kat ettikçe aradaki 
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mesafenin büyüklüğü idrak edilir. Bu nedenle 525 

boyut olarak ifade edilen tekâmül yolunun bir 

noktası olan bu mesafe bizim için bile şu aşamada 

fiziki uygarlıklar açısından konuşacak olursak asla 

algılanması mümkün olmayan bir yoldur. Biz fiziki 

gelişmişlik içinde nereye, hangi noktaya ulaşırsak 

ulaşalım, asla 525 boyutun tamamını birden 

algılayacak seviyeye gelemeyiz. Fiziki kâinatta 

yaşayan varlıklar için bu mümkün değildir. 

 

 Soru: Ama en güzel surette yaratılan insan 

kavramı var efendim. 

 

 Semiyun: Evet, ama nihayet en güzel surette 

yaratılan insan fiziki kâinatlarla bağımlı olarak 

yaratılmış insandır. Bu sınırlar altında en güzel 

surette yaratılmışlık söz konusudur. Sözgelimi, 

3.boyutta insan yaşamakla birlikte, 4.boyutta 

yaşayan artık insan değildir. O başka bir ruhsal 

varlıktır. Konuya bu şekilde yaklaşamazsınız. Ama 

525 boyut içinde bizde sözgelimi 15, 16, 17 (bu 

kişiye göre değişir) en fazla 20, hatta bilemediğiniz 

en uç noktalarda konuşacak olursak, çok ender 

olarak konuşacak olursak, sizin üstadınızın ulaştığı 

seviyelere kadar ulaşabilen, algılama sahasına 

yaklaşabilen kardeşlerimiz vardır. Olmuştur. Ama 

bu son derece uç noktayı ihtiva etmektedir. 

Agartalılar için 15, 16 ve 17.boyutlara kadar olan 

âlemlerin algılanması normal ve tabii bir haldir. 

Ancak buradan şu netice çıkartılmamalıdır. Tekrar 

söylemekte yarar bulunmaktadır: Agarta Uygarlığı 
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hangi gelişmişlik seviyesine ulaşırsa ulaşsın, 525 

boyutun tamamını birden algılayacak seviyeye 

gelemeyecektir. Çünkü fiziki imkânlar buna 

müsaade etmeyecektir. 

 

 Soru: Efendim, aynı şekilde atomun ötesinde, 

zerrelere doğru, küçüğe doğru da bir algılama söz 

konusu mudur? 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Ruhsal 

imkânlarımızın gelişmişlik seviyesine bağlı olarak 

sizin bildiğiniz atomun çok ötesindeki küçüklüklere 

ulaşmış durumdayız. 

 

 Soru: Efendim, bu algılamaların günlük 

yaşantıdaki rolü nedir? 

 

 Semiyun: Kişisel ilişkilerde, günlük yaşantıda 

Agartalılar, daha önceki celselerimizde söylediğimiz 

gibi düşünsel aktarım yolunu kullanmakta, telepatiyi 

kullanmakta yani zorunlu olmadıkça özellikle küçük 

çocuklarla, bu imkânı henüz elde etmemiş 

çocuklarla konuşmanın dışında konuşmamaktadırlar. 

Yani sürekli bir “hal ehliyeti” içinde yaşantımızı 

sürdürmekteyiz. Her şey böylece çok daha kolay 

halledilmektedir. 

 

 Soru: Evet, yani düşündüğünüz zaman 

kendinizi ışınlayabiliyorsunuz, düşünce aktarımı, 

telepati ile konuşuyorsunuz. Affedersiniz, 

dışkılamalarınızı düşünce yoluyla ışınlayarak 
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yapıyorsunuz. Hastalanmıyorsunuz, 

unutmuyorsunuz, yanlış yapmıyorsunuz. Mükemmel 

bir insan karşımıza çıkıyor. Belki evliyalığın da 

ötesinde diye değerlendiriyorum ben. 

 

 Semiyun: Evet, mükemmel bir insan yapısı 

karşınıza çıkıyor. Bu söz doğrudur. Ama “evliyalık” 

derseniz, yine orada durun derim. Sizin dünyanıza 

gelen evliya dediğimiz büyüklerimiz gerçekten şu 

bizim saydığımız özellikleri yeryüzünde 

yapamamakla birlikte onlar içinde yaşadıkları 

topluma uygun hareket etmiş durumdadırlar. Ama 

onlar ruhsal gelişmişlik bakımından Agartalı 

insanların çok daha ötesindeki seviyelere ulaşmış 

varlıklardır. Evliya sözünü kabul etmeyelim. Ama 

insanın mükemmelliğinden söz etmek gerekiyor ise 

biz buna bir parça örnek teşkil etmekteyiz. Ama 

Şunu tekrar vurgulayalım; bu bizim ulaştığımız 

seviye en güzel surette yaratılan insan kavramından 

yine de bir hayli uzaktadır ama işin güzelliği de 

budur. Bizlerde tıpkı aslında sizlerin şuursuzca 

yaptığı gibi en güzel surette yaratılan insana ulaşma 

çabası içindeyiz. Ona ulaştığımız anda kâinattaki 

tüm yaratılmışa ruhsal varlığın tüm güzelliklerine bir 

anlamda ulaşmış olacağız. Yolumuz uzundur. 

İnsanın güzelliğini, kudretini keşfetmedeki yol bir 

hayli uzundur. Uzun olması ayrı bir güzellik, ayrı bir 

görkemdir. 
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 Soru: Efendim, tabii çocukların duru görü 

algılamaları, kendilerini ışınlamaları vardı. Bu 

uzaktan algılamalar çocuklarda kaç yaşında başlar? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız, bu kişisel 

durumlara göre değişir. Ama genel olarak 15-20 

yaşından itibaren bu tür algılamalar başlar. Yaş 

ilerledikçe bu algılamaların etkisi artmaya başlar. 

     

 Soru: Burada hemen şunu sormak gerekiyor. 

Sözgelimi 50 yaşındaki Agartalı bir insanın az önce 

ifade ettiğimiz gelişmişlik, algılamadaki gelişmişlik 

hali 300 yaşındaki bir Agartalı'nın hali ile aynı mıdır 

efendim? 

 

 Semiyun: İşte ben de ondan bahsediyorum. 

Hayır, aradaki 250 yıllık mesafeyi yabana 

atamazsınız. Ama tabii ki, ruhsal düzeylerin 

farklılığı bu mesafeleri bazen ortadan 

kaldırmaktadır. 

 

 Soru: Peki bebekler doğduğu anda bizim 

bebeklerimizden farklı mıdır efendim? 

     

 Semiyun: İşte olayın bir diğer yanı budur. 

Büyük bir farklılık yoktur. Onlar sözgelimi 

doğdukları anda sizlerin bebekleri gibi 

konuşamazlar ve günlerinin büyük bir bölümünü 

uykuda geçirirler. Fakat kendilerine dönmedeki sürat 

sizin bebeklerinize göre daha hızlıdır. Bu konuya 

daha önce değinmiştik. 
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 Soru: Evet efendim. Oradaki bilgilere 

başvurabiliriz. Tabii bütün bunların eğitimi var öyle 

değil mi? 

 

  Semiyun: Elbette vardır. Okullarımızda bu tür 

çalışmalarımız süratle ve ciddi bir şekilde devam 

etmektedir. 

 

 Soru: Şimdi bir uç örnek vermek istiyorum. 

Üstadımız Muzaffer Kınalı ekiminizi yoluyla 

dünyadaki ilk yaşayan şuurlu canlılar dönemine 

gitmiş, onlarla konuşmuştu. Şu anda isimlerini 

hatırlayamıyorum. Sizin bu kavramın geçmişine ve 

geleceğine yönelik algılamalarınız ne durumdadır 

efendim? 

 

 Semiyun: Bizler üstadınızın yaptığı bu 

çalışma seviyesinde değiliz. Ama nispeten belirli 

mesafelere doğru ekiminizi yöntemi ile gitmemiz 

söz konusu olmaktadır. Ama bu hiçbir zaman 

milyarlarca yılı alacak bir yapı göstermemiştir. Yani 

bu konuda bir bilgiye, ruhsal gelişmişliğe kişisel 

olarak eriştiğimiz zaman on bin yıl öncesine dönüp 

orayı ruhsal güç ile algılarken yüz milyon yıl 

öncesine dönebilme imkânı söz konusu değildir.  

Yani buradaki on bin yıl öncesine dönüp algılama 

yapmış olmak ile mademki bu noktaya gelindi 

öyleyse yüz milyon yıl, hatta bir milyar yıl geriye de 

rahatlıkla gidilebilir diye bir kavram söz konusu 
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değildir. Orada ruhun bilmediğimiz kabiliyetlerini 

ortaya koyması söz konusudur. 

 

 Soru: Efendim, siz bu konuda o zaman mesafe 

verebilir misiniz? Ne diyebilirsiniz? 

    

 Semiyun: Nihayet yüz bin yıldan daha ötesini 

ekiminizi yolu ile bizim algılamamız söz konusu 

değildir. Genel olarak konuştuğumuzu burada 

belirtmemiz gerekir. 

 

 Soru: Aynı şekilde geleceğe yönelik olabilir 

mi? 

 

 Semiyun: İsterseniz orasını hiç 

karıştırmayalım. 

 Soru: Tabii, biz geleceğin bazı yönlerini 

bildiğinizi biliyoruz ama herhalde yüz binlerce yıl 

ötesi söz konusu olmasa gerek diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Düşündüğünüz gibidir. Nihayet 

bilimsel ve ruhsal verilerimiz ile hem kendi yakın 

geleceğimizi hem dünya insanının, hem de 

gezegenlerdeki, yaratılmıştaki diğer bazı unsurların 

yakın geleceğini biliriz. Bu o kadar zor ve önemli bir 

hadise değildir. 

            

 Soru: Şimdi şöyle bir bilgiye sahibiz: Mesela 

yine Yaren Kitabında bahsetmişti. Parmakları, 

parmaklarınızı bir yere dokundurduğunuzda takır 

takır algılamalar başlayacak demişti. İnsanlık için 
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Yaren bunu görmüştü. Aletlerinizin çok ötesinde 

demişti. Yani bir optik okuyucu gibi adeta 

parmaklarımız iş görecekti. Bu sizde daha ileri 

boyuttadır diye düşünüyorum efendim. 

 

 Semiyun: Bu hadiseyi siz yakın gelecekte 

gerçekleştireceksiniz. Bu o kadar zor ve güç bir 

kavram değildir. Biz onun çok daha ötesine ulaşmış 

durumdayız. Gerektiğinde yine elimizi, 

parmaklarımızı kullanmakla birlikte, bunun çok 

daha ötesine ulaşmış durumda olduğumuz neticesini 

zaten celse bilgileri vermektedir. Bizim herhangi bir 

şeye dokunmamıza dahi adeta gerek kalmamıştır. 

 

 Soru: Her yönünüzle bir algılama söz konusu 

o zaman efendim. 

  

 Semiyun: Böyle söylenebilirse de işin tekniği 

biraz daha farklıdır. Nihayet ruhsal güç ile algılama 

söz konusu olmaktadır ki, ruhsal yapının, ruhsal 

gücünün bir yanı, sağı solu, parmağı söz konusu 

değildir. 

 

 Soru: Şimdi bir de mesela bizim bazı 

medyumlarımız vardır. Okumuşuzdur, biliriz. Bir 

maddeyi, bir eşyayı eline aldığında onun geçmiş tüm 

bilgisini ortaya koyabilir. Sözgelimi der ki; bu 

eşyayı şu şehirde, şu işçi, şu şekilde yapmış, bu eşya 

şöyle bir yolculuk geçirmiş ve şu dükkânda satılmış 

diye algılama yapılabilir. Yani eşyanın tabiatında 
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insanın kendisini algılayabileceği hususiyetler var 

anladığım kadarıyla efendim. 

 

 Semiyun: İşte olayın bir de bu yönü var. 

Aslında siz henüz bilgi açısından bir hayli geride 

olduğunuz için sadece insanın algılama yaptığını 

düşünüyorsunuz. Oysa yaratılmış her şey aynı 

kuantum tekniğindeki gibi bütünün bütün 

özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bir 

anlamda sizin algılamanızın yanı sıra algılanacak 

bilgi de, eşyada kendisini size sunmaktadır. Az önce 

örneğini verdiğiniz hadisedeki gibi bir eşya 

kendisine ait bütün bilgiyi zaten bünyesinde 

taşımakta, her geçen gün kendisiyle ilgili bilgileri 

geliştirmektedir. Aslında konuşacak olursak o da bir 

canlıdır. O da tam anlamıyla saf bir manevi değeri 

bünyesinde taşımaktadır. Siz de saf bir manevi değer 

olduğunuz için ve manevi değerlerin maddeyle bir 

alakası söz konusu olmadığı için, bu manevi 

değerlerin birbiriyle ilişkisi hiç zor bir hadise 

değildir. Bunun bir de kül olarak değerlendirilmesi 

gerekir. Kül olarak düşünüldüğünde her şey 

birbiriyle tam bir ilişki halindedir. Her şey birbirine 

yöneliktir, her şey birbiri ile kaimdir, birbiri ile bir 

anlam bir değer taşımaktadır. Bu birlikteliği, bu 

ilişkiyi ortaya koymak insan varlığı için zor bir şey 

değildir. Çünkü insan vahdetin büyük birliği içinde 

çok önemli bir yapı taşıdır. 

 

 Soru: Genel olarak bu söylediklerinizi 

anladım. Ayrılık yok, uzaklık yok, mesafe yok. Hep 
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birlik, hep özde aynılık var ve algılama, tanıma bu 

öğelerin doğallığından kaynaklanıyor. Ama yine de 

işin tekniğine indiğinizde bütün bu algılamalar için 

insan hücresinin yapı taşlarının bizde henüz devreye 

girmeyen kısımlarını kullanabildiğinizi ben 

öngörüyorum efendim. 

 

 Semiyun: Aslında fiziki yapı olarak aramızda 

herhangi bir farklılık olmamakla birlikte, bizler 

fiziki yapımızın henüz sizde devreye girmeyen 

kısımlarını da devreye sokmuş durumdayız. 

Algılamalarımızda bu husus önemli bir rol 

oynamaktadır. 

 

 Soru: Bizde bunlar potansiyel olarak var ama 

henüz devreye girmedi o zaman efendim? 

 

  Semiyun: Henüz çok azı devreye girmiş 

durumdadır. İnsanlığın altıncı hissinde bir hafif 

kıpırdanma olmuştur. Bu bile az şey değildir. 

Gelecekte bu çok daha etkin bir rol oynayacaktır. 

İnsan kendindeki güzellikleri görüp, bunun neticeleri 

ile karşılaştıkça hayrete düşmeden edemeyecek ve 

kendi görkeminin o zaman farkına az çok varmaya 

başlayacaktır. Bu defa tanrısına bir defa daha 

yönelecek ve o yönelmenin doğal güzellikleriyle 

tekrar karşılaşacaktır.  Yorulduğunuzun 

farkındayım. Bu kadarı bu akşam için yeterlidir. 

Size iyi geceler dilerim. 
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 CELSE: 70                                         

11.12.1994 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar dilerim. Ben Semiyun. Uzun zamandır 

sizinle görüşmememize rağmen, sizinle telepatik 

haberleşmelerimiz devam etti. Ayrıca hayırlı 

çalışmalarınızı her yönüyle takip ettik. Elbette sizin 

bizden istediğiniz onaya cevap vermemek olmazdı. 

Çünkü yaptığınız çalışmalar birbirinden hayırlı 

çalışmalardır. Bugün, şu anda bunların neticesini 

fiziki olarak görmeseniz bile çok yakında 

göreceksiniz. Allah şuurlu çalışmalarınızın ve 

azminizin devamını nasip etsin. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar diliyoruz efendim. Epey 

zamandır sizden onay almamıza rağmen celse 

yapamamıştık. Fakat araya gerek Besmele'nin, 

gerekse Kuran'daki Şifre Harflerin sırlarını 

matematiksel olarak nebze açma işimiz girdi. O 

konularda kitaplar hazırladık. İki kitabımız var. Biri 

hemen tamama erdi. Diğerinin daha eksikleri var, o 

çalışma devam edecek. Bu çalışmalar bizi sizden bir 

parça mahrum etti. Aslında o yönüyle bakarsak 

hayırlı da oldu. İnşallah bu açığı kapatırız. Bu akşam 

ben Agarta insanı ile yeryüzü insanı arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar hakkında konuşmak 

istiyorum. Daha önceki birkaç celsemizde Agarta 

insanı ile yeryüzü insanının bazı özellikler dışında 

tamamen aynı olduğundan bahsedilmişti. Bizden 

farklı olarak sizlerin saç, tüy gibi unsurları 
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vücutlarınızda yoktu. Ayrıca tüm Agartalılar'ın 

kanları aynı gruptandı. Bizim bildiğimiz bir gruptu 

bu aynı zamanda. Kabaca farklılıklar bunlardı. 

Şimdi sözgelimi gözeneklerde tüy olmaması vücudu 

etkiler. Bu etki ciddidir. İnsan derisindeki tüylerin 

olmaması bizim için düşünülemez. Onlar nefes alıp 

vermede bir fonksiyon icra ediyorlar. Bu sizde yok. 

Onu ikame eden bir şey vardır diye düşünüyorum. 

Kalıcı farklılıklar bunlardı efendim. Buna ilave 

edeceğiniz herhangi bir husus var mı? 

 

 Semiyun: O zamanki sorulara verilen 

cevaplar, sizin o zamanki bilgi ve şuur düzeyinize 

bağlı kalınan cevaplardı. Bir anlamda saç, tüy gibi 

unsurların olmaması küçük bir farklılık gibi görünse 

bile arkasından derin anlamlar, bilimsel neticeler 

çıkan bir sürece doğru götürür bizleri. Çok isabetli 

olarak söylediğiniz gibi sizin vücutlarınızdaki 

tüylerin, saçların vücut yapınızın sağlıklı 

işleyebilmesi için önemli bir rolü vardır. Bizlerde bu 

tüylerin olmaması bu sağlıklı işleyişi ortadan kaldırır 

gibi gözükse de bizde durum farklıdır. Yani bizde 

tüyün olmaması bir sağlıksızlık değil, daha sağlıklı, 

daha bir latif bedenin, daha gelişmiş bir bedenin bir 

doğal neticesidir. Açıkçası bizim nefes alıp 

vermemizde, derimizin nefes almasında bu şekilde 

vücuttaki zararlı maddelerin dışarıya atılıp, dışarıdan 

yararlı maddelerin içeriye alınmasında tüylere 

ihtiyaç yoktur. Çünkü vücudumuzun fiziki yapısı 

sizin derinizin tamamının tüylerle birlikte yaptığı bu 

işlevi başka bir biçimde, daha mükemmel 
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yapabilecek özelliklere sahiptir. Aslında konu 

Agarta insanı ile yeryüzü insanının vücut yapısının 

farklılıklarından daha çok, daha latif bir insan kalıbı 

ile daha kaba bir insan kalıbının arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Sizler sadece 

Agartalılar'ı değil, insanlık ailesinin diğer farklı 

üyelerini tanıdıkça ondaki bedenlerin latifliği, 

mükemmelliği ölçüsünde, kendi bedeniniz ile olan 

farklılıkları tespit edeceksiniz. Bu farklılıklar 

görünürde fiziki farklılıklar olmamakla beraber 

mikroskop altına alındığında önemli farklılıklar 

olarak karşınıza çıkacaktır. Sanırım zaten celsemizin 

konusu budur. Siz sorularınızı sorun. Sordukça konu 

açılacaktır. 

 

 Soru: Evet efendim. Şimdi biz ruhsal 

bilgilerden öğreniyoruz ki, Altın çağ insanı bile 

bugünkü yeryüzü insanından daha farklı olacak. 

Yani 2000 yıllarının insanı daha latif insan olacak. 

Çünkü o devreye girmiş bulunuyoruz. Bu farklılık 

dünyaya verilen çok farklı manevi enerjilerin insan 

hücrelerinde yaratacağı değişimden kaynaklanıyor, 

yani daha latif, daha canlı, daha yaşlanmayan, 

yenilenmiş, mükemmel hücre yapısı oluşacak 

insanlarda. Hem yeni doğan insanlarda, hem 

yaşayan insanların fiziki bedenlerinde fark 

ettirmeden yapılan değişiklikler neticesinde. Bu 

durumda sizler ile bizlerin hücre yapılarında doğal 

olarak farklılık çıkıyor diye düşünüyorum efendim. 
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 Semiyun: Zaten az önceki açıklamalarımız bu 

paraleldedir. Hücrelerimizin yapıları aynı olmakla 

beraber, onların derinliklerinde sizde kapalı bulunan 

pek çok odak, bilgi merkezi veya işlev yapacak 

unsurlar bizim manevi enerjileri hazmetmemiz 

neticesinde çalışmaya başlamış durumdadır. 

Olgunluk, hücrelerin yapısındaki farklılık buradan 

ileri gelmektedir. Sizdeki hücreler aynı olmakla 

beraber, o hücrelerin pek çok kısmı tabiri caizse 

daha işletmeye açılmamış, kapalı durumdadır. İşte 

bizler manevi enerjileri çekmemiz neticesinde, 

hücrelerimizin bu kapalı kısımlarını işletmeye açmış 

durumdayız. Ama sadece hücrelerle bunu 

genelleştirmemek gerekmektedir. İnsanın son derece 

mükemmel yapısındaki kapalı kısımlar bizde daha 

açık bir haldedir. Bu nedenle bedenlerimiz 

yaşlanmamakta 400 yıldan fazla yaşamakta ve 

yorulmamaktadır. Sizde bütün bunlar potansiyel 

olarak mevcut olmakla beraber, henüz işletmeye 

açılmamışlar, açılmasını beklemektedirler. Altın 

Çağ'da ise bunlar peyderpey açılmaya başlayacaktır. 

Çünkü o çağın enerjileri daha yüksek mertebeden 

olacağı için hücreleriniz bu enerjileri sindirdikçe tek 

tek henüz bilinmeyen kapalı noktaları çalışmaya 

başlayacaktır. 

 

 Soru: Efendim, aynı şekilde yine DNA'larda, 

kromozomlarda değişiklikler olacakmış. Adeta bu 

kalıp atılacak, bir anlamda yeni, latif bir insan kalıbı 

ortaya çıkacak. Fakat her halükarda bugünkü kalıp 

veya Altın Çağ'da bizim kullanacağımız prototiple, 



                                            245 

 

kalıp ile sizinkiler yine de bu açıdan farklıdır. 

Sizdeki durum nedir efendim? 

 

 Semiyun: Takdir edersiniz ki, aramızdaki 

büyük farklılık bedenlerimizde bu şekilde kendini 

göstermektedir. Bizlerin bedenlerindeki gerek 

kromozomlar, gerek DNA'lar ki, bunlar bizim için 

artık hiçbir mana ifade etmiyor, çünkü bunların çok 

daha derinleri vardır. Bu derinliklerdeki pek çok 

hususlar işlevsel açıdan sizlerden farklıdır. Doğal 

olarak kromozom dediğiniz, DNA dediğiniz yapı 

taşları sizlerdeki gibi olmayıp, çok daha latif bir 

durumdadırlar. Bu nedenle fiziki yapımızda az önce 

bahsettiğim farklılıklar ciddi olarak kendini 

göstermektedir. Fakat Altın Çağ dediğiniz çağda, 

sizlerin vücut yapıları biraz daha normale, bir 

anlamda kirlenmeden önceki haline dönecek, 

böylece insan ömrü süratli bir uzama kaydedecektir. 

Bu aslında anormal bir hadise olmayıp, anormalliğin 

normalleşmesi hadisesi olacaktır. Çünkü sizlerin şu 

kalıplarınızın kirlenmeden önceki yapısının doğal 

ömrü çok daha uzundur. İnşallah bunları siz de 

bizzat gözlemleyebileceksiniz. 

 

 Soru: Tabii bunu her boyutta geliştirebiliriz 

zannedersem. Sözgelimi sizlerin gözlerinizin görme, 

kulaklarınızın duyma ve burnunuzun koku alma 

keskinliği bizden bir hayli fazla olsa gerek diye 

düşünüyorum. Bu ölçü nedir? 
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 Semiyun: İşte o ölçüye bir sınır koyamazsınız. 

Çünkü bizler bir anlamda fiziki gözlerimizle 

görmüyoruz. Bizler kâinatın herhangi bir 

noktasındaki bir gezegene ait bütün verileri yine 

fiziksel organlarımızla, buna ruhsal organlarımızı 

ilave etmek suretiyle uzaktan algılayabilme 

imkânına sahibiz. Bunun dışında fiziki görme 

açısından bir örnek vermek istersek, ben magma 

tabakasını veya dünyanın merkezini rahatlıkla 

izleyebilirim. Veya herhangi bir uzaklıktaki bir 

bitkinin kılcal damarlarını fiziki gözlerimle 

değerlendirebilirim. Bunlar size şaşırtıcı gelse bile 

işin doğası, normali budur. Siz de Altın Çağ 

dediğiniz çağda, daha latif bedenlerinizin güçlerini 

devreye sokarak bizimki kadar olmasa bile Şu devre 

göre mucize gibi gözükebilecek hayırlı neticelere 

varacaksınız. Yaşayalım, inanıyorum ki, hep beraber 

bunları göreceğiz. Ve şu sözlerimiz geleceğe bir 

kanıt olarak kalacaktır. 

 

 Soru: Efendim, daha önceki bir celsemizde 

kan grubunuzun, bizim de bildiğimiz kan 

gruplarından bir tanesi olduğunu söylemiştiniz. Onu 

söyleme zamanınız geldi mi acaba? 

 

 Semiyun: Hayır, henüz erkendir. 

Spekülasyonlara neden olmaması gerekmektedir. 

Bizim için önemli olmamakla birlikte, sizin için 

henüz erkendir. 
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 Soru: Efendim, bir de şunu sormak istiyorum. 

Sözgelimi, tırnaklarınız var mı, yoksa onu da kontrol 

altında tutabilir misiniz? 

 

 Semiyun: Hayır, tırnaklarımızın doğal olarak 

uzaması gerekmektedir. İnanınız ki, istenirse kontrol 

altında tutulabilir. Ama bu vücudumuzun 

mükemmel işleyişine sağlıklı bir katkı sağlamaz. 

Zararı pek olmasa bile bizim için bir nevi doğallık 

ilkesine aykırıdır. Onu sizdeki gibi kesmek ama 

bizim kendi yöntemlerimizle kesmek son derece 

sağlıklı ve doğal bir uygulamadır. 

 

 Soru: Sözgelimi nasıl kesiyorsunuz efendim? 

Bir alet kullanıyor musunuz? 

 

 Semiyun: Alete gerek yoktur. Daha önce 

sözünü ettiğimiz gibi, tuvalet ihtiyacımızı nasıl 

karşılıyorsak, tırnaklarımızın uzayan kısımlarını o 

şekilde bedenimizden atıyoruz. Yani düşünsel 

gücümüzü uzayan tırnaklarımızın o kısmına 

yöneltmek suretiyle onu moleküllerine ayırarak ait 

oldukları toprağa, yere yolluyoruz.  

 

 Soru: Bu, çocuklarınız için de söz konusu mu 

efendim? Örneğin, bebeklerin uzayan tırnaklarını 

annesi aynı yöntemle mi keser, yoksa bir alet mi 

kullanır? 
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 Semiyun: Alet kullanmak bu durumda pratik 

değildir. Bizim annelerimiz aynı yöntemi çocukları 

için rahatlıkla uygulayabilirler. 

 

 Soru: Efendim bir de şunu soracağım. Tabii 

alet edevat kullanıyorsunuz ama zannedersem önce 

manevi aletler, ruhsal gücün aletleri sanırım ön 

planda. Bu şekilde bir denge sağlanmış anladığım 

kadarıyla. 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Ruhsal 

aletlerimiz, manevi aletlerimiz, fiziki aletlerimiz ile 

kıyaslanamayacak mükemmelliktedir. İşin doğrusu 

budur. Sizde ise fiziki aletler, manevi araçlarınızın 

yerini almış durumdadır. En azından bunun 

dengelenmesi şarttır. Yaren kitaplarında var olan bu 

bilgilerin, ruhsal kökenli bu bilgilerin bizi tanıyıp, 

tanımlamada size ne kadar katkı sağladığını burada 

müşahede ediyorsunuz. Doğaldır ki, bize soru 

sorabilmeniz için bilgi sahibi olmanız 

gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi sahibi olursanız, 

o denli gerçeğe yakın sağlıklı sorular sorma 

imkânınız olacaktır. Allah'a Şükürler olsun ki, bizim 

çalışma arkadaşımız bu konuda son derece gayretli 

ve azimlidir. Bir yandan bilgi edinirken, diğer 

yandan yeryüzü insanına bilgi indirmektedir. 

İnşallah bunların çok yönlü hayırlı neticelerini hep 

beraber paylaşacağımız günler olacaktır. Şu soğuk, 

sıkıntılı odada Allah rızası için yaptığınız şu çalışma 

asla boşa gitmeyecektir. Henüz sizi yeryüzünde 

takdir eden olmasa bile bu taraftan son derece takdir 
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edilmektesiniz ki, bu da size şu aşamada yeterli gücü 

vermektedir. Sanırım sorularınız bitti. En kısa sürede 

görüşmek ümidiyle size iyi akşamlar dilerim. 

 

 Soru: Ben de iyi akşamlar diliyorum efendim. 

 

 

 CELSE: 71                                             

5.12.1994 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar dilerim. Ben Semiyun. Buyurunuz. 

 

 Soru: Efendim, biz de iyi akşamlar diliyoruz. 

Bugün konumuzu tamamlamak açısından 

Agartalılar'ın psişik yetenekleri ve algılamaları 

konusunda bir celse daha yapmayı arzu ediyorum. 

Okuyup, öğrendikçe, psişik açıdan yetenekli insanlar 

görüyoruz. Özellikle piramitlerin yapılmasında bu 

insanlar söz konusu olmuş. Tabii, uzaydan gelenlerle 

ruhani âlemden gelenlerle birlikte müşterek bir 

çalışma yapılmış. Oradaki çalışmaların Agartalılar 

ile olan ilişkisini ben algılama veya psişik yetenek 

açısından değerlendirmek istiyorum. Sualim şu: 

Piramitlerin yapılmasında bazı görevliler, 2. 

aşamadaki görevliler, kayaları elleri ile 

kesiyorlarmış. Eşyaları ellerinizle parmaklarınızdan 

çıkan enerji ile kesme olayı var mı efendim? 

 

 Semiyun: Düşündüğünüz bu hadise zaten 

Agartalılar olarak biz yeryüzünü bu tür 
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medeniyetlere bırakıp yeryüzünün altına çekildikten 

sonra gerçekleşmiş bir hadisedir. Piramitlerin 

yapılmasında bizim medeniyetimizin rolü fazladır. 

Pek tabii olarak taşların el ile elden çıkan, parmak 

uçlarından çıkan enerjilerin yönlendirilmesi ve 

tahayyülatın, düşünce gücünün bu yönlendirilmeye 

ilave edilmesi ile kesim işinde Agartalı insanlar 

çalışmış durumdadırlar. Okuduğunuz o bilgideki 

insanların bir kısmı Agartalı insanlardır. Biz o 

yeteneğe doğal olarak sahip bulunmaktayız. 

 

 Soru: Şimdi 3. aşamaya geliyorum o halde 

efendim. 1. aşamada normal insanlar taşları, büyük 

kayaları taşımışlar fiziki olarak. 2. aşamada sizin de 

sözünü ettiğiniz gibi elle kesme hadisesi vuku 

bulmuş. 3. aşamada diğer görevliler özellikle 

geceleri, 1. aşamadaki halkın bunu görüp 

algılamaması için taşları gözleriyle kaldırıp yerlerine 

koymuşlar. Burada aynı yeteneğe sizler de sahip 

misiniz efendim. Yine aynı kapsamda soruyorum. 

 

 Semiyun: Dikkat ederseniz ilk cevabımızda, 

bizim zaten bu yeteneğe sahip olduğumuz ortaya 

çıkmaktadır. Düşünce gücünün, gözlerden çıkan 

enerji ile birleşerek eşyayı havalandırıp istediği yere 

taşıması belirli seviyeye gelmiş bizler için son 

derece doğal bir hadisedir. Açıkçası biz bu güce 

sahip insanlarız. 

 

 Soru: Bunda ölçü nedir efendim? Mesela bir 

Agartalı, bu güce sahip bir Agartalı, bir seferinde 
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kaç tonluk bir eşyayı düşünce gücüyle sözgelimi 

yerden belirli bir yüksekliğe kaldırıp bir şeyin 

üzerine koyabilir? 

 

 Semiyun: Burada aynı sizin fiziki kuvvetiniz 

gibi bir yaklaşım söz konusu olmaktadır. Nasıl ki siz 

30-40 kg. bir ağırlığı kaldırabilirseniz, bizler de 

belirli bir ağırlığı ancak kaldırabiliriz. Bunun ötesi 

sözgelimi bir gökdeleni, bir dağı bu şekilde 

kaldırmak bir Agartalı için mümkün değildir. Kişisel 

yaklaşımlar dışında genel olarak 200-300 kg 

arasında bir ağırlığı kaldırmamız mümkündür. Ama 

ekip çalışması söz konusu olduğunda bir gökdelen 

hatta bir dağın havaya kaldırıldığını söylemek sizi 

şaşırtmamalıdır. Oranlama hatasına düşülmemesi 

gerekir. On Agartalı ayrı ayrı 250 kg'lık bir yükü 

kaldırabiliyorsa, bunu bir araya geldiği zaman 2,5 

ton olarak hesap etmemek gerekir. O icabında birkaç 

yüz tona kadar çıkabilir. Burada aritmetik bir 

yaklaşım değil, geometrik bir yaklaşım söz konusu 

olmalıdır. Birliğin şaşırtıcı etkisi adeta çarpan etkisi 

yapmaktadır. Şüphesiz ki her Agartalı bu yeteneğe 

sahip olmakla birlikte sözgelimi 40-45 kg 

kaldırabilen Agartalı insanlar mevcuttur. Çocuklar 

belirli bir eğitim neticesinde bu işi ancak 

yapabilirler. Çocukluktan gençliğe geçiş 

dönemlerinde aynı sizdeki gibi peyder pey 

ağırlıkların artması söz konusu olmaktadır. 
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 Soru: Efendim bir anlamda bir de bazı bilim 

kurgu filmlerindeki gibi bir eşya havalanıp size 

gelebilir, öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Öyle görünürse de bizim ona 

ihtiyacımız yoktur. 

 

 Soru: Efendim, o piramitleri yapan 3.grup 

insanlar içinde Agartalılar olduğunu biliyorduk, ama 

tabii, onların içinde Agartalılar'dan daha gelişmiş 

düzeyde veya daha geri düzeyde insanlık ailesinin 

üyeleri vardır diye düşünüyorum ben. 

 

 Semiyun: Şüphesiz vardır. Olmuştur, ama o 

kadar önemli bir konu değildir. 

 

 Soru: Peki efendim, Agartalılar bu yetenekleri 

olduğuna göre onu kullanıyorlar. Ama nerede 

kullanıyorlar? Sözgelimi bina yapımında 

kullanıyorlar mı? 

 

  Semiyun: Buna gerek yoktur. Çünkü 

binalarımız tamamen robot varlıklar tarafından 

kolayca yapılmaktadır. 

 

 Soru: Peki nerede kullanılıyor efendim? 

 

 Semiyun: O sizin henüz idrak sahanıza 

girmeyen bilimsel çalışmalarımızda sıkça 

kullanılmaktadır. 
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 Soru: Peki sözgelimi günlük yaşantıda 

kullanılıyor mu? 

 

 Semiyun: Açıkçası pek kullanılmamaktadır. 

Çünkü buna ihtiyaç yoktur. Bizim günlük 

yaşantımızda fiziki eşyalarımız ile irtibatımız 

sizdeki ilişkiden çok daha azdır. 

 

 Soru: Mevcut fiziki ilişkilerde bu şekilde yok 

anladığım kadarıyla. 

 

 Semiyun: Hayır. Özel durumlar hariç günlük 

yaşantıda eşyanın göz ile havaya kaldırılıp 

kendimize yaklaştırılası veya bir yere gönderilmesi 

olayı yaşanmamaktadır. 

 

 Soru: Tabii, ayrıca bunun süratinden 

bahsedilebilir mi efendim? Sözgelimi 200 kg. 

ağırlığı kaldırıp 10 metre yukarıda bir yere koymak 

icap etti diyelim. Bunun süratinden bahsedilebilir 

mi? 

 

 Semiyun: Düşündüğünüzü anlıyorum. Ama 

bu o kadar önemli bir konu değildir. Yani 

konsantrasyonun bozulup, hata yapılması, eşyanın 

yere aniden düşmesi gibi bir hadise söz konusu 

olamaz. Bizim farklı yapılarımız bu tür kazalara 

sebebiyet vermeyi mümkün kılmamaktadır. Normal 

bir süratle, yani sözünü ettiğiniz o mesafeye o eşya 

1-2 saniyede çıkartılabilir. 
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 Soru: Efendim, bilimsel çalışma dediniz. O 

konuyu biraz açabilir misiniz? 

 

 Semiyun: Açmayı çok arzu etmekle birlikte, 

bu sizin şuur sahanızın üstünden başlayan konuları 

ihtiva ettiği için sadece bu genel yaklaşımla 

yetinmek zorunda kalmaktayız. 

 

 Soru: Bir de bu maddenin dağılıp, toplanması 

konusu vardı efendim. Yani sizler Agartalılar olarak 

maddeyi dağıtıp topluyor musunuz? Maneviyatın 

içinde yaşamada maddenin yeri ne efendim? 

 

 Semiyun: Söylediğiniz kavramların henüz tam 

olarak idraki içinde değilsiniz. Bizler pek doğal 

olarak maddeyi dağıtıp toplayabiliyoruz. Yani sizin 

zaman zaman büyüklerinizin sizlere örneklediği 

biçimde bir canlı hayvanı arzularımız ve 

tahayyülatımız ile bir anda ortaya çıkartabiliriz. 

Ama onun düşündüğünüz manada bir ruhu 

olmayacaktır. Bizim yönlendirmemiz gereği ortaya 

çıkmış durumdadır. Ve o biz istediğimiz sürece 

yaşantısına devam edecektir. Kastettiğiniz bu ise 

bunu yapabilecek durumdayız. Ama buna gerek 

yoktur. Bizler zaten maneviyat içinde yaşayan 

insanlarız. Madde, maneviyatın kabalaşmış halinden 

başka bir şey değildir. Bizler bu ilişkiyi, 

maneviyatın kabalaşarak maddeye dönüşmesi 

ilişkisini inceleyerek bilgimizi, görgümüzü 

arttırmaya, kısaca hayatı tanımaya devam ediyoruz. 

Önemli mesafeler kat ettiğimizi siz de şu 
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sözlerimizden anlıyorsunuz. Ümit ederiz ki, siz 

yeryüzü insanlığı olarak yakın gelecekte bu 

konularda çalışmaya başlayabilesiniz. Çünkü şu 

sözünü ettiğimiz psişik yetenekler insanın doğasında 

var olan güçlerin devreye sokulmasından başka bir 

Şey değildir. Ama üzerinde çalışma yapılması 

şarttır. İnsanlık bugün bunu unutmuş, tamamen 

maddenin derinliklerine doğru yol alıyor 

durumdadır. Oysa maddenin ana sebebi maneviyat, 

bir anlamda yine kendisidir. Ümit ederiz ki, 

kendisine ve maneviyata döndüğü anda maddeden 

elde etmeyi istediği pek çok hedefi kendinde 

görecektir. Bütün bunlar size yolunuzu doğru 

seçmeniz için yardımdır. 

 

 Soru: Ben güzel ve toparlayıcı sözleriniz için 

teşekkür ediyorum. Belki kısa bir celse oldu, ama 

benim bu konuda soracaklarım şimdilik bu kadar. 

Başka konular var ama bütünlüğü bozmak 

istemiyorum. Söyleyecekleriniz varsa dinliyorum. 

 

 Semiyun: Yoktur. İyi bir celse olmuştur. Size 

iyi geceler dilerim. 

 

 

 CELSE: 72                                           

15.02.1995 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar dilerim. Buyurunuz. 
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 Soru: Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Uzun 

zaman oldu. Bu açığı kapatmayı arzu ederiz. 19'la 

ilgili çalışmalarımız devreye girdi bir anda. Doğal 

olarak bu konuyu biraz erteledik ki, sizin rızanızı 

almış idik. İnşallah aynı süratle devam etme 

imkânımız olur. Bu akşam ben Agartalılar'ın 

düşünce güçlerini incelemek istiyorum. Nasıl 

kullanırlar? Bizden farklılıkları nedir? Düşünce gücü 

dediğiniz şey nedir? Biraz bu konulara girebilir 

miyiz? 

 

 Semiyun: Düşünce gücü, siz insanların 

şuursuz bir şekilde kullandıkları veya 

kullanamadıkları, insan varlığının en değerli 

yeteneklerinden, ona verilmiş en değerli güçlerden 

bir tanesidir. Düşünce gücü olmadan veya bu gücün 

şuurlu bir şekilde kullanılması öğrenilmeden, 

insanın “insana” varması mümkün değildir. Sizler 

henüz bu bilgiyi kullanmayı bilmediğiniz için, daha 

insana varmamış “beşer” dediğimiz veya denilen bir 

hal içindesiniz. Yani eksiklisiniz. Düşünce gücünü 

öyle veya böyle şuurlu olarak en alt seviyede bile 

kullanmaya başladığınızda, insanlığın yapısı, insanın 

varlığı çok büyük bir değişme kaydedecektir. 

Düşünce gücü insanda mevcut bulunan diğer 

güçlerin ana kaynağıdır. Sevgi veya sevebilme gücü 

pek doğal olarak fiziki güçler, zekâ, şuurun 

berraklığı, bütün bunların hepsi düşünce gücünün 

doğal tezahürleridir. Aslında bütün bunlar düşünce 

gücünün yansımaları olmakla birlikte topyekûn 

düşünce gücünün kendisidir. Düşünce gücünün 
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geliştirilmesi, şuurlu bir şekilde kullanılmaya 

başlanması demek, zekânın o oranda kuvvetlenmesi, 

şuurun o oranda berraklaşması, fiziki güç 

demeyelim ama fiziki unsurlara etki etme gücünün o 

oranda kuvvetlenmesi demektir. Daha önceki bir 

celsemizde söylediğimiz gibi, düşünce gücü ile 

fiziki cisimleri hareket ettirme pek tabii bir hale 

gelir. İnsan varlığının düşünce gücünü kuvvetli bir 

şekilde kullanması neticesinde bedeni adeta 

mükemmel, eskimez, hastalanmaz bir yapı kazanır. 

Bir anlamda düşünce gücünün ne olduğunu bu 

şekilde açıklar isek, onun kaynağının da ruh gücü 

olarak ifade etmekte tereddüt duymayız. Nihayet 

düşünce dediğimiz hadise, güç ve onun kullanımı, 

ruhun tezahüründen başka bir şey değildir. Ruh gücü 

düşünce gücü şeklinde kendisini en etkin bir 

biçimde fiziki kâinatlara hissettirebilmektedir. 

 

 Soru: Efendim, bizim düşüncelerimiz anlık, 

dağınık, daldan dala konan kuş misali gibi. İnsanın 

düşünceleri kısaca kontrollü değil. Hal böyle iken 

sizdeki durum nedir ve bu düşüncenin kullanımı 

nasıldır? 

 

 Semiyun: Siz kendi durumunuzu pek güzel 

ifade ettiniz. Bizdeki durum bunun tam tersidir. 

Bizim ruhsal gücümüz çok daha fazla devreye 

girdiği için sizdeki mevcut düşünce dağınıklığı bizde 

o nispette olmaz. Sözgelimi siz bir konuda yarım 

saat düşünce yoğunluğunu sağlayabiliyorsanız, biz 

bunu bir hafta süreyle yapabiliriz. Aynı zamanda 
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düşüncenin niteliği açısından da o derece farklılık 

söz konusudur. Siz kendi ruhsal seviyenize göre 

konsantrasyonunuzun derinliğini sağlarken, bu bizde 

çok daha fazladır. Bunun dışında, bizim günlük 

hayattan tutun, ruhsal çalışmalara kadar hayatın 

hemen hemen her dalında düşünce gücünü 

kullanmamız söz konusudur. Uzay gemilerimizi 

düşünce gücümüzle ürettiğimizi zaten biliyorsunuz. 

Dışkılama işinden tutun, bedenimizi bir yerden bir 

yere ışınlama konusuna kadar günlük yaşantıda 

bunları kullanmaktayız. Elbette ki daha önce 

söylediğimiz gibi bedenimizi naklederken 

aletlerimizden yararlanıyorsak da yine zaman zaman 

düşünce gücü devreye girmektedir. Aynı şekilde 

eşyaların bir yerden bir yere naklinde düşünce 

gücünü kullanıyoruz. Bu örnekleri çoğaltmak 

mümkündür. Ama asıl önemlisi bilimsel 

çalışmalarımızda, bilimsel konular ile düşünce 

gücünün birlikte kullanılmasından, birleşmesinden 

ortaya çıkan çok yüksek bilimsel değeri haiz olan 

ortamlar, çalışmalar, neticeler artık ne derseniz 

deyiyiniz vardır ki, bunları sizin şuur sathınız 

üstünden başladığı için size açık olarak anlatmam şu 

aşamada mümkün değildir. Bunu ben kelimelere bile 

dökmekte zorlanırım. Ama teorik olarak 

bilinmesinde yarar vardır. 

 

 Soru: Efendim, düşünce gücünüzü nasıl 

devreye sokuyorsunuz? Konsantrasyon ve 

tahayyülün bunda rolü var mı? Yani biz düşünce 
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gücümüzü sizden birtakım veriler alarak nasıl 

geliştirebiliriz? 

 

 Semiyun: Tahayyülün düşünce gücünün 

geliştirilmesinde rolü hem vardır, hem yoktur. 

Tahayyül düşünce gücünün doğal neticelerinden bir 

tanesidir. Hayatta, özellikle astral âlemde ve daha 

üst boyutlarda tahayyül melekesinin rolü çok 

önemlidir. Ama doğrudan doğruya düşünce gücünün 

geliştirilmesinde bir rol oynamamakla beraber, ikisi 

bir arada çalışırlar. Doğal bir netice olarak 

düşüncenin bir fonksiyonu şeklinde kendini belli 

eder. Konsantrasyon konusu için de aynı şeyleri 

söyleyebiliriz. O da düşüncenin bir yan fonksiyonu 

olarak hizmet vermektedir. Düşünce gücünün 

kullanımı veya bu gücün ortaya konulması hadisesi 

aslına bakarsanız tamamen ruhsal olgunluğa bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca düşüncenin 

yansıtılacağı fiziki beynin berrak veya son derece 

işlevsel olması önem kazanmaktadır. Daha doğrusu 

düşüncenin tam olarak devreye sokulabilmesi için 

iki ana unsura ihtiyaç vardır. Bunlardan birincisi, o 

varlığın ruhsal olgunluğunun yüksek olması, ikincisi 

de enkarne olduğu prototipin beyninin yani fiziksel 

yapının gelişmiş olması. Bunlar bir arada olduğu 

zaman az önce sözünü ettiğimiz düşünce gücünün 

tam olarak kullanımı devreye girebilir. Bizim ruhsal 

yapımız sizinkinden daha olgun ve gelişmiş veya 

tekâmül etmiş durumdadır. Bunu zaten söylemiştik. 

Beyin yapılarımız esasta aynı olmakla birlikte, bizim 

kullandığımız fiziki kalıp daha latif olduğu için 
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beynimizin çalışan kısımları sizinkinden daha 

fazladır. Bu doğal bir haldir. Bu nedenle bizde size 

göre düşüncenin sizde olmayan kısımlarını 

kullanabilen bir yapı ortaya çıkmaktadır. Tekrar 

edersek, beyin yapılarımız esasta aynı olmakla 

birlikte bizim bedenlerimiz daha latif olduğu için, 

beynimiz daha latif olduğu için işleyen hücreler ve 

bilip bilmediğimiz beyne ait bütün hususiyetler 

bizde sizinkinden daha fazla çalışmaktadır. 

Dolayısıyla ruhun fiziki kâinata düşünce gücüyle 

tesir etmesi sizinkinden çok daha fazla olmaktadır. 

 

 Soru: Efendim, burada Şunu sorabilir miyiz? 

Biz insanlık olarak beynimizin yüzde kaçını 

kullanıyoruz? 

 

 Semiyun: Şu Şartlar altında sizin normal bir 

insan olarak beyninizin yüzde 8 ila 12'si 

çalışmaktadır. İçinizde zeki dediğiniz insanların 

yüzde 12'si, normal insanların da yüzde 8 ila yüzde 

12 arasında beyin hücrelerinin çalışması söz 

konusudur. Diğer kısımlar adeta uyumaktadır. 

 

 Soru: Efendim, Şimdi size dönelim. Sizin 

beyninizin yüzde kaçı çalışmaktadır. 

 

 Semiyun: Yüzde 99'u dersem mübalağa 

etmemiş olurum. Çünkü biz yaklaşık 2 milyon yıldır 

bu beyni kullanıyoruz. Siz ise yine yaklaşık 12 bin 

yıldır bu beyni kullanıyorsunuz. On iki bin yılda 

yüzde 8-10-12'lik kısma erdiğinizi düşünür iseniz iki 
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milyon yılda bizim yüzde 99'una ulaşmamızı makul 

karşılamanız gerekmektedir. Sadece beyin için değil, 

biz vücudumuzun diğer bütün kısımlarını bu Şekilde 

kullanma melekesine ermiş durumdayız. Bundan 

sonraki bütün mesele ruhsal gücümüzün seviyesi 

oranında bu beynin kullanılmasıdır.  Yani ne kadar 

olgun ruh bu beyne enkarne olursa, beyin yine yüzde 

99 hatta yüzde 100'ünü devreye sokmakla birlikte, 

düşünce gücü o nispette etkili hale gelmektedir. 

 

 Soru: Şimdi efendim, bebek doğduğu zaman 

beyninin yüzde kaçını kullanıyor? 

 Semiyun: Hemen hemen yüzde 0'ını 

kullanmaktadır. Çünkü şuursuzdur. 

 

 Soru: İşte bir anda yüzde 0'dan yüzde 100'e 

ulaşması nasıl oluyor efendim? 

 

 Semiyun: Bir anda ulaşmamaktadır. Sizdeki 

seyir ne ise bizdeki de aynı o durumdadır. Normal 

olarak bir yetişkinin beyninin kendi tam kapasitesi 

ile yani yüzde 8'lik, yüzde 10'luk kapasite ile 

çalıştığını düşünürseniz buna doğduğu andan 

itibaren 30-35 yılda eriştiğini düşünürseniz, bizde de 

aynı seyir devam eder. Bizde de aşağı yukarı o 

yaşlarda beyin tam kapasitesine erişmiştir. 

 

 Soru: Yani zekâ ondan sonra hep aynı mı kalır 

efendim? 
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 Semiyun: Konuya o şekilde yaklaşamazsınız. 

Çünkü zekânın, düşüncenin bir fonksiyonu olduğunu 

daha önce söylemiştik. Ruhsal olgunluk sürekli 

artmaktadır. Hem ruhsal varlık kendi olgunluğunu, 

tekâmül seviyesini beyne aktarmakta, hem de kendi 

ruhsal olgunluğunu tekâmül ettiği için 

geliştirmektedir. Bu ikisi birlikte zekânın sürekli 

artması neticesini doğurur. 30-35 yaş civarında, 

beynin tam kapasite ile kullanıma sokulması ile 

zekânın artık orada sabit kaldığı veya diğer 

yeteneklerin düşünceye dayalı diğer yeteneklerin 

artık sabit kaldığı düşüncesi geçerliliği bu şekilde 

ortadan kalkar. Beyin tam kapasite ile kullanılmaya 

devam etmekle birlikte düşünce gücü bu nedenle 

artarak etkinliğini sürdürür. 

 

 Soru: Anlıyorum. Efendim, biz bu dünyada 

yaşıyoruz. Yine de bu dünya şartları açısından 

düşünce gücünden nasıl yararlanabiliriz. 

 

 Semiyun: Şu şartlar altında bu zor 

görünmektedir. Sıkı bir disiplin ile bir takım 

gelişmeler kaydedilebilirse de dünyanızın mevcut 

kirli hali, her bakımdan kirli durumu sizin sağlıklı 

düşünce kontrolünüzü ve düşünceyi kullanmanızı 

engellemektedir. Yüzde 12'lik bir düşünce gücünü 

beyin fonksiyonlarını devreye sokarak konuşursak 

kullanabilen bir insan sizde buluşlar yapabilen bir 

deha olarak değerlendirilebilir. Bu genel bir 

durumdur. Bazı süper zeki dediğiniz insanlar 

yeryüzüne gelmekte, beynin yüzde 20-25'lik kısmını 
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bile kullanabilmektedir. Böyle örnekler vardır. Ama 

bunlar çok uç örneklerdir. Normalde yüzde 12'lik bir 

kısmı kullanabilen bir insan, çok zeki bir insan olup, 

kendi konusunda buluşlar ortaya koyabilecek 

potansiyele sahiptir ama tek başına bu da yetmez. 

Çünkü sürekli çalışmaya, tecrübeye ve bunlar gibi 

hususlara ilave olarak ihtiyaç vardır. Nice zeki 

insanlar vardır ki, aklını hayırlı doğrultuda 

kullanmayı bilemez. Ve o yüksek zekâ potansiyeli 

heba olur gider. Düşüncenin sistematik bir şekilde 

kullanılması, dünyada yine tahayyül gücünün sabırlı 

ve uzun süreli olarak sabitlenmesi ile bir miktar 

kendini ortaya koyabilir. Sözgelimi arzu edilen bir 

neticenin elde edilmesinde sabırlı bir biçimde 

konsantrasyon ve tahayyül melekesinin birlikte 

kullanılması ve elbette ki bunun hayırlı, olumlu bir 

netice için istenmesinin bilinmesi o neticenin 

gerçekleşmesinde etkili olmaktadır. Çünkü 

düşüncelerinizin sizi bırakmadığını, astral manada 

kesin netice doğurduğunu 

biliyorsunuz.. İşte bu Şekilde astral âlemde 

yapacağınız son derece olumlu düşünsel 

yapılaşmalar fiziki kâinatla dünyanıza da aynı 

şekilde yansıyacağından, bu şekilde netice almak 

mümkündür. Ama sistemli bir şekilde çalışmanın 

şart olduğunu ayrıca belirtmek gerekir ki, insanlık 

olarak başarının asıl temel noktası budur. Ama 

insanlar ne yazık ki, sistemli ve sabırlı bir şekilde 

çalışmanın ne demek olduğunu henüz ciddi bir 

şekilde bilmiyorlar. 
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 Soru: Efendim, sözgelimi maddi silah 

açısından güçlü olan ülkelere, hayırlı açıdan 

değerlendirirsek, kendimizi manevi bir silah olan 

düşünce gücüyle koruma imkânımız bu şekilde 

olabilir mi? 

      

 Semiyun: Elbette ki olabilir. Teorik olarak 

konuşacak olursak size yöneltilmiş bir silahın az 

önce sözünü ettiğim Şekilde bertaraf edilmesi 

mümkündür. Ama bunun yapılabilmesi için ekip 

çalışması çok daha kısa sürede netice almanızda 

yararlı olur. Bireysel olarak konuşacak olursak, bu 

tür bir silaha karşı kendinizi manevi açıdan bu 

yöntem ile koruyabilmeniz şu şartlar altında çok 

zordur. 

 

 Soru: Efendim, anlıyoruz ama yine de 

sözgelimi bir uçak düşünelim. Bunun bizim hava 

sahamıza girdiğini, bize bir bomba atacağını 

varsayalım. Düşünce gücümüzü o uçağa yöneltip 

tahayyülle bu gücün uçağa erişip motor parçalarını 

birbirinden, en küçük molekül parçalarını 

birbirinden ayırdığını tahayyül etsek bu bir netice 

doğurmaz mı? 

 

 Semiyun: Teorik olarak zaten işin esprisi 

budur. Düşünce gücünüzü o maddenin en küçük 

yapı taşlarına, gözle görülmeyen, henüz bilinmeyen 

yapı taşlarına rahatlıkla yöneltebilirsiniz. Ve o yapı 

taşlarının düşünce gücü ile dağılmasını arzu 

edebilirsiniz. Ama işte o kuvvetlice yapılırsa netice 
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doğurabilir. Ama işte o kuvvetlice yapılma halini siz 

henüz elde edebilmiş değilsiniz. 

 

 Soru: Bunda mesafenin önemi var mı 

efendim?  

 

 Semiyun: Genel olarak olmamakla birlikte, o 

tür bir objenin veya cismin şu şartlar altında size 

yakın olmasının önemi vardır. 

 

     Soru: Tabii, bu topyekûn bir şey. Böyle bir 

şey olsa bizim bir ruhsal celse içinde tam görücü 

kanallarımız açılmış, ne bileyim sözgelimi birkaç 

tane medyumla birlikte Türkiye'yi adeta önümüze 

alıp incelememiz söz konusu olacak ki, sınırdan bir 

uçak geçtiğini aynı ekranda görür gibi önümüzde 

bütün medyumlar görebilelim ve ona o ruh hali ve 

savunma içinde aynı anda düşüncemizi 

yöneltebilelim. Belki bu şekilde bir netice almak çok 

daha kolaydır efendim. 

 

 Semiyun: Elbette ki bu topyekûn bir çalışmayı 

gerektirir. Uygun ortamın olması şarttır. Sözgelimi 

bilim adamlarımız uzay gemilerini düşünce güçleri 

ile yaparlarken bunu alelade bir yerde, alelade bir 

ortam içinde yapmamaktadırlar. Eğer bir bahçede bir 

araya gelip bunu yapmaya kalkarlar ise (sözgelimi 

konuşuyorum) başarılı olamazlar. En azından 

istenilen neticeyi istenilen şekilde elde edemezler. 

Özel ortamların, fiziki aletler ile veya yine ruhsal 

aletlerle donatılmış özel ortamların olması şarttır. 
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Sizler için bu, ekip çalışması ve bu çalışmanın 

üstadınız önderliğinde celseler içinde yapılması çok 

daha başarılı neticeler yaratır. Az önceki sözünü 

ettiğiniz örnekleme bu konu açısından başarının elde 

edilmesi açısından adeta bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Sonuç olarak, birlikte celse ortamında 

herhangi bir objeye yönelik bir amacı, biraz da 

disiplinli bir çalışma ile ve nihayet biraz da ruhani 

âlemin yardımı ile gerçekleştirmek, hattı zatında bu 

kadar zor değildir. Çünkü sizin durumunuz oldukça 

farklıdır ama normal bir insan açısından konuya 

yaklaşacak olursak, yeryüzündeki normal bir insanın 

bunları başarması bugün için imkânsızdır. 

 

 Soru: Efendim, bir de son olarak şunu sormak 

istiyorum. Şöyle bir şey okumuştum: “Ne ekerseniz 

onu biçersiniz” diye bir atasözümüz var. Bu dünyada 

yaptıklarımızın karşılığını, hem bu dünyada, hem de 

ahirette alıyoruz. Bir de düşünce olarak bunun ötesi 

var. Düşüncelerimiz çok ileri zaman birimlerinde 

yine karşımıza mevcut frekanslarıyla çıkacaklarmış. 

Yani ne düşünürsek, iyi, kötü, bunu 

düşündüğümüzde, bu düşünceler kaybolmuyorlar. 

Kendilerine ait zaman birimlerine, o birimler 

içindeki frekanslara gidip yerlerini alıyorlar. Yani ne 

ekiyorsak yarın biz onun ile tekrar oralara 

eriştiğimizde karşılaşacağız ve adeta onların 

kefaretini vermek durumunda kalacağız. Öyleyse bir 

noktada hiç kötü, olumsuz, zararlı düşünmemek 

lazım. Çünkü bunun mutlaka kefaretini ödemek 
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zorundayız. Bu nokta nedir? Agartalılar bunu 

yaşıyorlar mı, yaşayacaklar mı efendim? 

 

 Semiyun: Söylediklerinizin tamamına 

katılmaktayım. Bu, sizin insan olarak değil ama ruh 

varlığı olarak eğer olumsuz düşünceleriniz varsa ki, 

hemen hemen yeryüzündeki bütün insanların vardır, 

temizlemeniz gereken bir mekanizma olarak 

karşınıza çıkacaktır. Ama bunu siz değil, o boyutlara 

erişmiş ruhsal varlığınız yapacaktır. Aşması gereken 

engellerden biri olarak tekâmül yolunda bunlar 

mevcutturlar. Agartalılar açısından da 

söyledikleriniz aynen kabul edilebilir. Agarta'da 

düşünceler kontrollü ve kötü veya negatif hallerden 

arınmış iseler de, Agartalılar'ın da bir nefsinin 

olduğunu, o nefsin şuurlu, şuursuz yine bir takım 

kötü düşünceler, tam kötü dememekle beraber 

temizlenmesi gereken düşünceler ortaya çıkardığını 

bilmenizi isterim. Tekâmül yolunda bunlar 

temizlenecektir derim. Sanırım sualleriniz bu 

kadardır. Bizim açımızdan çok yararlı bir celse 

olmuştur, size iyi geceler dilerim. 

      

 Soru: Efendim, ben de iyi geceler diliyorum. 

 

 

 CELSE: 73                                          

05.03.1995 
  

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 
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geceler dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi geceler efendim. Bu akşam düşünce 

gücü üzerinde konuşmaya devam etmek istiyorum. 

Sorum şu: Düşünce gücünün kaynağı ruh gücü idi. 

Geçen celsede bunu konuşmuştuk. Şimdi bu ruh 

gücünün ayrıntılarına inmek istiyorum. Yaren'in 7. 

kitabında bu konu var. Adeta açıyor bu ruh gücü 

konusunu; “Düşünceyi de harekete geçiren 

mekanizma iç şuurdur. İç şuurun kaynakları içinde 

hareket halinde olan negatif-pozitif iç içe 

yaşamaktadır. Negatif-Pozitif ummanı içindeki 

kaynaşmayı dengelemiş, pozitifi negatifin içinde 

eritmişlerin ilahi düzene karşı yükselttiği davetler, 

dürtüler düşünceye pozitif olarak intikal eder. 

Düşünce mekanizmanız pozitife doğru üretimi 

başlatır. Ve sınırsız bir hızla beyne iletir. Beyin de 

fizik beden organlarınıza olayı ileterek eyleme 

geçilmesini sağlar” diyor. Buradan silsile halinde 

çıkan mana şu; Ruh en önde, iç şuur (ki, ona 

parantez açıp pozitif-negatif diyebiliriz) ondan sonra 

iç şuurun ilahi düzen ile bir iletişimi var ve iç şuur 

ilahi düzen ile birleşerek düşünceyi ortaya çıkarıyor. 

Düşünce de beyne aktarıyor ve beyin hareketi 

sağlıyor. Bu silsilede düşüncenin kaynağı gözüken 

iç şuur, ruhun bir fonksiyonu olmakla beraber 

düşüncenin kaynağı açısından bu konuda ne 

söylenebilir efendim? 

 

 Semiyun: Tespitlerinize katılmakla beraber, 

düşüncenin oluşumu ve kaynağı hususunda ruhu 
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örnek olarak vermiştik. Ama düşüncenin özüne bu 

şekilde yaklaşacak isek, ben iç şuuru ruh ile 

düşüncenin arasına koymakta tereddüt etmem. Fakat 

bize kalırsa başlangıç noktası olarak iç şuurdan daha 

gerilere, ruhun bizzat kendisine yönelmekte fayda 

vardır. İç şuurdaki mekanizmalar daha sonra ele 

alınacak bir konudur. Ama yaptığınız bu tespit genel 

olarak kabul edilebilir. Ruh hakkında bilgileriniz az 

olduğu için sizlerin yaklaşımı daha ziyade ruhun 

etkileri, fonksiyonları üzerinde odaklaşmaktadır. 

Oysa düşünce açısından tamamen ruhun özüne 

yönelmekte fayda vardır. Düşüncenin kaynağı, 

ruhun tamamen ruh olma hususiyetinden 

kaynaklanmaktadır. Kısaca ruhu ele alırken 

düşünceyi, o gücü, onun esası olarak düşünmekte, 

ele almakta fayda vardır. Bu ise mevcut şuur ve 

dünya imkânları altında kolay başarılabilecek bir iş 

değildir. Dikkat ederseniz Yaren'iniz bile konuyu iç 

şuur sathında ele almıştır. Ama nihayet bunlar ruhsal 

çalışmaların konusu içine girmektedir. Biz burada 

Agartalılar'ın ruh gücünü veya ruh melekesini 

düşünce kavramı açısından incelediğimiz için bu 

aşamada düşüncenin mahiyetine, derinlemesine 

girmeyeceğiz. Yalnız şunu ifade edelim ki, 

sorunuzun ana kaynağı olarak ele alırsak ruhtaki 

düşünce gücünün tek başına yeterli olmadığını 

ayrıca bu gücün hayat bulabilmesi için yine 

yaratılmışlığa ihtiyaç bulunduğunu bir kere daha 

ifade ederim. Kısaca ruhun bu gücü veya kendisini 

ortaya koyabilmesi için başka kaynaklarla 

birleşmesi, hareket halinde bulunması artık ona ne 



                                            270 

 

derseniz deyiniz, ilişkiye girmesi şarttır. Dolayısıyla, 

düşüncenin bu şekliyle de ele alınması gereklidir. 

Ama bunlar bizim şu konumuzun dışındadır. Bunu 

bir kere daha önemle belirtirim. 

 

 Soru: Efendim, biz Agartalılar açısından 

konuya yaklaşalım. Daha ön satıhlara gelelim. Şimdi 

iç şuur diyoruz. Ruh ile düşünce arasında yer alır 

diyoruz. Bunlardan hangisinin kontrolünü biz daha 

iyi yapabiliriz ve siz Agartalılar'ın buradaki 

uygulanabilir yaklaşımı nedir? 

        

       Semiyun: Bizde temelde ruh daha yetkin ve 

fiziki unsurları kontrol edebilir halde bulunduğu için 

bir anlamda biraz yanlış olmakla birlikte, insanın 

kendi rolünü her yönüyle kontrol altında tuttuğunu 

söyleyebiliriz. Agartalılar, ruhlarını kontrol 

edebilmekte, ondan en etkin şekliyle 

yararlanmaktadırlar. İç şuur dediğiniz hadise, 

düşüncenin artık beyin sathına gelirken geçtiği 

merhalelerden biri olmakla beraber, bunları 

birbirinden bu şekliyle ayırmak yine de hatalıdır. 

Çünkü iç şuur bizde hem dış şuurun, hem ruhun 

topyekûn ve tam etkisi altındadır. Bir anlamda iç 

şuur ve satıhtaki dış şuurun Agartalılar'da 

aynılaştığını düşünebilirsiniz. Bu bizim ruhlarımızın 

olgunluğunun fiziki bedene ve beynimize daha kolay 

yansımasından ortaya çıkan bir hadisedir. 

              

 Soru: Peki efendim, bu iç şuurdaki, 

Yaren'imizin söylediğinden yola çıkarak 
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konuşuyorum, pozitif-negatif kaynaşması aynı 

zamanda ruhta olan bir kaynaşma mıdır? 

 

 Semiyun: Bu hadiseye kaynaşma yönüyle 

bakamazsınız. Konu, şuurun çalışması ise yani bu 

kastediliyorsa, negatif-pozitif dediğiniz hadise 

şuurun çalışmasını açıklamaya yeten bir hadise 

değildir. Şuur, tamamen ruhsal varlığın ortaya 

koyduğu bir haldir ki, bunun tek başına negatif-

pozitif ile bir ilgisi yoktur. Ama ruh, fiziki âlemlere, 

fiziki yapılara temasta bulunurken bu yapılardan 

veya dualite yasasının ortaya koyduğu her yerden 

gelen negatif-pozitif etkileri kendi benliğinde 

harman etmektedir. Ve onun neticesi şuura tabiatıyla 

yansımaktadır. Yetkin varlıklarda bu kontrollü 

olarak yapılırsa iç şuur-dış şuur ayırımı ortadan 

kalkar. Ama sizleri hesaba katıyorsak iç şuur 

çalışmasından; sizin satıhtaki Şuurunuzun haberdar 

olmadığı bu çalışmadan bahsetmek söz konusu 

olacaktır. Ama az önce sözünü ettiğim gibi, 

Agartalılar'da bu mekanizma tamamen şuurlu bir 

şekilde yapılır. Bu da aramızdaki farklardan biridir. 

Ve önemli bir farklılıktır. Bizim düşüncemizin bu 

açıdan mükemmelliği veya sizin düşüncelerinizin 

belli bir seviyede kalmasının bir izah tarzı budur. Bu 

düşüncenin belli bir seviyede kalması beyindeki 

çalışma yüzdesinin düşüklüğünü ortaya çıkartır. 

Aksi ise bizdeki gibi beynimizin bir anlamda yüzde 

100'üne yakınını kullanmamız neticesini doğurur. 
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 Soru: Efendim, bu bizdeki olsun, sizdeki 

olsun, düşünce gücünü ölçmek mümkün mü? 

 

 Semiyun: Mümkündür, ama bunun ciddi bir 

esprisi yoktur. 

               

 Soru: Neden Efendim? 

               

 Semiyun: Çünkü nihayet düşünce gücü 

kuvvetli olan insanların bu gücü hayırda kullanıp 

kullanmamaları çok daha önemlidir. Kaldı ki, 

düşünce gücü bir anlamda sizin açınızdan 

düşünürsek kondisyon gibidir. Zaman zaman 

güçlenmekte, zaman zaman zayıflamaktadır. Zayıf 

anlarda daha düşük çıkacağı doğaldır. 

               

 Soru: Peki, bunu daha derin bir anlamda 

ölçme imkânı yok mu o zaman efendim? 

               

 Semiyun: O varsa da inanınız ki bizim 

açımızdan ciddi bir önemi yoktur. 

               

 Soru: Peki efendim, düşünce gücünüzün 

etkinliğinden nasıl söz edebiliriz? Yani bu kadar 

büyük bir fark ortaya çıkar mı? Madem kondisyona 

benzetiyorsunuz.. 

               

 Semiyun: Sizlerin düşünce gücü az önce 

söylediğim gibi zaman zaman kuvvetlenmekte, 

zaman zaman azalmaktadır. Bu, ilgi duyduğunuz 

konunun önemine bağlıdır. Bizde de durum aşağı 
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yukarı aynı olmakla beraber aradaki yelpaze daha 

azdır. Sizde ise daha fazladır. Bizim 

düşüncelerimizin her konu için aynı yoğunlukta ve 

aynı performansta olması beklenmemelidir. Her an 

farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu doğal bir haldir. 

Ama aradaki fark, bizde size göre çok daha azdır. 

               

 Soru: Efendim, ruhsal olgunluk ve beyninizin 

mevcut şartları altında değerlendirirsek, en küçük 

fiziki yapı taşları vardı bizim bildiğimiz atomun 

ötesinde. Per'e kadar gidiyorduk. Daha geride 

molekül vardı. Şimdi düşünce gücünü bu maddeye 

yönelttiğimizde bu yapı taşlarının değişmesi söz 

konusu idi. Bu kuvvetlice yapılırsa veya siz 

kuvvetlice yaptığınızda bu fiziki cisimlerin molekül 

yapısı mı değişikliğe uğruyor, atomik yapısı mı 

değişikliğe uğruyor veya bunlar değişikliğe 

uğramıyor da birbirinden mi ayrışıyor? Acaba etki 

etmek açısından durum nedir? 

               

 Semiyun: O, yapmak istediğiniz işin niteliğine 

göre değişmektedir. Bir cismi düşünce gücünüzle 

moleküllerine ayırabilirsiniz. Aradaki bağlar 

zayıfladığı için o cisim sizin fiziki gözleriniz ile 

göremeyeceğiniz bir hal alır. Ama gönül gözünüz o 

cismi molekül yapısı ile görebilir. Bu sizde 

potansiyel olarak böyledir. Bizde uygulanabilen bir 

haldir. İsterseniz atomların arasındaki bağı 

açabilirsiniz. Burada önemli bir husus; hem atomik 

yapı, hem molekül yapısı şu aşamada 

değişmemektedir. Atomik yapıyı değiştirdiğiniz 
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zaman fiziki yapıya düşünce gücünüzü daha tesirli 

bir şekilde yöneltmiş olursunuz. Sözgelimi, bir fiziki 

cismi düşünce gücünüz ile kesmek isterseniz, 

molekül yapısını birbirinden tamamen ayırmanız 

şarttır. Ama o cismin sizin henüz idrakinize 

girmeyen başka hallerini elde etmek isterseniz 

atomik yapısını değiştirmek zorunda kalırsınız. 

Hatırlarsanız uzay gemilerimizi yaptığımız 

maddelerin atomik yapılarını değiştirdiğimizi ve 

onları bu şekilde tahrip olamaz hale getirdiğimizi 

söylemiştim. Atomik yapıların bu şekilde değişmesi, 

bizim düşünce güçlerimizin yönelmesi suretiyle 

olmaktadır. Bunu çeşitli fiziksel diyebileceğimiz 

güçlerle yapmak mümkünse de, biz onu artık 

düşünce gücümüzle yapacak seviyeye ulaşmış 

bulunmaktayız. Tabii, atomun içindeki çok küçük 

yapı taşlarına da, henüz sizin bulamadığınız yapı 

taşlarına da düşünce ile komut vermek mümkündür. 

Ama şunu önemle belirtirim ki, fiziki cisimleri bir 

yerden bir yere taşımak, kesmek veya şekilsel 

yapısını değiştirmek için onların molekül yapısını 

ayrıştırmak yeterli olmaktadır. Bunu çok yakın bir 

zaman içinde, Altın Çağ'da sizler de yapabilecek 

düzeye geleceksiniz. Bu, o kadar zor bir şey 

değildir. Ama sözünü ettiğiniz maddi yapının 

kâinattaki en küçük parçası olan “ser maddeciği” 

üzerine bizim düşünce gücümüz ile herhangi bir 

tesir uygulamamız mümkün değildir. O, bu kâinatta 

yaşayan fiziki varlıkların hiçbirine verilmiş bir güç 

değildir. Çünkü o gücün yapısını değiştirdiğinizde 

kâinatı ortadan kaldırmak söz konusudur. Bu ise 
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mümkün değildir. 

               

 Soru: Tabii, bütün bunların sonuçta yöneldiği 

yer beyin değil mi efendim? Yani beyinle bir 

bağlantısı olması gerekiyor. Mesela biz bu 

düşünceyi beyinden ötede yapabilir miyiz? Burada 

benim düşüncem var ve bu düşünce benim beynimin 

içinde diye ben algılıyorum. Bu yanlış mıdır? 

Sözgelimi ben burada otururken düşüncem, örneğin 

10 km ötede bir yerde yoğunlaşabilir mi? 

               

 Semiyun: Hayır, mümkün değildir. 

Algılamanız doğrudur. Düşünce ve ruh gücü için 

herhangi bir fiziki yer öngörülmezse de insan 

düşüncesinin beyin dediğimiz varlık ile fiziki 

âlemler veya maddeyle teması kaçınılmazdır. 

Yaratan bunu böyle planlamış durumdadır. Düşünce 

size beyninizin içinden geliyormuş gibi algılansa da 

aslında onun kaynağı beyin içi değildir. Ruhtan 

gelen gücün adeta beyin merkezleri vasıtası ile 

fiziksel maddeyle temasıdır söz konusu olan. O da 

sizin için gerekli olan şuur ve bu şuura bağlı olan 

hareketi temin eder. Beyin olmasa insan dediğimiz 

yapıda düşünce ortaya çıkamaz. Bu yapı ile 

bağdaşmayı sağlayamaz. Düşünceyi beyinden 

soyutlamak bu açıdan mümkün değildir. 

               

 Soru: Peki efendim, beynin iyi çalışması, 

mükemmel yapıda olması bu düşünce gücünün daha 

iyi ortaya çıkmasına ve dolayısıyla fiziki yapının 
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daha iyi anlaşılmasına neden olur o zaman. 

               

 Semiyun: Elbette, ama beyin yapısı ne kadar 

mükemmel olursa olsun ruhun hesaba katılması 

gerekir. Bir de içinde bulunan fiziki ortamın yapılan 

görev ile birlikte değerlendirilmesi şarttır. 

Sözgelimi, siz ruhsal gücünüzü beyninize daha fazla 

yansıtır, onun bazı bölümlerini devreye sokarak çok 

daha yüksek bir düşünce, şuur kapasitesine 

ulaşabilirsiniz. Ama bunu yaparsanız bu defa 

yeryüzündeki programınızı uygulamayabilirsiniz. 

Çünkü açıkçası yeryüzündeki hayat, size çok daha 

anlamsız hale gelebilir ve icabında programı yarım 

bırakıp geriye dönebilirsiniz. Bu nedenle 

programınıza ve içinde bulunduğunuz çevreye bağlı 

olarak şuur kapasitesi sizde, bizde hatta tüm 

yaratıklarda ayarlanmaktadır. Bütün bunların 

planlayıcısı ise ilahi mekanizmadır. 

               

 Soru: Ama yine de beynin kullanım oranının 

şu dünya insanlığı için arttırılması söz konusudur. 

Öyle değil mi? 

               

 Semiyun: Bu amaçlardan bir tanesidir. Az 

önce konuştuğumuz, nihayet daha çok vazifeliler 

için söz konusudur ki, herkesi bir vazifeli olarak 

değerlendirmek mümkündür. Ama yine de, şu 

dünyada tekâmülde bulunan, okulu bitirmeye çalışan 

insanların beyin kapasitelerinin arttırılması her 

zaman arzu edilen bir hal ise de ruhsal olgunlukları 
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yeterli olmadığı için bu mümkün olmamaktadır. 

               

 Soru: Peki, bizim açımızdan bunu öngörmeli 

miyiz? Yani beynin kullanım oranını nasıl 

arttırabiliriz. 

               

 Semiyun: Zaten iki celsedir üzerinde 

çalıştığımız konu bir anlamda budur. Bu konu 

üzerinde konuşuyoruz ve kendimizi örnek 

gösteriyoruz. Bu topyekûn olarak beynin 

kullanımının arttırılması yöntemlerini içermektedir. 

               

 Soru: Efendim, geçen celsede düşünce gücü 

ile sağlıklı kalabilirsiniz demiştiniz. Bu konuda ne 

söylenebilir? Biraz açabilir miyiz? 

               

 Semiyun: Esasta ruh gücü açısından konuya 

daha önce yaklaşmıştık. Ruh sağlam ve selamette 

olduğu zaman bedenin hastalanmayacağını 

biliyorsunuz. Her türlü olumsuz düşünceyi, kaygıyı, 

sıkıntıyı, endişeyi düşüncelerinizden çıkartınız. Aynı 

şekilde onun yerine her türlü pozitif düşünceyi 

yerleştiriniz. Ve bu pozitif düşünceyi bedeninizin en 

ücra köşelerine kadar sürekli olarak götürünüz. İşte 

bunu yaptığınız zaman vücudun beyin vasıtası ile 

salgıladığı bir salgı sizin her hücrenize ulaşacak ve o 

hücrelerin sürekli canlı kalmasını, hastalıktan uzak 

kalmasını sağlayacaktır. Bilmediğiniz bir konu 

değildir. Gerçekten bunu yapabilirseniz sürekli 

sağlıklı kalmanız mümkündür. Burada kanmayı 

hesaba katmıyorum. Planınıza göre bazı hastalıkları 
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yaşamanız gerekiyorsa ruh onu kendisi 

ayarlamaktadır. Ama bunu bir kenara bırakacak 

olursak, bu hastalıkları yaşarken bile bir anlamda 

sıkıntısızca bunları aşmak ve bunlardan alınması 

gerekeni almak mümkün hale gelir. Ama nihayet 

bunları söylemek ve uygulamak bizler için kolaysa 

da sizler için çok zordur. Çünkü düşünceleriniz 

kontrollü değildir ve sürekli negatif düşünce içinde 

bulunmaktasınız. Bu da hastalıklarınızın 

bilmediğiniz bir sebebidir. 

               

 Soru: Efendim teşekkür ediyorum. Düşünce 

üzerine konuşarak Agartalılar'ın bu yönünü biraz 

daha tanımış olduk. Sizin ekleyecekleriniz varsa ben 

dinliyorum. 

               

 Semiyun: Ekleyeceğimiz çok şey olmakla 

birlikte şu yaptığınız celse bile çok başarılı olmuştur. 

Çünkü üzerinde çalıştığınız düşünce konusu yeryüzü 

insanının henüz hakkında hiçbir şey bilmediği bir 

konudur. Bir yerlerden başlamak gerekmektedir. Bu 

konunun Agartalılar'la ilgisi çok fazladır. Hem bu 

sayede Agartalılar'ın düşünce sistemlerinin 

öğrenilmesi amaç edinilmiştir. Ve bunda bir miktar 

başarı elde edilmiştir. Benim başka ekleyeceğim bir 

şey yoktur. Size iyi geceler dilerim. 
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 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

geceler dilerim, buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam 

hareketler, hareketlerdeki ahenk hakkında konuşalım 

istiyorum. Hareketlerinizin bize göre hızı yani 

serilik veya yavaşlığından söz edilebilir mi? 

               

 Semiyun: Elbette edilebilir. Bizler bu konuda 

sizlerden daha farklıyız. Diğer celselerden çıkan 

genel neticeye göre zaten hareketlerimizin farklılığı 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphesiz ki bu 

fark yavaş değil, hızlı olarak kendini gösterecektir. 

Bizler sizlere nazaran hemen her işimizi daha hızlı 

yapmaktayız. Düşünceden tutunuz, bedeni 

hareketlerimizin ve bu hareketlerin menşei olan 

organlarımızın çalışmasına kadar biz sizden daha 

hızlıyız. 

 

 Soru: Yani kalbiniz bizden daha mı hızlı 

atıyor efendim, orada bir farklılık var mı? 

               

 Semiyun: Hayır, onu kastetmemiştim. O 

şekilde bir farklılık yoktur. Benim söylediğim, 

bedenimizin mükemmel bir şekilde çalışmakta 

olduğudur. Yani beden organlarımızın aksaklığından 

kaynaklanan bir hareket yavaşlaması söz konusu 

değildir. Bu da bizim hareketlerimize olumlu bir 

katkı sağlamaktadır. 
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 Soru: Örneğin ben ilk başta yürümeyi ele 

almak istiyorum. Çekim gücünü kaldırdığınız veya 

istediğiniz an azaltabildiğinize göre ve vücudunuzu 

ayrıştırabildiğinize göre yürüme halinde bize benzer 

bir hareke tarzı mı oluşur, yoksa dalgalanma veya 

bir nevi akış gibi mi yürünür efendim? 

               

 Semiyun: Tespitleriniz ve yaklaşımlarınız 

doğrudur. Sizin normal yürümenizle yürümemiz söz 

konusu olsa da bizim az önce sözünü ettiğimiz 

hallerden kaynaklanan, nispeten bize has doğal 

alışkanlıklarımız bu şeklide oluşmuştur. Yani biz 

sizin gibi yürümekten daha çok bir nevi akış veya 

dalgalanma veya buna benzer haller içinde bir 

yerden bir yere gitmekteyiz. Tabii, bu 

hareketlerimizde bir mükemmellik bir ahenk 

unsurunu ortaya çıkartmaktadır. Kendimiz hakkında 

bu tür sözler söylemek prensibimiz olmasa da size 

kendimizi tanıttığımız için bunları söylemek bir nevi 

görev olarak değerlendirilmelidir. Bizdeki bütün 

ruhi haller bir güzellik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bizler her yönü ile güzel yaratıklarız. Âlemlere 

üstün kılınan insanlarız ve “insan”a ulaşmış 

insanlarız. İnşallah bu tarafa pek yakında gelme 

imkânınız olacaktır. Daha önce biz sizi ziyaret 

edeceğiz. Sanırım o zaman sözlerimizdeki gerçekleri 

görecek ve bize hak vereceksizin. 

               

 Soru: İnşallah efendim. Şimdiki mevcut 

bilgiler hakkında oturma ihtiyacını hissetmemeniz 

anlam kazanıyor. Oysa hatırlarsanız birinci kitaptaki 
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bir celsemizde bu konuyu anlama açısından epeyi 

sıkıntı çekmiştik. 

               

 Semiyun: İşte bu nedenle biz bazı konuları 

cevaplandırmaktan kaçınıyoruz. Çünkü o konuyu 

açmaya kalkmamız anlaşılmazlığa sebebiyet veriyor. 

Zaman içinde o sorunun cevabı kendiliğinden ortaya 

dökülmektedir. Bu da bir nevi ispat olmaktadır. 

               

 Soru: Efendim, yukarı âlemlerde bir saniyenin 

adeta bir gün gibi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 

bir saniyede birçok iş yapılabiliyor. Buna benzer bir 

yaklaşım sizin için söz konusu mu? Yani hızlı 

hareket ederek zamanı çoğaltmak konusunda ne 

diyebilirsiniz? 

               

 Semiyun: Bu tespitlerinize katılmamak elde 

değil. Yüksek âlemler ve boyutlarda yaşam 

şekillerini yukarıdaki sözleriniz ile az çok ortaya 

koymuş oluyorsunuz. Bizim tabi olduğumuz zaman 

sizinkiyle aynı olmakla birlikte bu bakımdan bizim 

zamanı değerlendirişimiz sizinkinden farklı 

olmaktadır. Gün, sizin için de bizim için de bir 

anlamda 24 saat iken, biz size göre 24 değil, belki 

1024 saat yaşıyoruz diyebiliriz. İnanınız biz bu 

açıdan baktığınız zaman her saniyeyi, saniyenin 

içindeki çok daha küçük birimleri doyasıya 

yaşıyoruz. Elbette ki bunu sadece fiziki hareketler ve 

fiziki sürat ile açıklamak mümkün değildir. O işin 

kısa bir parçasıdır. Asıl düşünsel ve ruhsal olarak biz 

size göre zamanı çok daha iyi değerlendiriyor ve 
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zamanı sizinkiyle kıyaslanacak olursa onlarca kat 

daha fazla yaşıyoruz. Bu bizim ayrı bir 

özelliğimizdir. Daha doğrusu gelişmenin ortaya 

koyduğu doğal bir haldir. 

               

 Soru: Efendim, yani bir işi yaparken bizim, 

bir adım atışımız demeyelim de, elimizi uzatmamız, 

bir şeyi almamız, bir yere koymamız, arkamızı 

dönmemiz gibi hareketlerimiz var. Bu sizlerde daha 

mı hızlı? 

               

 Semiyun: Hayır, o şekilde konuya 

yaklaşamazsınız. O, sizinkine benzer, sizinkiyle 

aynıdır. Gerektiğinde sizinkinden hızlıdır. Ama 

bizde acelecilik veya yavaşlık gibi bir kavram 

yoktur. İşin gereği ne ise o vardır. Biz de bir bardak 

suyu sizin içtiğiniz gibi, masadan (söz konusu örnek 

çapında düşünürsek) alır ve sizin gibi içeriz. Suyu 

sizden daha hızlı içtiğimizi veya o suyu masadan 

sizden daha hızlı aldığımızı söyleyemeyiz. Ama 

bizim doğal halimiz sizinkinden bu açılardan 

yukarıda topluca bahsettiğimiz şekilde farklıdır. 

               

 Soru: Yüzlerinizin jest ve mimikleri nasıldır 

efendim? 

               

 Semiyun: Sizinkine benzer. Biz de göz 

kırparız. Sizinki kadar abartılı olmasa da güleriz. 

Pek dudak büktüğümüzü söyleyemeyiz. Kaşlarımızı 

da sizler gibi çatmayız. Yani ruhsal halimizi sizler 

gibi yüzümüzün jest ve mimikleri ile yansıtırız. Ama 
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bu bizde daima bir tebessüm, sevinç ve mutluluk 

hali olarak yüzümüzden dışarıya akseder. 

               

 Soru: Hiç istisnalar olmaz mı efendim? 

               

 Semiyun: Çok az. İnanın ki çok az olur. 

               

 Soru: Mesela hapşırır, öksürür müsünüz 

efendim? 

               

 Semiyun: Hapşırmayız ama bazı haller altında 

öksürürüz. Bu vücudun yapması gereken doğal bir 

harekettir. Hapşırmada durum biraz daha farklıdır. 

Orda vücudun bir reaksiyonu vardır. O reaksiyona 

sebep olacak olumsuz etkiyi biz üzerimize 

almadığımız için hapşırmayız. 

               

 Soru: Yani siz hayatınızda hiç 

hapşırmadığınızı söyleyebilir misiniz efendim? 

               

 Semiyun: Evet. Ben hayatımda hiç 

hapşırmadım ve yanımda hapşıran herhangi bir 

Agartalı arkadaşımı hatırlamıyorum. 

               

 Soru: Peki burnunuz akar mı efendim? Veya 

burunda pislik oluşur mu, yoksa bu konuda da 

kontrollü müsünüz? 

               

 Semiyun: Burnum akmadı desem yine bir 

miktar şaşıracağınızı biliyorum. Ama burnumuzda 

vücudun doğal halinden kaynaklanan pislik oluşur. 
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Onu tıpkı dışkılama yöntemlerimizdeki gibi gerekli 

yere yollar bu şekilde burnumuzu temizleriz. 

               

 Soru: Esner misiniz efendim? 

               

 Semiyun: Hayır. Bir farkımız da buradadır. 

Bizde sizinki gibi bir uyku hali, uykuya dalma hali 

yoktur. Bizler 1,5 saat veya 2 saat kadar 

vücudumuzu dinlendiririz. Bu konuyu daha önce 

işlemiştik. Ama uyku tamamen vücudun uykusudur. 

Ruh ve zihin uyanıktır. Uyanık olduğu için esneme 

hali bizde yoktur. 

               

 Soru: Yine aynı şeyi soruyorum. 

Esnemediğinizi iddia edebilir misiniz? 

               

 Semiyun: Bu konuyu iddia edemem. Çünkü 

bebekliğimde ve çok küçük yaşlarımda esnedim. 

Çünkü o konuda henüz daha zihin gelişmiş değildir. 

Bebeklerin, tıpkı sizin bebekleriniz gibi uykuya 

ihtiyaçları vardır ve bu esnada bebeklerin esnemesi 

doğal bir haldir. 

               

 Soru: Peki bebekken burnunuz akmadı mı 

efendim? 

               

 Semiyun: Hayır, akmadı ve hapşırmadım. 

Çünkü bizim bebeklerimiz hastalanmaz ama esneme 

hali az önce bahsettiğim uyku halinin uzantısı veya 

doğal bir parçası olduğu için onu çocukluğumuzda 
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yaşadık ve bütün Agartalı çocuklar bir müddet bunu 

yaşarlar.  

               

 Soru: Peki, çocukluğu hesaba katmayalım, 

kaşınır mısınız efendim. 

               

 Semiyun: Hayır. 

               

 Soru: Mesela bir ormanda yürüyorsunuz. 

Ağacın bir dalı vücudunuza değdi, bir yaprak geldi. 

Bu sizde bir kaşınma yapmaz mı? 

               

 Semiyun: Hayır, yapmaz. 

               

 Soru: Neden kaşınmazsınız efendim? 

 

          Semiyun: Zaten onu inceliyoruz. Bizim 

seviyemiz kaşınmamıza neden olacak unsurları 

bertaraf etmemizi sağlamıştır. 

               

 Soru: Efendim, dişlerinizin anatomik yapısı 

nasıldır? Bizdeki gibi 32 diş mi vardır? 

               

 Semiyun: Evet tamamen aynıdır. 

               

 Soru: Çürümediğini tahmin ediyoruz bu 

dişlerin ama zamanla dökülür mü? Bakımını nasıl 

yapıyorsunuz? 

               

 Semiyun: Bizlerin dişleri dökülmez. Çünkü 

dökülmeye neden olan olumsuz etkenler bizde 
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olmaz. Bizler, sizler gibi dişlerimizi fırçalamıyoruz. 

Bizim dişlerimizin fırça ile temizlenmesine gerek 

yoktur. Daha farklı, kendi medeniyetimizin 

seviyesine uygun temizlemeyi yapıyoruz. Bu açıdan 

aynıyız. Ama kullandığımız materyaller farklıdır. 

               

 Soru: Nasıldır, izah etmek mümkün mü? 

               

 Semiyun: Hayır, zorlanırız. 

               

 Soru: Yani bir fırça, bir sprey kullanılmıyor 

mu? 

               

 Semiyun: Ne fırça, ne sprey kullanılmıyor. 

Çok daha farklı. 

               

 Soru: Ama bir fiziki madde kullanılıyor mu? 

               

 Semiyun: Fiziki bir madde kullanılmakla 

birlikte onun düşündüğünüz bir fiziki yapısı yoktur. 

Onun için zorlanırız dedik. Sonuç olarak biz de 

dişimizi sizler gibi temizliyoruz ve dişlerimizde 

çürüme, dökülme yoktur. 

               

 Soru: Bizdeki gibi bebeklerin süt dişleri 

dökülüp, yerine ana dişleri gelir mi efendim? Bu 

konuda bir farklılık var mı? 

               

 Semiyun: Hayır. Bebeklerimizin dişleri ilk 

çıktıktan bir müddet sonra aynı sizin için 

bebeklerinizin dişleri gibi dökülür. Bu anatomik 
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olarak gerekli bir durumdur. Ama bizim 

çocuklarımız bu durumu bildikleri için sizin 

çocuklarınız gibi zaman zaman rahatsızlık veya 

korku yaşamazlar. 

               

 Soru: Yani bir hastalık belirtisi değil. Doğal 

bir hadise ama bir diş kanaması veya sallanması 

şeklinde mi olur bu? 

               

 Semiyun: Her ikisi de olur. Doğal bir haldir. 

Bir hastalık değildir. Vücudun geçirmesi gereken 

safhalardan bir tanesidir. Sizde de, bizde de durum 

aynıdır. 

               

 Soru: Efendim, büyükler kendi aralarında 

değil ama çocuklarla konuşuyorlar. Çocuklar kendi 

aralarında konuşuyorlar. Bu şekilde konuştuğunuzu 

biliyoruz. Konuşma hız ve şekliniz bize göre 

nasıldır? 

               

 Semiyun: Bir küçük farklılık da burada söz 

konusudur. Bizim lisanımız, sizinki gibi yüksek 

sesle konuşmayı gerektirmemektedir. Fısıltı 

demeyelim ama fısıltıya yakın bir üslup ile 

konuşmaktayız. Çünkü kulaklarımızın algılaması 

çok daha kuvvetlidir. Bu nedenle sizin tonunuzda 

konuşmaya bizde gerek yoktur. Sürat ise aşağı 

yukarı aynıdır. 

               

 Soru: Peki, bu fısıltı haline yakın konuşma 

şeklinden kaynaklanan ağzın anatomik yapısında bir 
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farklılık söz konusu mu efendim? Ağız daha küçük, 

dudak daha ince, dil daha küçüktür diyebilir miyiz? 

               

 Semiyun: Hayır, onu söyleyemeyiz. Çünkü 

ağız ve çevresinin yapısının sadece konuşma ile 

ilgili olarak biçimlenmediğini biliyorsunuz. En 

azından yemek yemek ağzın vazifelerinden bir 

tanesidir. Bu konuda bir farklılığımız yoktur. 

               

 Soru: Efendim benim bu akşam için başka 

sorum yok. Bu çerçevede sizin ilave etmek 

istediğiniz varsa dinliyoruz. 

               

 Semiyun: Hayır, yoktur. Size iyi geceler 

dilerim. 

  

  

 CELSE: 75                                          

26.03.1995 

  

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

geceler dilerim, buyurunuz. 

              

  Soru: Efendim, ben de iyi geceler diliyorum. 

Bu akşam denizlerden ve denizlerin altındaki 

Agartalılar'ın yaşayış şekillerinden konuşalım 

istiyorum. Uygun mudur efendim? 

               

 Semiyun: Uygundur, buyurunuz. 
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 Soru: Şehirlerinizin karaların ve denizlerin 

altında olduğunu biliyoruz. 500 ile 15.000 metre 

arasına yerleştirilmişlerdi. Karaların altındaki 

Şehirleri anlıyoruz ama şimdi biraz denizlerin altına 

ve Agarta-deniz ilişkisine değinelim istiyorum. 

Şehirler hangi denizlerin ve okyanusların altındadır 

efendim? 

               

 Semiyun: İsmini bildiğiniz bütün denizlerin 

altında şehirlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca Akdeniz 

gibi ismini bildiğiniz, bilmediğiniz hemen yeryüzün 

tamamına dağılmış bütün denizlerin altında 

şehirlerimiz vardır. Yeryüzünün dörtte üçünün 

sularla kaplı olduğunu düşünürseniz bu, doğal bir 

yaklaşımdır. 

               

 Soru: Efendim, şehirler denizin tabanında 

mıdır, denizin içinde midir? Elbette ki etrafında 

sular yok. Bunların çevresinde bir fanus da yok. 

Benim kastettiğim şudur; 3000 metre derinlikteki bir 

okyanus bölümünde 2000 metrede bir şehir 

kurulmuş olabilir mi? Yoksa denizin altından 

kastedilen nedir? 

               

 Semiyun: Tamamen fiziki bir yaklaşımdır. O 

şehirlerin üstünde herhangi bir kara parçası olmayıp, 

deniz vardır. Denizin 2000 metre veya herhangi bir 

seviyesinde kurulmuş bir şehrimiz yoktur. Bu, 

bildiğiniz, bilmediğiniz kanunların ihlal edilmesi 

neticesini doğurur. Aynı şekilde sizin atmosferinize 

yani havaya yerleştirilmiş bir şehrimiz de yoktur. 



                                            290 

 

Denizin tabanında da herhangi bir şehrimiz yoktur. 

Denizlerimizin altındaki kara parçalarının altına 

şehirlerimiz yerleştirilmiş durumdadır. Doğaldır ki, 

onların içinde bulunduğu kanunlar ile karaların 

altında bulunan şehirlerimizin içinde bulunduğu 

kanunlar aynıdır. 

               

 Semiyun: Efendim, şehirlerin yeryüzünün 

altına dağılımını biliyoruz ve o bölgelerde o 

teknoloji uygulanarak çevresindeki, üzerindeki kara 

veya deniz kütlesi varlığına halel gelmeden ortadan 

kaldırılıyor. Ki, onlar atmosferi, güneşi, yıldızları 

görebiliyorlar. Ama şehirlerarasındaki durum nedir? 

Bunu bir şehrin civarındaki alan için 

gerçekleştirebilecek teknolojiye sahip olan sizler 

bütün, adeta daha küçük çaplı bir dünyaya sahip 

olabilecek şekilde o kanunu dünyanın yüzeyine 

topyekûn uygulayabilir misiniz? Çünkü şöyle bir 

imaj oluşuyor: Adeta şehirler bir hapishane gibi 

etrafında yine kütle ile çevrili... Burada durum nedir 

efendim? 

               

 Semiyun: Şehirlerimiz arasındaki bölgelerde 

bu kanunu uygulamaya gerek yoktur. Ama buradan 

bir hapishane duvarı gibi şehirlerimizin geri kalan 

kara kütlesi ile çevrili olduğu düşünülebilirse de 

fiiliyatta durum böyle değildir. Biz onu ortadan 

bıçak gibi keserek düzenlemiş değiliz. 

Şehirlerimizin etrafındaki kütleleri yine kademeli 

olarak düzenlemiş bulunuyoruz. Nihayet bizim de 

geniş ovalara, denizlere, göllere, ormanlara 
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ihtiyacımız olduğu akıldan çıkartılmamalıdır. 

Şehirlerimizin çevresine bu unsurları yerleştirmiş 

bulunmaktayız ve onun ötesinde tamamen bir 

gökyüzü mevzubahistir. Bir duvar ile bir kara kütlesi 

ile karşılaşmak söz konusu değildir. Ama bunun 

mutlaka bir sınırı olduğunu söylemek gerekir. O 

sınır ise bizim açımızdan, gözle görülmüş, 

görülmemiş önemli değildir. Fiiliyatta böyle bir 

sorun yoktur. Yani sizler, tamamen kendi 

şehirlerinizin çevresi gibi şehirlerimizi 

düşünebilirsiniz. Bir şehirden bir şehre gitmek 

istediğinizde sizinki gibi karayolunu tercih 

etmediğimizi biliyorsunuz. Bizim için o bir anlık 

iştir. Bu tür bir problemimiz yoktur. Bu kanunu, 

dünyanın bütün yüzeyine yayarak adeta daha küçük 

çaplı, ölçekli bir dünya yaratmak fikri uygun bir 

düşünce değildir. İmkânsız değildir ama teknik 

zorluklar vardır. Her şeyden önemlisi buna gerek 

yoktur. Böyle bir gerek olmadığı için bu konuda 

bizler herhangi bir rahatsızlık içinde değiliz. 

               

 Soru: Bir iç denize sahip olduğunuzu 

biliyoruz. Bu iç deniz fiziki olarak dünyanın 

neresindedir efendim? 

               

 Semiyun: Pasifik okyanusunun altına denk 

gelmektedir. 

               

 Soru: Agartalılar'ın günlük yaşantılarında 

deniz bir yer tutuyor mu efendim? Bizler gibi denize 

girerler mi? Bu tür dinlenme ihtiyaçları, arzuları var 
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mıdır? 

               

 Semiyun: Zaman zaman hepimiz, gerek 

Agarta'daki denizimize olsun, gerek dünyanızdaki 

bütün denizlere olsun ve gerekse kâinattaki pek çok 

dünyaya ait denizlere girmekteyiz. Bu, vücut için 

dinlendirici, vücuda ve ruha fayda sağlayıcı bir 

harekettir. Bizim insan olduğumuzu unutmayınız. 

               

 Soru: Efendim, kendi medeniyetinizde 

kurduğunuz bu iç denizin ilk aşamada suyu 

yeryüzündeki denizlerden mi alındı? Herhalde orada 

öyle bir deniz yoktu... 

               

 Semiyun: Elbette yoktu. Biz o denizi, 

yeraltına inerken kendimiz yarattık ve 

düşündüğünüz gibi suyunu üzerindeki okyanustan 

naklettik. Bu bizim için zor bir şey değildir. 

               

 Soru: Bir nevi ışınlama gibi parça parça 

nakledilebilir, öyle değil mi efendim? Yoksa bir 

kanal mı açıldı? 

               

 Semiyun: Hayır, kanal açılması uygun 

düşmezdi. Fiziki olarak bu mümkün olmakla 

birlikte, kütlelerin ışınlama yoluyla taşınması son 

derece kolay olmuştur. 

               

 Soru: Aynı şey ormanlar için de söylenebilir 

mi efendim? 
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 Semiyun: Ormanların bir kısmı o şekilde 

taşınmıştır. Ama sonrası kendiliğinden gelmiştir. 

               

 Soru: O zaman bu şekilde dünyadan pek çok 

şey Agarta'ya taşındı mı efendim? 

               

 Semiyun: İhtiyaç duyduğumuz her türlü 

madde taşınmıştır. Bunda anormal bir durum yoktur. 

Çünkü burası bizim kendi dünyamızdır. 

               

 Soru: Efendim, Agartalılar'ın gerek kendi 

küçük denizleri, gerek dünyadaki denizler ile olan 

ilişkilerinde ne söylenebilir? 

               

 Semiyun: Biz denizi tıpkı sizin gibi bilimsel 

metotlar altında incelemiş bulunuyoruz. Bu 

incelemelerimiz devam etmektedir. Orası kendi 

çapında bir dünyadır. Agartalılar'ın denize girip, 

dinlenme, eğlenme ihtiyaçlarının yanı sıra, deniz 

tamamen bir bilgi merkezi durumundadır. 

Agartalılar, bu bilgi merkezini incelemeye ve ondan 

yararlanmaya devam etmektedirler. Dikkat ederseniz 

Kuran'ınızda deniz bilgi sembolü olarak verilmiştir. 

O sembol anlamsız değildir. Sizin düşündüğünüzün 

çok ötesinde, yeryüzünün dörtte üçünün suyla kaplı 

olmasının yeryüzünün hayatiyeti açısından manevi 

hayatiyeti açısından büyük rolü vardır. Her türlü 

manevi enerji bu su kütleleri sayesinde 

değerlendirilmektedir. Bizler bu konuları incelemiş 

ve önemli bilgiler elde etmiş durumdayız. 

Yeryüzünde bu kadar su olmasaydı, onun yapmakta 
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olduğu büyük fonksiyonlar yerine getirilemezdi. Her 

şey bir ölçü iledir. Denizlerin bu yönünden bizler 

faydalanmaya devam etmekteyiz. Siz ise sadece 

bildiğiniz ihtiyaçlar için yararlanıyorsunuz. Ama 

yakın bir gelecekte, denizlerden enerji elde edilmesi, 

hem fiziki, hem manevi enerji elde edilmesi 

yönünde çalışmalar yapacaksınız. Çünkü burası tam 

sizin dediğiniz gibi uçsuz bucaksız bir ummandır ve 

her türlü hazineyi bünyesinde barındırmaktadır. 

               

 Soru: Efendim, öyle de olması gerekir diye 

düşünüyoruz. Ben şunu ilave etmek istiyorum. 

Okyanusların ve denizlerin derin yerlerinde bizim 

fiziki olarak gözlerimizle görebileceğimiz şuurlu 

varlıklar denizin içinde, suların içinde yaşıyorlar mı? 

               

 Semiyun: Hayır. Tam şuurlu varlıklar 

olmamakla birlikte, insan seviyesinden çok daha 

geri düzeyde, nispeten şuurlu diyebileceğimiz o 

fiziki ortama uyum sağlamış varlıklar 

yaşamaktadırlar. Bunların bir kısmının sizin 

mitolojilerinizde, efsanelerinizde yer alan 

denizkızları olduğunu biliyorsunuz. Denizkızlarına 

benzeyen birkaç varlık türü daha vardır. Bunların 

aynı denizkızlarında olduğu gibi yeryüzü insanı ile 

ilişkiye girmelerine izin verilmemektedir. İlahi plan 

onları insanlardan, insanları da onlardan uzak 

tutmaktadır. Bu, daha ziyade onların hayrınadır. 

Çünkü sizlerin hesapsız işleri onlara zarar verebilir. 

Ama inşallah yakın bir zamanda onlarla ilişkiye 
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girmek mümkün olacaktır. 

               

 Soru: Zekâ seviyeleri köpeklerden daha mı 

yukarıda efendim? 

               

 Semiyun: Daha zekidirler, ama tam şuurlu 

varlıklar değillerdir. 

               

 Soru: Efendim, benim şu aşamada başka 

soracağım soru yok. Sizin varsa ilave etmek 

istediğiniz, her zamanki gibi soruyorum ben. 

               

 Semiyun: Hayır. Bu kadarı yeterlidir. Size iyi 

geceler dilerim. 

  

  

 CELSE: 76                                           

02.04.1995 

  

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi 

akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

              

 Soru: İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bu 

akşam birinci kitabımıza yöneltilmiş olumlu-

olumsuz eleştiriler hakkında konuşalım istiyorum. 

Bu konuyu önemli görüyorum. Agarta I kitabı 

hakkında olumlu eleştirilerin yanında olumsuz 

eleştiriler daha fazla oldu. İnananlar ve 

destekleyenler var. Ama okudukları halde 

inanmayanlar, yarım bırakanlar var. Birinci kitabın 
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hali bu. Buna ne diyorsunuz? 

               

 Semiyun: Bu bizim beklediğimiz bir olaydı. 

Okuyanların tamamının bu kitaba inanıp, 

içindekileri benimsemeleri, dahası bize inanmaları 

imkânsızdır. Çünkü bu, onların hem cahilliği, hem 

ruhsal seviyeleri, hem dünya şartlarının yapısı 

açısından böyledir. İnanmaları adeta mucize olurdu. 

İnanmamaları doğru bir hadisedir. Çünkü bu, 

dünyaya gönderilen yeni bir bilgidir. İnsanlığın 

taassupluğunu zaten bilmekteyiz. İnananların 

azınlıkta olması ve inanmayanların çoğunlukta 

bulunması bizim yaptığımız işin doğru olduğunu 

ortaya koymaktadır. İnsanlık öyle bir hale geldi ki, 

inanış-inanmayış bir yana kendi en basit değerlerini 

bile kullanamaz durumda, adeta robotlaştırılmış gibi 

maddenin kölesi oldu. Bu durumdaki insanlığın bize 

inanmalarını biz zaten beklemiyoruz. Bizim bu 

yaptığımız çalışma öncelikle bize inanan azınlık için 

ve sonra yarınki insanlığın tamamı içindir. Daha 

önce söylediğimiz gibi biz, bizi dinlemeyen, bize 

inanmayanlarla ne diye ilgilenelim. Herkes kendi 

hayatını yaşar. Siz bu konuda büyük olgunluk 

gösterdiniz, göstermeye devam ediyorsunuz. Bu 

bizim açımızdan takdir edilecek bir husustur. Bunun 

mükâfatını alıyorsunuz ve yarınlarda bu mükâfatı 

daha iyi takdir edeceksiniz. Biz bildiğimiz yolda 

çalışmaya devam edelim. 

               

 Soru: Bazıları beni deli yerine koymuş böyle 

bir kitabı çıkarttığım için. Veya ben bunu 



                                            297 

 

seziyorum. Uydurduğumu düşünüyorlar ve değer 

vermiyorlar bu yüzden. Bu tür insanlara bunu 

anlatmak çok zor efendim. 

               

 Semiyun: Tespitleriniz isabetlidir. Maalesef 

sizi sevenlerin pek çoğu bunu anlayabilmiş değiller. 

İnanınız bu sizin doğru yolda olduğunuzun, 

verdiğinizin size ait olmadığının, bizim tarafımızdan 

verildiğinin kesin bir ispatıdır. Başka söze gerek 

yoktur. 

               

 Soru: Asıl benim bu çalışmada üzerinde 

durduğum konu başka efendim. İzmir'deki ruhsal bir 

derneğin başkanı çalışmamı okudu. Kendisiyle 

telefonda konuştuk ve daha çok size yönelik 

eleştirilerde bulundu. Ben onları size aktarmak 

istiyorum. Örneğin konuların derinliğine girmekten 

kaçındığınızı söylüyor. 

               

 Semiyun: Hayır, buna katılmıyorum. Her 

şeyden önce şunu söylemek gerekir. Siz ne 

yaptığınızı biliyorsunuz, ama ben ve tüm Agarta 

Uygarlığı ne yaptığınızı sizlerden çok daha fazla 

bilmekteyiz. O kardeşimiz kendi çalışmaları 

açısından konuya yaklaşacak olursa, onun yaptığı 

çalışmalar başka, bizim burada yaptığımız 

çalışmalar başkadır. Her şeyden önce amacımız 

birbirinden oldukça farklıdır. Bizim amacımız, 

Agarta Uygarlığı'nı daha çok somut kavramlar 

altında dünya insanlığına anlatmaktır. Bizim ana 

hedefimiz, yani ulaşmayı istediğimiz ana kütle, 
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tekâmülde bulunan, daha dünya okulunu bitirmemiş 

dünya insanlığıdır. Kısacası sizin deyiminizle 

halkınızdır. Takdir edersiniz ki, daha esasta kendini 

bile bilmeyen halka biz artık zamanı geldiği için 

kendimizi anlatmaya başlamış bulunuyoruz. Burada 

henüz sizin dahi farkında olmadığınız veya çok az 

farkına varabildiğiniz kademeli bir bilgilendirme 

mevcuttur. Bu kitabı okuyan hem somut bilgiler 

alacak, hem de ondaki ruhsal derinliği 

kavrayabilecek bir yaklaşım sergilenmiştir. Ama o 

ruhsal derinliği henüz anlayamayanlar için kitabın o 

yönü ortalıkta henüz yoktur. Konuların derinliğine 

inmekten kastedilen açıkçası nedir bilmiyorum. 

Çünkü bir insan için bir konunun derinliği ile bir 

başka insanın o konudan kastettiği derinlik çok 

farklı olabilir. Biz az önce söylediğim halkı dikkate 

alarak konuların derinliğini belirlemiş durumdayız. 

Ve dahası ruhsal konularda bilgi sahibi olan 

öğretmenlerin bile çok şeyler öğrenebileceği yüksek 

soyut kavramları yine de kitabın içine 

yerleştirmekten geri kalmadık. Dikkatlice okunursa, 

o derinliğin bir hayli fazla olduğu ortaya çıkacaktır. 

O kardeşimizin yaptığı çalışmaların değerini siz de, 

biz de biliyoruz. Ama ruhsal derinlik açısından 

Agarta I kitabında bulunan bilgiler, o çalışmalardaki 

bilgilerden asla aşağıda değildir. Vibrasyonel seviye 

açısından olması mümkün değildir. Daha önce 

belirttiğimiz gibi her bilginin bir vibrasyonel 

seviyesi mevcuttur. İnsanlık kendi bilgisi 

doğrultusunda bir kitabın değerini veya o kitaptaki 

bilginin değerini yanlış veya doğru ölçebilir ama 
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bizim açımızdan ve ruhsal âlem açısından kesin 

olarak ölçülebilir. Çünkü her bilginin vibrasyonel bir 

değeri vardır. İşte Agarta I'in vibrasyonel değeri, bu 

kardeşimizin ortaya koyduğu çalışmaların 

vibrasyonel değerinin aşağısında değildir. Yine aynı 

şeyi söylüyorum; Ekol mensuplarının gerek bu 

dünyaya gerek Agarta'ya doğup da bu çalışmayı 

yürütmesi, Ekol'ün mahiyeti açısından ruhsal 

bilginin çok yüksek bir frekansa sahip olması 

gereğini ortaya koymaktadır. Somut konuların 

bilgisel değeri halka yönelik olarak amacı 

gerçekleştirirken, soyut konuların ve ruhsal içerikli 

konuların yine bilgisel değeri sizin bile 

düşündüğünüzden çok yüksektir. Kısacası konuların 

derinliğine girmekten kaçındığımızı biz asla kabul 

etmiyoruz. 

               

 Soru: Efendim, konuların örneğin teknik 

açıklamasını istiyorlar. 

               

 Semiyun: İşte bu yanılgıdır. Az önceki 

problem buradan kaynaklanıyorsa biz kitabımızda 

onun izahını çok yönlü olarak yaptık. Agarta 

Uygarlığı'nın teknik seviyesini size teknik diliyle 

anlatmak imkânsızdır, bu birincisi. İkincisi ise, 

henüz bilgi seviyeniz bizim bu bilgileri size 

vermemizi maddeten imkânsızlaştırmaktadır. Versek 

bile anlamanız, ondan yararlanmanız mümkün 

değildir. Üçüncü olarak da; henüz ruhani âlem bizim 

teknik bilgilerimizin size açıklanmasına izin 

vermemektedir. Biz uygarlığımız hakkında size 
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ancak genel bilgiler vermekteyiz. Ama aletlerimizin 

teknik açıklamasına yönelemeyiz. Bu, şu aşamada 

mümkün değildir. Sizler insanlık olarak daha fazla 

tekâmül etmek zorundasınız. 

               

 Soru: Efendim, ayrıca sizin Semiyun olarak 

seviyenizin sınırlı olduğunu, dolayısıyla sizin 

yerinize sorulara derinlemesine cevap verebilecek 

sizden daha gelişmiş, daha tekâmül etmiş bir 

başkasını çağırmamı istemişlerdi benden. 

               

 Semiyun: İşte bu da ciddi bir yanılgıdır. Biz 

burada ruhsal görüntü altında olmakla birlikte asla 

ruhsal bir çalışma yapmıyoruz. Şu andaki uygun 

yöntem ruhsal çalışma tekniğinden yararlanmaktan 

başka bir şey değildir. Ama bu bir ruhsal çalışma 

değil, Agarta Uygarlığı'nın dünya insanlığına 

tanıtılması çalışmasıdır. Takdir edersiniz ki, ben 

Agartalı bir öğretmen olarak seçilmiş bulunuyorum. 

Yani siz ruhsal bir çalışma veya celse içinde astral 

âlemde seyahat ederken karşınıza ben rastgele 

çıkmış biri değilim. Eğer öyle olsaydı belki bu 

kardeşimizin dedikleri doğru olabilirdi. Ama mesele 

öyle değildir. Meselenin esası şudur: Daha siz 

yeryüzüne doğmadan yüzlerce yıl önce bu 

çalışmanın programı yapılmıştır. Ve bu çalışmayı 

gerçekleştirmek üzere ben Ekol'den bir varlık olarak 

Agarta Uygarlığı'na doğdum ve bu çalışmayı 

hazırlandım. Benim ruhsal seviyem Agarta'da 

tekâmülde bulunan Agartalı insanların ruhsal 

seviyesinin bir hayli üzerindedir. Öyle de olması 
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icap etmiştir. Yani ben burada tekâmülde bulunan 

bir Agartalı insan değil, tam tersine burada çok 

önemli bir vazifeyi ifa eden Ekol mensuplarından 

birisiyim. İşte vakti zamanı geldiğinde bu 

çalışmanın diğer kolunu, dünya uzantısını teşkil 

etmek üzere siz dünyaya doğmuş ve bu çalışmayı 

şuurlu-şuursuz yönlendirerek hazırlanmış 

durumdasınız. Ve bildiğiniz gibi çalışmamız 

başlamış ve başarı ile devam etmektedir. Siz de 

dünyada, dünya okulunu bitirmek için öğrenimde 

bulunan bir öğrenci değil, orada vazifeli bulunan bir 

öğretmensiniz. Sizin değerinizi biz çok daha iyi 

takdir etmekteyiz. İşte şu çalışmanın yapılabilmesi, 

Agarta Uygarlığı'ndan birinin size bu bilgileri 

verebilmesi için ruhsal seviye açısından size denk 

gelecek birinin olması gerekirdi. Hiç şüphesiz 

herhangi bir Agartalı insan, size benim verdiğim 

bilgileri teorik olarak verebilirdi. Ama bu bizim 

prensiplerimize aykırıdır. Size bu bilgileri verecek 

olanın en az sizin seviyenizde olması gerekmektedir. 

Ki, bu da şu anda bana verilmiş bir görevdir. Bu 

nedenle bir başkasının çağrılmasına gerek yoktur. 

Bu konuda hem ruhani âlemin, hem Agarta halkının 

bana verdiği yetki tamdır. Ve ben o yetkiyi arzu 

edilen biçimde kullanmaya devam etmekteyim. 

               

 Soru: Efendim, sanırım onların çıkarttığı 

ruhsal içerikli kitaplar ile bu çalışmanın konusunu 

birbirine karıştırdılar. Sizin de dediğiniz gibi, bizim 

amacımız; dünya insanlığına daha ziyade ve 

öncelikle Agarta Uygarlığı hakkında onları tanıtıcı 
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somut bilgiler vermek. 

               

 Semiyun: Zaten biz de aynı şeyleri 

kastediyoruz. Üstelik daha çalışmamızın bir açıdan 

başındayız. İkinci kitap, birinci kitaptan daha geniş 

içerikli bir kitap olmaktadır. Böyle olması 

normaldir. Daha sonraki çalışmalar daha geniş 

bilgiler içerecektir. Hem soyut, hem somut 

konularda daha derin bilgilere ulaşacağız. 

Çalışmamız programlandığı gibi devam etmektedir. 

               

 Soru: Şimdi, daha ruhsal içerikli sorular 

sormamı istiyorlar. Ruhsal konulara da girmemi 

istiyorlar. 

               

 Semiyun: Hayır. O tür celseleri veya 

çalışmaları siz zaten bizim dışımızda yapıyorsunuz. 

Biz Agartalılar olarak o çalışmalara hiç girmiyoruz. 

Girdiğimiz konular daha çok Agartalılar'ın ruhsal 

çalışmalarından bilgiler vermek şeklinde olmuştur. 

Hatta zaman zaman yine de ruhsal konularla ilgili 

bilgiler vermekten geri kalmadık ama bu bilgilerin 

daha çok bizimle bağlantılı olmasına dikkat ettik. 

Bizim amacımız ruhsal çalışmalar yapmak değildir. 

Bunu bir kez daha önemle belirtmek gerekir. 

               

 Soru: Efendim, İstanbul'da bir dernek var. 

Türkiye'de ruhçuluğun kurulmasını sağlamış çok 

eski bir dernek bu. Zannedersem kitabımız onların 

ellerine ulaşmış fakat reddedilmiş. Benimsenmemiş. 

Acaba obsesif mi görüldü veya uydurma mı 
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sandılar? Açıkçası bu da beni üzdü. Bir ruhsal 

dernek bu çalışmanın değerini anlamıyorsa 

üzülmemek elde değil... 

               

 Semiyun: Maalesef o kardeşimizin yaklaşımı 

aşağı yukarı belirttiğiniz yönde olmuştur. Bundaki 

en büyük etken o derneğin içine düşmüş olduğu 

nefsaniyetten kaynaklanmaktadır. Önemli bir konu 

değildir. Nihayet herkes kendi ektiğini biçmektedir. 

Biz kendi ekinimizi ekmeye devam edelim. 

               

 Soru: Efendim, benim açımdan çok yararlı bir 

celse oldu. Belki kısa oldu ama hazırladığımız 

sorular bu kadardı. İlave etmek istediğiniz bir şey 

varsa dinliyoruz. 

               

 Semiyun: Bizim açımızdan da çok yararlı bir 

celse olmuştur. Bu vesile ile bazı hususların bir kez 

daha belirtilmesi, bizim maksadımızın ne olduğunun 

açıklanması hakikaten önemli ve yararlıdır. Size iyi 

geceler dilerim. 

  

  

 CELSE: 77                                         

09.04.1995 

  

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

               

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam 

tamamen sevgi konusu üzerinde konuşmayı arzu 

ediyorum. Agartalılar'ın sevgiden ne anladığını, 
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sevgiye nasıl yaklaştıklarını öğrenmek istiyorum. 

Sizce uygun mudur? 

               

 Semiyun: Elbette uygundur. 

               

 Soru: Efendim, sevginin önemini biliyoruz. 

Celselerimizde bu konudan zaman zaman bahsettik. 

Siz bize “sevgi” derken bundan neyi 

kastediyorsunuz? Yani Agartalılar'ın sevgi anlayışı 

nasıldır? Bunu biraz açar mısınız? 

               

 Semiyun: Büyük bir memnuniyetle. Çünkü 

Agarta halkının sevgi kavramına verdiği önemin tek 

bir celse halinde pek çok yönü ile incelenerek sizlere 

sunulmasını biz zaten arzu ediyorduk. Sizlerin sevgi 

anlayışı, sevgiye verdiğiniz önem nasılsa, bizlerin de 

bizim düzeyimiz açısından sevgiye verdiği önem ve 

anlayış aynıdır. Yeryüzündeki siz insanların 

sevginin gerekli ve çok değerli olduğunu bilmeniz, 

sevginin anlamından, yaratılıştaki yerinden 

kaynaklanmaktadır. Kısaca insanlık eşittir sevgi 

demek yanlış olmayacaktır. Sevginin olmadığı bir 

yerde insandan bahsetmek pek mümkün değildir. 

İnsan tanımını gerçek değeri ile yaptığınızda o 

tanımın en önemli unsurunu sevgi teşkil etmek 

zorundadır. Sizler çeşitli nedenlerden dolayı 

sevginin önemini bildiğiniz halde onu hâkim 

kılmada zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bizde bu 

zorluklar olmadığı için sevginin bizim seviyemize 

denk gelen kısmını biz doyasıya yaşıyoruz. Ve 

sevgiden yararlanıyoruz. İstisnasız her varlık, varlık 
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âlemindeki her zerre, sevgi esası üzerine 

kurulmuştur. Onu kısaca, Tanrı'nın varlığa 

kendinden kattığı en önemli değer olarak 

tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla her zerre, her 

varlık unsuru, ister canlı, ister cansız olsun 

Yaratan'ına aittir. Şuurlu şuursuz bütün varlıklar bu 

hassa vasıtası ile Yaratan'ını tespih edip ona 

yönelme arzusu içindedirler. Bu konunun genel 

hatlarını böylece izah ettikten sonra işin daha teknik 

yönlerine geçebiliriz. Sevginin varlıktaki temel 

değer olduğunu söylediğimize göre, onu araştırmak, 

ondan yararlanmak biz Agartalılar'ın başlıca 

görevlerinden biri olmuştur. Varlığın derinliklerine 

doğru indiğimizde ortaya çıkarttığımız bütün 

değerlerin sevgi adı altında birleştiğine biz tanık 

olduk. Bilmediğiniz en küçük değerleri oluşturan 

değerlerde bile ister güç deyin, ister tesir deyin veya 

etki deyin, ne derseniz deyin, Tanrı'nın var ettiği bu 

yapı, bizlere ve varlık âlemine, hatta yokluk âlemine 

sevgi dediğimiz hassa halinde yönelmiştir. Varlığı 

harekete geçiren, onda canlılığı ortaya koyan ruhun 

özü işte bu sevgidir. Oradan hareketle ruh eşittir 

sevgi demek genel bir anlamda yanlış olmayacaktır. 

Bizler sevginin her türlü fonksiyonlarını incelerken 

yaptığımız analizlerde (ki, bunu sizin düşündüğünüz 

tarzda yapmadık) sevginin tam anlamıyla kökenine 

ulaşamamakla beraber, onda varlığı var kılan hakiki 

değeri bulduk. Kısaca sevgi dediğimiz kavramı 

Yüce Allah varlık âleminden çekip alsaydı, varlık 

âlemi ortada bulunmayacaktı. Daha üst düzeyden 

yaklaşımlar içinde konuyu değerlendirirsek, insana, 
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hayvana, bitkiye, hatta siz henüz ölçemiyorsunuz 

cansız dediğimiz varlıklara yönlendirdiğimiz sevgi, 

o varlıklara hayatiyet vermekte, onları mutlu 

kılmakta, onları sevindirmekte, olumlu yönde 

heyecanlandırmaktadır. İşte Tanrı'nın parçası olan 

insanların bu sevgi değerini yöneltmesi, onu devamlı 

işlemesi, hem kendinde bu değerin ortaya çıkıp daha 

tesirli hale gelmesine sebebiyet vermektedir, hem de 

tüm çevresine nihayet kâinata canlılık katmakta, 

kâinatın olumlu yönde işleyişine hizmet 

sunmaktadır. 

               

 Soru: Peki efendim, negatif tesir dediğimiz 

hadisede bu sevgi 

var mıdır? 

               

 Semiyun: Orada sevgi demeyelim ama yine 

onları var olarak ortaya çıkartan güç bulunmaktadır. 

Ama kâinatın bir dengesi olduğunu göz önüne 

alırsak bizim sevgimizin karşıtı olan bir gücün 

aslında sevgiyi yok etmek için değil onu 

dengelemek için ortaya konduğunu düşünebiliriz. 

Ama konumuz itibarı ile oraya girmemek daha 

uygun olur kanısındayım. 

               

 Semiyun: Peki efendim, sevginin 

gösterilmesi, günlük hayatta yansıması bizde az çok 

hepimizin bildiği gibidir. Bu sizde nasıldır? Yani 

teknik seviyeye inmeden, günlük yaşantıdaki 

sevginin görüntüsü, yeri, yaşanması Agarta'da 



                                            307 

 

nasıldır? 

               

 Semiyun: Bu da önemli bir konudur. Sevgi 

Agarta Uygarlığı'nı adeta bir ışık halinde sarmış, 

kuşatmış durumdadır. Bizler bu güzellik, bu ışık, bu 

sevgi ve bu mutluluk halesi içinde yaşadığımız için 

her yönümüzle, her zerremizle bundan olumlu 

olarak etkilenmekteyiz. Ümit ederiz ki, yakın bir 

zamanda buna siz de şahit olacaksınız. Bazı şeylerin 

anlatılması hakikaten güçtür. Ama bizim 

çiçeklerimiz, bitkilerimiz, hayvanlarımız nihayet 

çocuklarımızdan en yaşlılarımıza kadar bize 

sevginin vermiş olduğu bir ahenkli ortam hep 

birlikte yaşanmaktadır. Bir anlamda sevgi 

kelimelerle izah edilemez, ancak yaşanırsa değeri 

anlaşılır. Sevginin yetersiz kaldığı, sevgisizliğin 

bulunduğu ortamların genel seyrini siz kendi 

yaşantınızdan, hatta günlük gazetelerinizden sürekli 

gözlemlemektesiniz. Sevginin bulunmadığı yerlerin 

genel hali budur. Yeryüzünde sevgi yoktur 

demiyorum. Çünkü sevgisiz hayatiyet söz konusu 

değildir. Ama yeterli sevgi üretemediğiniz için 

yeryüzünün şu halinden sizler sorumlu olmak 

durumundasınız. 

               

 Soru: Yani sevgi üretilebilir mi efendim? 

               

 Semiyun: Elbette ki üretilebilir. Her şeye karşı 

olumlu tesir (kısaca sevgi) göndermek zorundasınız. 

Gönderdiğiniz her şey bundan olumlu etkilenecektir. 
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 Soru: Efendim, neden sevmeliyiz? Neyi 

sevmeliyiz? Sevgi bize ne kazandırır? Agartalılar'ın 

bilgi ve bakış açısından bunların cevabı nedir? 

               

 Semiyun: Zaten bunu konuşuyoruz. Sevginin 

olmadığı yerde insanlık olmaz. Sevginin olmadığı 

yerde pozitif kavramlar, insanı ve kısaca ruhsal 

varlığın tekâmül ettirici haller bulunmaz. Nihayet 

ruhsal varlığın tekâmül edebilmesi için topyekûn ve 

cüz olarak tekâmül edebilmesi için sevgiye ihtiyaç 

vardır. Ve bizler ruhsal varlığın cüzleri olarak 

tekâmül etmekle görevlendirilmiş varlıklarız. 

Tekâmül edebilmemiz, hızla ilerleyebilmemiz için 

bizim sevgiye ihtiyacımız vardır. Sevginin olmadığı 

yerlerdeki ruhsal varlık cüzleri ilerleme 

kaydedemezler. 

               

 Soru: Efendim, Agartalı çocuklara sevgi, 

sevmek nasıl öğretilir? Aynı zamanda sevginin daha 

iyi anlaşılabilmesi için sevgisizlik, nefret, kin, 

kötülük gibi kavramlar da Agartalı çocuklara 

öğretilebilir mi? 

               

 Semiyun: Zaten Agartalı çocukların sevgiyi 

öğrenmesi, bunların cenine düşmesi ile başlar. 

Aslında sevgi, hava gibi, su gibi bir unsurdur ve 

bebekler, çocuklar nasıl havasız, susuz yaşanmazsa 

sevgisiz yaşayamazlar. Kısaca bebek dünyaya 

geldiği andan itibaren sevgiyi yaşamaya başlar. Ve 

zaten kendi içsel yapısı sevgiyi ortaya çıkartmaya 

yöneliktir. Dikkat ederseniz, kendi dünyanıza doğan 
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bebekler de genelde hep güleç, hep sevgi arayan, 

bulunca sevgi veren, bulamayınca ağlayan bir yapı 

içindedir. Çünkü insanın doğası, insanın mayası 

budur. İnsan sevgiyi bulduğu anda mutlu olur. 

Sevgiyi vermeye çalışır, sevgiyi aldığı anda bu 

ilişkiden olumlu yönde etkilenir. Aslında sizler 

bunları kendi yaşantınızda zaten görmektesiniz. 

Bizlerin doğal hali sevgiyle sarılmış olunca, Agartalı 

çocuklara özel bir sevgi eğitimi yaptırmaya gerek 

kalmaz. Ama negatif değerler diyebileceğimiz; kin, 

nefret, kötülük, düşmanlık gibi değerlerin çocuklar 

tarafından çok kısa bir sürede, onların tekâmül 

seviyeleri gereği idrak edildiğini söyleyebiliriz. 

Belirli bir seviyeye eriştikten sonra, bizde, düalite 

yasasına tabi olmakla beraber sevgiyi öğrenmek için 

bir çocuğa düşmanlık öğretmeye gerek kalmaz. 

Çünkü Agarta'ya doğan ruhlar, olgun ruhlar olup, 

zaten bu eğitimleri vakti zamanında, daha önceki 

yaşantılarında yapmışlardır. Günden güne gelişen 

bilinçleri kendi ruhsal değerlerinden yararlanarak bu 

kavramları tekrar idrak eder. Kısaca bizde 

çocuklarımıza düşmanlığın ne olduğunun 

öğretilmesine gerek yoktur. O zaten bilinir. 

               

 Soru: Efendim, sevginin bir silah, bir güç 

olarak kötü varlıklara karşı koruyucu bir şekilde 

kullanılması, ruhsal ve fiziksel olarak Agarta'da 

uygulanmış mıdır? 

               

 Semiyun: Zaten insanın kendini koruması 

kavramı söz konusu olunca ortaya bu en yüce değer 
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otomatik olarak çıkmaktadır. Biz şu kâinatta 

sevgiden daha güçlü bir değer veya daha kuvvetli bir 

“silah” demek istemiyorum ama “etki” bulamadık. 

En güzel surette yaratılan insana Yüce Allah kendi 

özünden kattığı en büyük değer olan sevgiyi 

verdikten sonra bu sevginin gücünü tartışmak artık 

mümkün değildir. Kâinatlarda bir varlık ne kadar 

çok sevme, sevebilme, sevgiyi açığa çıkartma 

gücüne sahipse, o derece kuvvetli durumda olur. Bu 

kesin olarak böyledir. En kuvvetli insan, en çok 

sevgiye sahip olan, en fazla sevebilen insandır. 

İlginç olan şudur ki; müthiş bir sevgi gücüne sahip 

olan, tekâmülde çok ileri gitmiş bir varlığı 

düşünelim. Kendini bilen veya bilmeyen bu varlığa 

düşman bir varlığın, bu varlığa etki etmeye, elindeki 

her türlü güç ile etki etmeye çalıştığını varsayalım. 

İşte sevgiye sahip bu varlığın o düşmanına karşı 

yönelttiği sevgi gücü, o silahı tesirsiz hale getirmeye 

yetecektir. Hem öyle bir yetecektir ki, hem 

karşısındakine zarar vermeyecek, hem kendisi zarara 

uğramayacak, hem de yüce sistemi bozmayacaktır. 

Sevgi kavramının karşı tarafa yöneltilmesi hakikaten 

idrak edebilenler için müthiş olumlu etkiler 

doğurabilen bir hadisedir. Bizler Agartalılar olarak 

sevgimizi düşmanlarımıza bile vermekle beraber, 

yukarıda teorik olarak verdiğim değere, güce henüz 

ulaşabilmiş varlıklar değiliz. Ama sözgelimi sizin 

gibi bize göre geri seviyeli varlıkların her türlü 

saldırılarını sevgi gücümüz ile tesirsiz kılıp, 

kendimizi koruyabilecek durumdayız. 

               



                                            311 

 

 Soru: Peki efendim, uzay gemilerinde, tabir 

tuhaf olacak ama sevgi silahları ya da sevgi panelleri 

var mıdır? 

               

 Semiyun: Vardır. Sevgiyi karşı tarafa 

yöneltilmiş bir tesir olarak düşünmekle beraber 

bunun fiziki bir aletten fırlayabileceğini asla 

düşünmemelisiniz. Onu yöneltecek olan yine 

insandır. Yani bizleriz. Gerektiğinde gemilerimizde 

bulunan bütün Agartalılar sevgi güçlerini 

birleştirerek istenilen neticenin elde edilmesi için 

belirli bir yöne yöneltebilirler. Ama sizin 

düşündüğünüz şekilde bir saldırı söz konusu 

olmadığından Agartalılar'a karşı böyle bir saldırı söz 

konusu olmadığından, bu şekilde davranılmasına 

gerek yoktur. 

               

 Soru: Peki efendim, o zaman anlamadım. 

Sevgi panellerinden, silahlarından kastedilen nedir? 

               

 Semiyun: İşte biz de ondan bahsediyoruz. 

Agartalı insanın kendini koruması zaten sevgi 

gücünün de devreye sokulması ile ilişkilidir. Bizim 

en büyük silahlarımız fiziksel veya bildiğiniz, 

bilmediğiniz enerjisel silahlar olmayıp, sevgi 

silahlarıdır. Siz mutlaka karşı tarafa bir şey 

yöneltilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, ama yüce 

kâinatta, yaratılışta, kendinizi koruyabilmeniz için 

mutlaka hasmınıza bir şey yöneltmeniz 

gerekmeyebilir. Kendi gücünüzü devreye sokarak 

düşmanınızdan uzaklaşabilir veya onu tesirsiz hale 
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getirebilirsiniz. Biz kendi sevgimizi bu şekilde 

kullanabilmekteyiz. Muhakkak surette sevgiyi 

bireysel veya toplumsal olarak karşı tarafa veya 

düşmana yöneltmek gerekir gibi bir kavram söz 

konusu olmamalıdır. 

               

 Soru: Evet. Tabii biz daha ziyade yine 

dünyasal veriler, kavramlar çerçevesinde 

düşünüyoruz, sevgiyi de o şekilde düşünüyoruz. 

Efendim, Agartalılar olarak bir insandan çıkan 

sevgiyi, bir varlıktan çıkan sevgiyi fiziki olarak da 

ölçebilir misiniz? Nispeten bizim anlayışımıza göre 

değerlendirirsek... 

               

 Semiyun: Ölçebiliriz. Onun tam anlamıyla 

derinliklerine nüfus edememekle beraber ki, bu da 

tekâmül yolu kadar uzun bir süreçtir, bizler sevginin 

bir takım fiziki aletler ile ölçümlemesini 

yapabilmekteyiz. Ayrıca, size göre fiziksel unsurlar 

içermeyen, çok daha süptil, fiziksel aletler ile ve 

nihayet ruhani aletler ile sevginin değerini çok yönlü 

olarak ölçebiliriz. 

               

 Soru: Sözgelimi bir atomdan çıkan sevgi de 

ölçülebilir mi? 

               

 Semiyun: Evet ölçülebilir. Her yönü ile 

ölçülebilir. Teknik bir konudur. Bu kadarı yeterlidir. 

               

 Soru: Peki efendim, sevginin saf manevi bir 

değer olduğu söylenebilir mi, bu açıdan 
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bakıldığında? Onun kabalaşması neticesinde 

sevginin nispeten fiziksel varlığından bahsedilebilir 

mi? 

               

 Semiyun: İşte o konuya yine çeşitli merhaleler 

veya ufuklar açısından bakmak gerekir. Sevgi esas 

yapı taşı itibarıyla saf manevi bir değerdir. Ama 

Yüce Allah'a ve ondan çıkan sevgiye karşı sadece 

manevi değer kelimesini kullanmak onu kısıtlamak, 

asıl değerini ifade edememek olur. Merhaleleri 

kabalaştırdıkça sevginin nispeten kaba etkilerinden 

söz edilebilir. Nasıl ki, maneviyat kabalaşınca, 

maddi âlemler safha safha oluşmuşsa, sevginin 

nispeten kabalaşan, süptilleşen kısımlarından söz 

edilebilir. Nihayet varlık âlemine baktığımızda, 

inanınız samimi söylüyorum, orada sevgiden başka 

bir şey bulamazsınız. Çünkü sevgi olmasaydı, şu 

varlık âlemi olmayacaktı. Ki; insan, taş, doğa, 

madde aklımıza ne gelirse o da sevginin bir 

tezahürüdür. Bunlar da sevgidir demek aslında 

yanlış olmayacaktır. 

               

 Soru: Efendim, peki insanlara ne tavsiye 

edersiniz? 

               

 Semiyun: Sevgi tavsiye ederiz. Biz Agartalılar 

olarak size sevgiden başka tavsiye edeceğimiz bir 

şey bulamayız. Çünkü sevgi her şeyin esasıdır. 

Sevgi olduktan sonra her şey arkasından gelir. Sevgi 

olmadan, işte örneğini görüyorsunuz, maddesel 

olarak ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, siz taş 
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devrinden daha farklı bir konumda olamazsınız. 

Elbette insanlık ilerlemiştir. Bunu inkâr etmiyoruz. 

Ama taş devrindeki insanlar sevgi yetersiz olduğu 

için o zaman ellerindeki mızraklarla savaşırken, 

bugün yine sevgi yetersiz olduğu için insanlar bu 

defa ellerindeki tüfekler ile savaşmaktadırlar. Yani 

savaş halen vardır. Bu da sevginin yetersiz 

olduğunun diğer bir ispatıdır. 

               

 Soru: Efendim, bu önemli celse için bu defa 

ben teşekkür ediyorum. Hakikaten aydınlandım. 

İnşallah insanlık olarak sevginin değerini en kısa 

zamanda ve yeniden idrak edip fiiliyata geçebiliriz. 

Benim bu akşam için başka sözüm yok. Sizin varsa 

dinliyoruz efendim. 

               

 Semiyun: Hayır, yoktur. Size iyi geceler 

dilerim. 

 

 

 CELSE: 78                                         

10.04.1995 

  

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim, buyurunuz. 

               

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam 

ışınlama konusu üzerinde konuşmak istiyorum. 

Eksiklerimizi tamamlayalım düşüncesindeyim. Her 

şeyden önce bedenin bir yerden bir yere nakline biz 

ışınlama diyoruz bugünkü deyimle. Buna siz ne 
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diyorsunuz? 

               

 Semiyun: Sizin deyiminizi kabul ediyoruz. 

Bizim dilimize uygun bir kelime olmamakla birlikte 

“ışınlama” kelimesini biz bu celseler açısından 

yeterli görmekteyiz. 

               

 Soru: Ama ben tam bunu sormuyorum 

efendim. Yani sizin dilinizin bu ışınlama ismine 

denk gelen anlamı ne? 

               

 Semiyun: Bu anlam pek o kadar önemli 

değildir. Çünkü konuların bu şekilde açıklamasına 

gittiğimiz zaman işin içinden çıkamayabiliriz. 

Nihayet biz sizin literatürünüze uygun olarak 

konuları açıklama yoluna gitmekteyiz. Bu konu 

açısından yine de Şunu söyleyebiliriz; biz “nakil” 

anlamına gelen bir kelime kullanmaktayız. Zaten 

nakil kelimesi, olayın mahiyetini açıklamaya 

yeterlidir. Ama nakil ile ışınlama arasında esasen 

ciddi bir fark vardır. Ama sizin literatürünüze giren 

ışınlama kelimesi daha çok artık bu maksatlar için 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle biz bu 

kelimeyi kullanmakta sakınca görmüyoruz. 

               

 Soru: Bebekler ve çocuklar kendi arzuları 

içinde kendilerini ışınlayamazlar. İnsanların bu 

seviyeye gelmeleri kaç yaşında olur? 

               

 Semiyun: Buluğ çağının devamında, olgunluk 

çağına kadar geçen süre içinde bu yetkinliği 
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gençlerimiz kazanırlar. Kısaca 14 ile 24 yaş arası bu 

yetkinliğin veya yeteneğin öğrenilmesi yaşıdır. 

Genelde 19-20 yaşlarında gençlerimiz bu işi 

başarırlar. İstisnai haller her zaman mümkündür. 

               

 Soru: Efendim, bu konuda 7'nin önemi ortaya 

çıkıyor. 

               

 Semiyun: Elbette 7 çok önemlidir. Bu nedenle 

üçüncü 7 dilimlik dönem gençlerimizin olgunlaşma 

dönemi olup, sizinkiyle hemen hemen aynıdır. 

               

 Soru: Efendim, ışınlama eğitimi yapılır mı? 

Yapılırsa nasıl yapılır? 

               

 Semiyun: Işınlama eğitimi ciddi bir biçimde 

yapılır. Aslına bakarsanız doğdukları andan itibaren 

Agartalılar bunu yaşarlar. Buna, sizin çocuklarınızın, 

bebeklerinizin arabalara binmesi ve yeterli yaşa 

geldiklerinde araba kullanmayı öğrenmeleri örnek 

verilebilir. Çocuklarımız ışınlama olayına sürekli 

muhatap kalmakla birlikte, bunun eğitimini almaya 

başlarlar. Sözünü ettiğim yaşa geldiklerinde artık 

zihinsel veya ruhsal güçlerini kullanarak kendilerini 

ışınlamayı öğrenirler. Eğitimi Şüphesiz ki teknik bir 

konu olmakla birlikte, genel olarak herhangi bir araç 

kullanılmaz. Eğitim tamamen ruhsal olgunluğun, 

zihinsel yetkinliğin açığa çıkartılıp, bedene nüfus 

ettirilmeye çalışılmasına yöneliktir. Meditasyon 

veya yoga türü çalışmalara asla benzemezler. Bu 
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bizim medeniyetimize özgü bir çalışma şeklidir. 

               

 Soru: Peki efendim, ilk kez başarmada bir 

hata söz konusu mu? 

               

 Semiyun: Hayır. Çünkü bu nihayet 

öğretmenlerin gözetiminde olan bir eğitimdir. 

Öğretmenler hata yapılmasına izin vermezler. 

Genellikle ilk ışınlama deneyimi öğretmenlerin 

yardımı ve gözetimi ile olur. Nasıl ki siz bebeğinizi 

ilk kez kendiniz tutarak yürütüyorsanız ve onun yere 

düşmesini gerektiğinde engelliyorsanız, öğretmenin 

hatta anne-babanın gözetiminde çocuklar ışınlama 

eğitimini gerçekleştirirler. İlk kez birlikte ışınlama 

söz konusu olur. Daha sonra gereken yetkinlik 

kazanıldığı zaman, ilk ışınlamalar yapılmaya 

başlanmıştır. Bunda sizin aklınıza gelebilecek 

kazalar söz konusu değildir. 

               

 Soru: Bebekler ışınlanırken anne ve 

babalarından yararlanırlar. Yani onlarla birlikte 

ışınlanırlar diye düşünüyorum. Peki, çocukların 

kendilerini, ışınlama aletleri ile ışınlamaları kaç 

yaşında başlar? Bir de olayın bu yönü var. 

               

 Semiyun: Elbette ki bebekler bir yerden bir 

yere anne-babaları veya diğer büyükleri nezaretinde 

ışınlanırlar. Ama küçük çocuklar kendi aletleri 

yardımı ile ışınlanabilirler. Yaklaşık 6-7 yaşından 

sonra ki, sizin ilköğrenime başlama yaşına denk 

gelir, çocuklar bu ışınlama aletlerini kullanmaya 
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başlarlar. Az önce 7'lerin önemini vurgulamıştık. 

Çünkü ilk 7 yaşa kadar bedensel gelişim devam 

ederken, ikinci 7 yaştan itibaren zihinsel gelişim 

devreye girer. İşte bu aşamada çocuğun bazı aletleri 

ciddi bir biçimde kullanmaya başlaması gündeme 

gelir. Bizde de, sizde de durum aynıdır. 

               

 Soru: Efendim, çocuklar bunu kullanmaya 

başladılar. İşten eve demeyelim ama evden okula, 

annelerinin, babalarının yanına, oyun bahçesine 

gitmeye, gelmeye mi kullanırlar? 

               

 Semiyun: Başka ne bekliyorsunuz. Yakın bir 

gezegene tek başına gidilmesine anneleri izin 

vermez. Onlar sizin çocuklarınızdan daha sorumlu 

çocuklar oldukları için tek başlarına bu şekilde 

hareket etmezler. 

               

 Soru: Efendim, o çocuklara takılan alette bu 

tür bir şuurlu kısıtlayıcılık konulabilir mi? 

               

 Semiyun: İşin bir diğer yönü budur. İcabında 

bu husus alete kaydedilebilir. Böylece çocuklar 

belirli mesafelerin dışına tek başlarına gitmezler. 

Ama bu teorik olarak böyledir. Agartalı çocuklar 

sandığınızdan çok daha olgun varlıklardır. Kısaca 

annelerini bu yönde kaygıya sokmazlar. 

               

 Soru: Çocukların bunları hatalı kullanmaları, 

tehlike 

yaratmaları mümkün değil gibi geliyor o zaman 
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bana.. 

               

 Semiyun: Hayır. Zaten aletler sandığınızdan 

çok daha komplike ve bu tür tehlikeleri önleyici 

tarzda yapılmışlardır. Biz bu yönde aletlerimize 

güvenmekteyiz. 

               

 Soru: Efendim, o halde aletlerde 

düşündüğümüz, düşünmediğimiz manada emniyet 

sistemleri var mıdır? 

               

 Semiyun: Vardır. Zaten az önce bir emniyet 

sisteminden bahsetmiş bulunuyoruz. Aletlerin teorik 

olarak bozulmaları mümkündür. İşte bu bozulmaları 

bertaraf etmek için bir takım emniyet sistemleri 

vardır. Bu sistemler sayesinde aletler bozulmadan 

çalışabilirler. 

               

 Soru: O ışınlama aletlerinin kola takıldığını ve 

bir saate benzediğini biliyoruz. Başka yere takılabilir 

mi? Şekli ve ebadı hakkında ne söylenebilir? 

               

 Semiyun: Kola takıldığı gibi bele takılabilir. 

Hatta kolye şeklinde kullanılabilir. Çeşitli ebatları 

varsa da genelde sizin saatlerinizin ebatları gibidir. 

Ama hiç bir zaman bir masa saati veya duvar saati 

büyüklüğünde değillerdir. Buna gerek yoktur. 

Çünkü bunlar daha çok taşınmaya yarayan aletlerdir. 
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 Soru: Efendim, evlerde de var bu alet bildiğim 

kadarıyla.. 

               

 Semiyun: Evlerde olsa bile yine ebadı 

söylediğimiz gibidir. 

               

 Soru: Efendim, alete nasıl komut verilir? 

               

 Semiyun: Daha önce konuştuğumuz gibi 

fiziksel, zihinsel veya söz ile komut vermek 

mümkündür. 

               

 Soru: Herhalde genelde bütün aletlere bu 

Şekilde komut verebiliyoruz. 

               

 Semiyun: Dediğinize katılıyoruz. Birkaç 

istisna hariç aletlerimiz bu komut ile çalışabilirler. 

               

 Soru: Efendim bu ışınlama aleti nasıl çalışır? 

               

 Semiyun: Komutu gönderdiğimiz anda sizi 

kavrayıp götürecek olan enerji harekete geçer. Bu 

enerji, henüz sizin keşfedip bulmadığınız bir enerji 

türüdür. Doğrudan doğruya atomlarınız üzerinde 

etkili olur. Ama ne organlarınızın, ne 

moleküllerinizin, ne de atomlarınızın işlemesinde 

hiçbir değişiklik yapmaz. Vücudun işleyişine zarar 

vermeyecek doğallıkta bir enerji türüdür. İşte bu 

enerji, atom parçalarını bozmadan, dağıtmadan 

istenilen yere nakleder. 
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 Soru: İşte bu istenilen yeri alet nasıl bulur 

efendim? 

               

 Semiyun: Onu sizin komutunuzda belirtmeniz 

gerekir. Siz genel hatları ile belirtseniz bile, aletteki 

sistemler bu genel hattı özel hatta çevirebilirler. 

Kısaca, aletlerin içerisinde bu aletlerin etki sahasına 

giren özel ve genel bütün fiziki yerler adeta 

haritalanmış durumdadır. İster yeryüzü ister ay veya 

ışınlama yolu ile gidilebilecek yakın gezegenler her 

santimetrekaresine kadar o aletlerimizde kayıtlıdır. 

Ve aletlerimiz ışınlama anında kişinin gitmek 

istediği yeri algılayabilecek özelliklere sahiptir. Siz 

bir yer için kendinizi ışınlamak isteyip komut 

verdiğiniz anda ışınlama süresi içinde sözgelimi 

zihinsel bir değişiklik yaparak başka bir yere 

gitmeye saniyenin çok daha küçük bir birimi içinde 

karar verdiğinizde alet bu karara uyar ve siz yeni 

yere ışınlanabilirsiniz. 

               

 Soru: İşte o zaman şunu soralım: Bu süreç 

nedir efendim? 

               

 Semiyun: Saniyenin çok kısa bir bölümünde, 

kısaca bir saniyeden az bir zaman içinde ışınlama 

işlemi başlar ve biter. Bu süreç içinde A noktası 

değil de B noktasına gitmeye karar verirseniz, alet 

sizi B noktasına bırakır. 
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 Soru: Bu ışınlama sürecinde yanlışlıkla bir 

yerden bir yere ışınlama olabilir mi efendim? 

               

 Semiyun: Teorik olarak mümkündür. Zaman 

zaman çocuklarımız bunu yapabilirler. Alete 

nispeten hatalı zihinsel komut verebilirler. Ve 

istemedikleri bir yere ışınlanabilirler. Bu, sizin 

arabanızla çıkmaz bir sokağa girmenize veya yanlış 

bir adrese gitmenize benzeyebilirse de çok kaba bir 

benzetme olur. Çünkü burada şayet bir hata 

yapılmışsa yine bir saniye içinde bunun düzeltilme 

imkânı vardır. 

               

 Soru: Efendim, kolunuzdaki bu aletler ile 

yakın çevreye bu şekilde ziyaret yapabildiniz. Ama 

diyelim ki, kâinatın çok uzak bir noktasına gittiniz. 

Orada, o çevre içinde bir yerden bir yere ışınlanmak 

istiyorsunuz. Bunda durum nedir? 

               

 Semiyun: İşte bu sizin için bir problem teşkil 

etse bile bizim için problem teşkil etmez. 

Kolumuzdaki aletin kâinatın bütün yüzeylerini 

kaydedecek mükemmellikte olduğunu 

söyleyemeyiz. Ama şu var ki, oraya ulaştığımızda 

zaten gemilerimizde bulunan ana bilgisayarlar 

ışınlama organlarımıza, aletlerimize bu bilgileri 

sürekli olarak aktarırlar. Bunda bir hata söz konusu 

değildir. Zaten bilinen yerlere gidildiği için 

mükemmel denilebilecek bilgisayarlarımızda bu 

bilinen yerlerin her türlü tanımlaması mevcuttur. İşte 

bu bilgiler ışınlama aletlerine sürekli aktarılır. Bir 
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anlamda ışınlama aletlerimiz bu sayede bütün 

kâinata ait bilgileri belleklerinde tutmak imkânına 

sahiptirler. Ama düşündüğünüz gibi bir kısmının 

boşaltılıp, bir kısmının yeniden yerleştirilmesi işlemi 

otomatik olarak sürekli devam etmektedir. 

               

 Soru: Ama bu durumda siz şüphesiz 

gemilerdeki aletlerden yararlanıyorsunuz. Peki, 

geminin olmadığı bir yer için ne söylenebilir 

efendim? 

 

 Semiyun: O, o kadar önemli değildir. 

Agarta'dan da aynı bilgi kâinatın herhangi bir 

yerindeki Agartalı'nın kolundaki alete yüklenebilir. 

Bu bizim için zor bir hadise değildir. Bu sistemler 

adeta otomatik olarak artık bizim hiç bir 

müdahalemize bağlı kalmaksızın yürür. Şüphesiz ki, 

bizler her an yeni bilgiler ile karşılaşmaktayız. Ama 

bilgi evrensel nitelik taşıdığı için elde edilen bilgiler 

süratle tüm Agartalılar'a ve tüm sistemlere 

aktarılmaktadır. Tüm sistemlere aktarıldığı için 

bilgiden yararlanılma sürati çok hızlanmış 

durumdadır. Sanırım yeterli oldu. 

               

 Soru: Evet anlıyorum efendim. O konuda bir 

problem olmadı. Bu koldaki alet kaç parçadan oluşur 

efendim? Yapısının ağırlığı nedir? 

               

 Semiyun: Teknik bir konudur. O kadar önemli 

değildir. Siz bana kolunuzdaki saatin kaç parçadan 
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oluştuğunu söyleyebilir misiniz? 

               

 Soru: Anlıyorum efendim. O, o kadar önemli 

değil. Benim için de yeterli. Ağırlık ne kadardır? 

               

 Semiyun: Ağırlık birkaç gramdır diyebiliriz. 

Ciddi bir esprisi yoktur. 

               

 Soru: O zaman bütün bu küçük aletler yine 

ana aletlere bir yönden bağlı olarak çalışıyor 

efendim.. 

               

 Semiyun: Hiç Şüphesiz öyledir. Ama Agarta 

için veya yerel çap açısından düşünürsek, bağımsız 

çalıştıkları söylenebilir. 

               

 Soru: O aletin kullandığı enerji hakkında 

başka neler söylenebilir efendim? 

 

 Semiyun: Bu kadarı yeterlidir. Sanırım Altın 

Çağ'da bu enerjiyi bulup ondan yararlanma 

imkânınız olacaktır. Bu enerjinin çeşitli kademeleri 

vardır. Diğer bir deyişle, çeşitli seviyeler açısından 

bu enerji devreye sokulabilir. Siz bunun ilk 

kademesini elde edeceksiniz. 

               

 Soru: Efendim, bu ışınlama sırasında beden, 

ruh ve düşünce ne duruma girer? 

               

 Semiyun: Az önce konuştuğumuz gibi, 

zihinsel veya ruhsal yapıda hiç bir değişiklik olmaz. 
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Şuur kaybedilmez. Ki, bunu daha önce söylemiştik. 

Bedenin yapısı, organların çalışması aynen devam 

eder. İşte o enerjinin mahiyeti gereği bu arada beden 

bir yerden bir yere nakledilebilir. Nakledilme 

sırasında o an için beden görünmez hale gelir. 

Aktarımda beden, fiziki şeklini aynen korumakla 

birlikte gözle görülmez, elle tutulmaz, adeta 

ölçülemez bir hale gelir. 

               

 Soru: Efendim, insanın kendini ışınlaması için 

lazım olan faktörler nelerdir ve insanın ne yapması 

gerekir. 

               

 Semiyun: Evvela, mutlak surette bunun 

eğitimini görmesi şarttır, bu birincisi. Yeryüzünde 

henüz bu eğitimi size verebilecek kimse yoktur. 

İkincisi; ilk ışınlama çalışmalarında mutlaka kendine 

rehberlik edebilecek öğretmenlerin bulunması 

gerekir. Yeryüzü insanı açısından bunlar ancak 

gözle görülmez rehber varlıklar olmak 

durumundadır. Böyle örnekler vardır ve rehberlerin 

yardımı sayesinde bu işlemler yapılmaktadır. 

               

 Soru: Yine de bizlerin başlangıç için teknik 

bir şeyi yok mu? Veya o noktaya geldiğimizde 

yapmamız gereken bir eylem tarzı yok mu? 

 

   Semiyun: Şüphesiz vardır. Ama şu aşamada 

erkendir. Bu konuda çalışma yapmayı ve hatta 

başarılı olmayı istediğinizi biliyoruz. Size bu konuda 

yardım etmeye seve seve hazırız. Ama erken 
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olduğunu bir kez daha vurgulayalım. 

               

 Soru: Efendim, bedenin görünmez hale gelişi 

bu çerçevede daha mı kolaydır? 

               

 Semiyun: O çok daha basit bir hadisedir. 

Sözünü ettiğimiz enerjiden daha basit nitelikli bir 

enerjinin yine vücuda uygulanması işlemi ile 

bedeniniz görünmez hale gelebilir. Bir alet yardımı 

olmaksızın zihinsel bir komut ile yine bu enerjiyi 

devreye sokmak mümkünse de bu daha çok bizler 

için söz konusudur. İlahi âlem henüz bu enerjinin 

sizler tarafından kullanılmasına izin vermemektedir. 

               

 Soru: Yani izin verse, biz bir hamle etsek 

bunu kullanabilecek miyiz? 

               

 Semiyun: Teorik olarak öyledir. Ama bunun 

kullanılabilmesi için belirli bir ruhsal olgunluğun 

elde edilmesi şarttır. Ruhsal olgunluk elde edildikten 

sonra size ruhsal âlemin izin vermesi gerekir. Buna 

izin verilip verilmemesi ise çok basittir. İnanınız 

beyninizde bu enerjiyi harekete geçiren devreyi 

açmak, bu iznin verilmesi için yeterli olacaktır. 

Yeryüzü insanında beynin bu fonksiyonu henüz 

kapalı durumdadır. Ancak bizlerin ve sizlerin evliya 

dediğimiz belirli olgunluğa erişmiş insanlara verilen 

yetki çerçevesinde, bu tür örneklemeler insanlığa 

ibret için sunulmuş vaziyettedir. Işınlamadan çok 

daha basit bir hadise olduğunu tekrar belirtmek 
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gerekir. 

               

 Soru: Öyleyse öncelikle bu yetenek mi elde 

edilmeli efendim? 

               

 Semiyun: Bir sıralama söz konusu olamaz. 

Ama topyekûn gelişmişlik açısından konuya 

yaklaştığımızda sizlerin öncelikle bu gücü elde 

etmeniz daha akılcı bir yol olacaktır. 

               

 Soru: Efendim, ışınlamada yanlış bir ışınlama 

yapılabilir mi? Yani bedenin veya cismin bir yarısı 

burada kalıp bir yarısı diğer tarafa gidebilir mi? 

               

 Semiyun: Hayır, bu sizin düşüncenize göre 

teoride mümkün gözükse bile pratikte öyle bir olay 

mümkün değildir. Çünkü bu gücü uygulamaya izin 

veren doğa kanununun yapısı bunun bu şekilde 

bozuk çalışmasına izin vermez. 

               

 Soru: Efendim, şunu da sormak istiyorum: 

Atlantis Uygarlığı hem bedenin görünmez hale 

gelişini, hem de bedenin ışınlanmasını öğrenmiştir 

diyebiliriz o zaman? 

               

 Semiyun: Diyebilirsiniz. Onlar, bunlardan 

medeniyetlerinin başlangıcında yararlandılar. Az 

önce sözünü ettiğimiz gibi sizler de Altın Çağ'da 

bundan yararlanma yoluna gideceksiniz. 
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 Soru: Bir de şunu sormak istiyorum efendim: 

Honaz Dağı'nın içinde adeta fosil gibi duran, bize 

örneklenen uçan daire Atlantisliler'e mi aittir? Yoksa 

başka bir uygarlık mı? Ne söylenebilir? 

               

 Semiyun: Atlantisliler'e ait değildir. Ama 

onlardan önceki bir baŞka uygarlığa ait bir uzay 

gemisidir. Yaklaşık 1,5 milyon yıldır oradadır. 

Uygarlığın ismi önemli değildir. 

               

 Soru: Onlar, herhangi bir âdem boyutunda 

insanlar mıydı efendim? 

               

 Semiyun: İnsana benzemekle birlikte, insan 

dediğimiz varlığa ait özellikler taşımıyorlardı. 

Kısaca insan değillerdi. 

               

 Soru: Efendim, neden Honaz Dağı'nda bu tür 

bir uçan dairenin insanlığa örneklenmesine ihtiyaç 

duyuldu? Atlantisliler'in duyulmadı... 

              

 Semiyun: Atlantisliler'e ait uzay gemileri yine 

yeryüzünün değişik bölgelerinde bulunmaktadır. 

Sözünü ettiğiniz uçan daire açısından konuştuğumuz 

için böyle bir düşünce oluşmuştur. Yeryüzünden 

gelmiş geçmiş bütün medeniyetlere ait örneklemeler 

yeryüzünde mevcuttur. Aynı şekilde korkunç 

medeniyetinize ait pek çok madde; şehirleriniz 

olsun, eşyalarınız olsun, kullandığınız silahlar, 

araçlar olsun, sizden sonra, belki milyonlarca yıl 

daha sonra gelecek olan medeniyetlere örnek teşkil 
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etmek üzere korunmaya alınacaklardır. Alınmaya 

başlamışlardır bile diyebiliriz. 

               

 Soru: Efendim, bu Honaz Dağı'nın içindeki 

uçan daireyi bizler ne zaman açığa çıkartacağız? 

Herhalde orası bizim sorumluluk sahamıza giriyor 

diye düşünüyorum. 

               

 Semiyun: Bu konuda mutabıkız. Sanırım fazla 

bir zaman almayacaktır. Bizlerin yeryüzü insanına 

kendimizi aleni bir şekilde tanıtmamızdan sonra pek 

çok sırrın birbiri ardı sıra açılmasına gidilecektir. Bu 

da onlardan bir tanesi olacaktır. 

 Soru: Efendim, iyi bir celse oldu. Pek çok 

konuyu açığa çıkarttık ama ne kadar açığa 

çıkartırsak o kadar yeni sorular ile karşılaşıyoruz. 

Benim bu akşam için başka sorum yok. 

               

 Semiyun: İyi bir celse olmuştur. Bizim de 

cevabımız yoktur. Size iyi geceler dileriz. 

  

 

 CELSE: 79                                           

27.04.1995 

  

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim, buyurunuz. 

               

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam sizin 

ruhani âlemle temaslarınıza bir parça daha değinmek 

istiyorum. Birinci kitapta bu konuya zaman zaman 

değinmiştik. Şimdi kalan kısımlarını bir miktar 
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tamamlayalım. Agartalılar Ruhani Âlem ile fiziki 

araçlar yardımıyla da görüşebilme imkânına 

sahiplerdi. Bunu söylemiştiniz. Bu fiziki aletler, 

ondan yararlanan Agartalı'nın vibrasyonel 

seviyesini, gidilen âleme kadar yükseltiyor diye 

düşünebilir miyiz efendim? 

               

 Semiyun: Aslına bakarsanız, fiziki aletler 

deyimi sizi yanlışa düşürebilir. Veya siz nispeten 

ışınlamaya benzer bir hadise düşünüyorsunuz. 

Kapısı olan, içine girilen, sonra bedeni ruhani âleme 

taşıyan bir alet zihninizde oluşuyor. Fakat bu 

zihinsel görüş, gerçeklerle asla uyuşmamaktadır. 

Zira sizin düşündüğünüz manada fiziki bir cisim 

ortada yoktur. Ama bizim fiziki aletlerden 

kastettiğimiz esas yine düşündüğünüz fiziki 

unsurları ihtiva eden yapılaşmalardır. Çünkü onlara 

sizin düşünceniz ile alet demek çok kaba bir 

yaklaşım olacaktır. Şöyle açıklamaya çalışayım; o 

aletleri siz normal fizik gözünüzle 

göremeyebilirsiniz. Çünkü onların vibrasyonel 

seviyesi sizin görüş sahanızın dışında 

bulunmaktadır. Onlar çok daha süptil ve gittikçe 

süptilleşen bir yapılaşma gösteren unsurlardır. 

Çünkü ancak böyle bir tanımlama yapmak 

durumundayız. Zira bu unsurlar içinde 

bulunduğunuz 3 boyutlu, daha yüksek vibrasyonel 

seviyeli âlemlerden başlayıp gidilmek istenen ruhani 

âleme kadar o âlemin yapısına uygun unsurları 

içeren bir tarzda düşünülmüşlerdir. Elbette ki bu 

unsurların veya yardımcı süptil maddelerin 
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oluşturulmasında ruhani âlem görevlilerinin büyük 

yardımları olmuştur. Tek taraflı işleyen bir alet 

diyelim kesinlikle değildir. Yani her isteyen bir 

arabaya biner gibi bu aletleri kullanamaz. Çok 

komplike bir hadisedir. İşte Agartalılar, bu teknik 

imkândan yararlanmak suretiyle ruhani âlemin 

ulaşabildiğimiz kısımlarına kadar seyahatlerini 

yaparlar. Sizdeki gibi, bir celse önceki hazırlığa 

veya bu şekilde şu anda yaptığınız şekilde çalışmaya 

ihtiyaç yoktur. Zaten bu yöntemi veya bu davranış 

şeklini ortadan kaldırmaya yaramaktadırlar. Elbette 

ki her zaman için sizin şu anda uyguladığınız 

yöntemlerin çok daha gelişmiş bir şeklini veya 

birçok şeklini uygulayarak ruhani âlem ile 

temaslarımız çok daha geniş bir şekilde sürmektedir. 

Ama bu aletler yardımı ile herhangi bir risk altına 

girmeden, küçük çocuklarımız bile ruhani âlemler 

ile teması sağlayabilmektedirler. 

               

 Soru: O zaman daha ziyade çocuklara yönelik 

bir yapılaşma mı oluyor? 

               

 Semiyun: Hayır. O olayın çok cüzi bir 

noktasını açıklamaktadır. 

               

 Soru: Şimdi tabii ruhani âleme, gittikçe 

süptilleşen aletler yardımı ile maddesel aletler 

yardımı ile ziyaretler yapılıyor. Bunu anlıyoruz ama 

ziyaret yapılan yerin tanımlamasının yapılması 

gerekir ki, o uçsuz bucaksızlığa doğru bir açılım 

kaydediyor. Onun zorluğunu biliyorum ama 
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konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu noktalara 

da temas etmemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi siz 

8.boyuta kadar gemilerinizin vibrasyonel seviyesini 

yükseltebiliyordunuz. O halde spatyumun bazı 

bölümleri 8.boyuta kadar olan boyutların içine 

giriyor diyebilir miyiz? 

               

 Semiyun: Hem diyebilirsiniz, hem 

diyemezsiniz. Çünkü şu sözünü ettiğimiz 8.boyutu 

burada size izah etmek adeta imkânsızdır. Spatyumu 

izah etmek ondan daha fazla imkânsızdır. Mesele, 

birbirinin içine girmesi veya birbirine denk gelmesi 

meselesi değildir. O sadece dünyasal bir yaklaşım 

tarzıdır. 

               

 Soru: Yani spatyumu boyut kavramının 

dışında mı düşünmek gerekir? 

               

 Semiyun: Bir bakış açısıyla dışında 

düşünülebilir. Bir başka bakış açısıyla içinde 

mütalaa edilebilir. Ama bunlar gerçekleri 

açıklamaktan çok ama çok uzak kavramlardır. 

               

 Soru: O zaman Şöyle yapalım. Ruhani âleme 

çıkma yöntemi ile uzay gemilerinin üst boyutlara 

geçme yöntemi aynıdır diyebilir miyiz? 

               

 Semiyun: Hayır, tamamen farklıdır. 
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 Soru: Ruhani âlemlere fiziksel bedenin 

aktarılması ne derece söz konusudur? 

               

 Semiyun: Bazı hallerde aynı gemilerimizin bir 

üst düzeye çıkarken mevcut bulundukları düzeyden 

adeta yok olmaları gibi ruhani âlem ile temaslarda, 

daha alt düzeylere temasların bir kısmında 

dünyadaki fiziki beden ortadan kalkabilmekte, 

yukarı âleme taşınabilmekte ve o âlemin yapısına 

bürünebilmektedir. 

               

 Soru: Peki işte bunu o âlemin bir 

sınıflandırması açısından nasıl değerlendirebiliriz? 

Mesela, muallağa, Şaşkınlığa ve şifaya bu şekilde 

fiziksel beden taşınabilir mi? 

               

 Semiyun: O noktalara çok rahatlıkla 

taşınabilir. Ama orada mevcut fiziksel beden oranın 

yapısına, astral yapısına uygun bir hale bürünür. 

Vibrasyonel seviyesi yükselir ve o beden adeta astral 

beden ile aynılaşır ama 3 boyutlu fiziksel yapısını 

tekrar elde edebilecek durumdadır. Böylece insan 

varlığının mükemmelliğini buradan göz önüne 

sermiş bulunuyoruz. Bu durumda dünyada bırakılan 

fiziki bedenin birtakım ayak bağı demeyelim ama 

çok daha kaba bir yaklaşımla bu tür bir engellemesi 

ortadan kaldırılmak istendiğinde, fiziki beden bu 

şekilde şifaya, hatta spatyumun bazı bölümlerine 

kadar taşınabilir. Aslında taşıma kelimesi hatalı 

olmakla birlikte sizin dünyevi anlayışınıza uygun 

olarak bu söylenebilir. Fiziksel beden dünyada 
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ortadan kalkar, astral beden ile aynılaşır ama tekrar 

gerektiğinde 3 boyutlu konumuna rahatlıkla döner. 

Bu da Agartalı bedenlerin, dahası insan varlığının 

mükemmelliğini ortaya koyan bir başka bilgi 

olmuştur. 

               

 Soru: Bunu yapan bu alet mi olur, yoksa 

ruhsal varlık mı devreye girer efendim? 

               

 Semiyun: Bunun önemi yoktur. Alet 

yardımıyla elde edilebilir veya ruhsal güç devreye 

sokulabilir. Bunun eğitimini yapan her Agartalı bu 

Şekilde davranma imkânına sahiptir. Takdir 

edersiniz ki, 8.boyuta kadar fiziki gemilerimizi 

çıkartabilen uygarlığımızda, Agartalı bir insanın 

spatyumun alt seviyelerine kadar fiziki unsurunu 

taşıması son derece doğal karşılanmalıdır.  

               

 Soru: Anlıyorum efendim. Tabii bunlar uçsuz 

bucaksız konular. Dağıtmamak için kapsamı dar 

tutuyorum. Spatyum 24 kat idi. Alt seviyelere bu 

Şekilde gidilebiliyor. Ondan sonrası da var. Acaba 

boyutlar ile bu 24 kademeyi birleştirmek mümkün 

mü? 

               

 Semiyun: Az önce sözünü ettiğim yaklaşım 

bu sorunuzun cevabı için de aynen geçerlidir. 

               

 Soru: Peki efendim, o aletler ya da fiziki 

unsurlar ile aksi durumda spatyum sakini de bunları 

kullanarak fiziki âleme görüntü sağlayabilir mi? 3 
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boyutlu hale gelebilir mi? Yoksa durum 

düşündüğümüzden çok daha farklı mı? 

               

 Semiyun: Farklı olmakla beraber, bu realite ve 

bu soru çerçevesinde düşündüğünüzü kabul 

edebiliriz. Spatyumda yaşayan herhangi bir varlık, 

gerek bu aletlerin yardımı ile gerek ruhani âlem 

görevlilerinin izni ve ulaştığı seviye itibarıyla fiziki 

olarak bize görüntü verebilir. Bu şekilde görüntüye 

gelebilir. Ama fiiliyatta hiçbir esprisi olmadığı için 

böyle bir görüntü oluşmamaktadır. Çünkü önemli 

olan eğer ilişki ise o zaten bu görüntünün devreye 

girmesine gerek kalmadan en mükemmel bir şekilde 

uygulanmaktadır. Bu tamamen sizin realitenizin 

dünyasal yaklaşımınızın oluşturduğu bir sorudur. 

Ama bu yönüyle de konunun aydınlığa çıkmasında 

yarar sağlanmıştır. 

               

 Soru: 8.boyuttan daha yukarıda bulunan 

âlemler var, kademeler var ve bunlar manevi 

âlemler. Bir anlamda ruhani âlemler de diyebiliriz 

her Şeye rağmen. Buralara fiziki aletler ile 

çıkılmıyor. Bir de spatyumda kullanmak için 

yaptığınız disk Şeklinde aletler vardı. Üstadımızın 

celsesine bu aletler yardımı ile katılmıştınız. Bunları 

kullanarak olsun veya astral bedeni kullanarak olsun 

daha üst âlemlere bu iki yöntemle mi çıkıyorsunuz 

efendim? 

               

 Semiyun: Başka ne olsun? O aletlerin son 

derece işlevsel olduğunu, aradaki âlemlerde 
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çalışmalar yapmak için gerekli olduğunu size daha 

önce söylemiştik. Bizler ruhsal gücümüz ile 

uzanabildiğimiz ölçüde maneviyat âlemlerinin 

derinliklerinde ilerlemekteyiz. Astral bedenler 

nihayet belirli süptilliği ihtiva etmekle beraber 

fiziksel bedenlerden başka bir şey değildir. Oysaki 

maneviyat âlemlerinin belirli bir noktasından sonra 

fiziki diyebileceğimiz bir unsur bulunmaz. Bu 

nedenle sözünü ettiğimiz yol ve yöntemler yine 

belirli seviyeler için geçerlidir. Ondan ötesinde 

bizler tamamen ruhsal gücümüz ile, maneviyat 

kısmımız ile ruhani âlemi incelemeye, oralarda 

çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ama bu 

söylediklerimiz son derece kuru sözlerdir. Onu 

önemle belirtmek istiyorum. 

               

 Soru: Peki efendim, yaptığınız o astral gövdeli 

diyelim aletler, araçlar, fiziki gemilerinizin 

ulaşamadığı boyutlarda veya bu boyutlara denk 

gelebilecek Ruhani Âlemlerde mi kullanılıyor? 

               

 Semiyun: Fiziki gemilerimiz ile 

yükselemediğimiz boyutlara astral âlemde 

kullandığımız aletler veya araçlar ile ulaşabiliriz 

düşüncesi hatalı bir düşüncedir. Çünkü yaratılışta 

öyle farklı boyutlar ve öyle farklı maneviyat 

âlemleri vardır ki, birinden birine geçmek, öyle 

sanıldığı gibi kolay değildir. Yani bu iki kavram bir 

noktada birbirinden oldukça farklı olarak 

değerlendirilmelidir. Sorunuzun bu açıdan sizi 

tatmin edecek bir cevabı yoktur. Çünkü sorunun 



                                            337 

 

gerçekler ile ilgili kurulmuş bir yanı yoktur. 

 

 Soru: Peki efendim, ruhani temas açısından uç 

noktamız nedir? 

               

 Semiyun: İlliyun dediğiniz hali bizler çok iyi 

bilmekteyiz. Orada saf maneviyat âlemi ile 

kuşatılmışlardır. Çok önemli, çok uhrevi 

mekânsızlıklardır. Ruhsal varlıklar tekâmüllerinde 

bu noktalara gelir ve oradan da geçerler. Bizler 

ruhsal temaslarımızda bu noktalara zaman zaman 

ziyaretlerde bulunmaktayız. Ama Agarta 

Uygarlığı'nın genel seviyesi henüz bu noktalara 

ulaşabilmiş değildir. Tıpkı sizdeki örneklerde olduğu 

gibi. Bunlar nihayet uç örneklerdir. Elbette ki illiyun 

ile ifade edilen halin öteleri vardır. Belirli Şartlar 

altında Agartalı araştırmacılar illiyuna ve oradan 

öteki, daha öteki noktalara ziyaretler yapma 

imkânına sahip olmuşlardır. Uç nokta açısından 

konuya yaklaşmamak gerekir. Çünkü o tür bir 

yaklaşım bizi yine yanlışa sevk edebilecektir. Çünkü 

burada uç noktadan ziyade büyüğün küçüğün içinde, 

küçüğün büyüğün içinde olması gibi kavramlar 

devreye girebilecektir. Bu açıdan baktığımızda 

tekâmül kavramı bile bir noktadan sonra anlamını 

yitirebilecektir. Çok uç noktalar olmakla beraber 

Agartalılar'ın bu konulardaki çalışmaları sizinkinden 

çok daha önemli ve geniş boyutlarda devam 

etmektedir. Nihayet bizler yaratılanı incelemek 

üzere çalışan bir insanlık topluluğuyuz. Bizim de 

ulaştığımız bir seviye vardır ve ondan sonrası bizler 
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için bilinmezdir. 

               

 Soru: Bir sorun yok o zaman değil mi 

efendim? 

               

 Semiyun: Bu mümkün değildir. Biz de aynı 

sizin gibi daha yolun başındayız. 

               

 Soru: Peki efendim, ortalama bir Agartalı 

vatandaş ruhani âlemde kendi gücüyle bir ruhsal 

temasta ne dereceye kadar ileri gidebilir? 

               

 Semiyun: İlliyun'a varamaz. Spatyumun 24 

kademesini geçer. Ama spatyumun 24 kademesinin 

geçilmesi bile müthiş bir olaydır. Yalnız sorunuzda 

bir düzeltme yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu işler asla 

yalnız olmaz. Her tarafın meskûn olduğunu 

biliyorsunuz. Bir Agartalı insan spatyumun içinde 

seyahat etmeye kalksa, 24 kademeyi de geçmeye 

kalksa mutlaka ilahi âlem görevlilerinin izninize ve 

yardımına muhtaçtır. Çünkü oraya gidişinin bir 

sebebi olmalıdır. 

               

 Soru: Efendim, bir Agartalı öldüğünde 

dünyanın spatyumuna mı doğar? 

               

 Semiyun: Evet. Dünyanın demeyelim ama 

spatyum denilen âleme doğar. 
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 Soru: Genelde o 24 katın içidir değil mi 

efendim? 

               

 Semiyun: Hiç şüphesiz öyledir. 

               

 Soru: O halde bir Agartalı, normal bir 

Agartalı nasıl oluyor da astral seyahatlerinde 24 

kademeyi geçmiş olabiliyor? 

               

 Semiyun: İşte espri buradadır. 24 kademenin 

geçilebilmesi için yapılan bir ruhsal çaba ilahi âlem 

görevlilerinin yardımı ile mümkündür. Yani daha 

ruhsal varlık o seviyeye tekâmülü gereği ulaşmamış 

olsa bile daha üst seviyelere geçici sürelerle seyahat 

yapma imkânı daima ruhani âlem görevlileri 

tarafından sunulmaktadır. Bu, o kadar zor bir hadise 

değildir. 

               

 Soru: Yani genelde Agartalılar spatyuma 

doğarlar ve daha spatyumun 24 kademesini tekâmül 

seviyesi icabı genelde bitirmemişlerdir diyoruz. 

               

 Semiyun: Hiç şüphesiz öyledir. Zira 24 

kademenin ne olduğunu bilseydiniz bu konuyu daha 

iyi idrak edebilirdiniz. 

               

 Soru: Bizim yeryüzü insanı da o spatyuma 

doğuyor ama Agartalılar daha üst âlemlere doğuyor 

o zaman... 
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 Semiyun: Hiç şüphesiz öyledir. 

               

 Soru: Efendim, sizi tanımak celseler şeklinde 

oluyor. Yani siz derken Agartalılar'ı tanımaktan 

bahsediyorum. Yüz yüze de görüşebiliriz. Bunun şu 

aşamada uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu arada 

bu yöntemle ilahi âlemlerle temaslar devam ediyor. 

Ben şöyle düşünüyorum: Gözle görülen bir âlemle 

bu Şekilde yapılan temas, daha sonra fiziki temas ile 

desteklenince inanmayanlar için ilahi âlemler ile 

yapılan temasın doğruluğu mu belgelenecek? 

               

 Semiyun: Bu bir delil olacaktır. Asıl amaç bu 

değildir. Asıl amaç Agarta'yı tanımaktır. Onun 

uhrevi yapısı, fiziki yapısından daha kuvvetli olduğu 

için öncelikle hareket tarzımız, yöntemimiz bu 

olmuştur. Bunun henüz bilmediğiniz pek çok faydası 

vardır. Bir faydası da az önce soruda sorduğunuz 

şekilde olacaktır. 

               

 Soru: Peki başka diğer nedenler nedir 

efendim? Neden ruhsal temas ile bu çalışma 

yürüyor? 

               

 Semiyun: Az önce söylediğimiz neden ana 

nedendir. Sizler ruhsal çalışmalara yönelmeseydiniz 

bizimle temasınız mümkün olmayacaktı. Çünkü 

bizim size kendimizi tanıtabilmemiz için sizin her 

şeyden önce manevi konulara, ruhsal konulara 

yatkın olmanız gerekmekteydi. Bundan bir 15 sene 

önce biz sizin karşınıza çıksaydık, arzu ettiğimiz 
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neticeyi alamayacaktık ve sizin dünyasal realitenize 

çok ciddi ölçüde darbe vurabilecektik. Kendinizi 

toparlamanız, bu dünya ile uyum sağlayabilmeniz 

daha zor olacaktı. Bu tanıtım şeklinin bu yöntem ile 

devam etmesi şu aşamada en hayırlı yoldur. 

               

 Soru: Öyle bir konuya girdik ki, bunun ucu 

bucağı yok. Fakat bölük pörçük dahi olsa bir takım 

imajlar, bir takım fikirler vermek açısından 

bakıldığında ben bu celsenin yararlı olduğunu 

söyleyebiliyorum. Her şeye rağmen bu celsedeki 

konuları layığıyla incelemeye kalksak buna ciltler 

yetmez diye düşünüyorum. 

               

 Semiyun: Düşüncenize aynen katılıyoruz. Çok 

küçük bile olsa bir ipucu vermek, okuyanda bir imaj 

yaratmak açısından bile bakılsa bu celse faydalı 

olmuştur. Ayrıca aleni, gözüken faydaları da bunlara 

eklenmelidir. 

               

 Soru: Benim başka sorum yok efendim. Sizin 

varsa söyleyecekleriniz dinliyoruz. 

               

 Semiyun: Aslına bakarsanız bu celsedeki 

konular açısından söyleyeceklerimiz çok fazladır. 

Ama yöntemimiz aynıdır. Sizin bize sormanızı 

tercih ediyoruz. Sizin gibi bir görevlinin bile bu 

konularda kısıtlılık içinde kalmasını hesaba 

kattığımızda bu konularda hiçbir ilgisi ve bilgisi 

bulunmayan bir insanın hiçbir şey anlayamayacağını 

hesaba katarsak şu celsenin bile normal insan 
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açısından ne kadar ağır bilgiler ile yüklü olduğunu 

düşünmek gerekir. O açıdan bu kadarı yeterlidir. 

Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 CELSE: 80                                          

30.04.1995 

  

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

               

 Soru: İyi akşamlar efendim. Birinci kitaba ait 

22.celsede Agarta'daki piramitlerden bahsetmiştik. 

Şimdi ben o konunun eksik kalan kısımlarına 

değinmek istiyorum. Sizce uygun mudur? 

               

 Semiyun: Son derece uygundur, buyurunuz. 

               

 Soru: Agarta'da bizim anladığımız manada 

piramitler vardı. Önce bizdeki piramitleri anlayalım 

ki, sizdeki piramitler daha iyi anlaşılsın. Birlikte 

hareket edelim diye düşünüyorum. Efendim, 

dünyada Mısır'dan önceki uygarlıklara ait piramitler 

var. Bildiğimiz, piramit deyince akla gelen 

Mısır'daki piramitler var. Ve bunun yanında 

Mezopotamya'da olsun, Meksika'da olsun, Çin'de, 

Endonezya'da değişik piramitler var. Kimi 

bildiğimiz piramit şeklinde, kiminin şekilleri daha 

değişik. Dünyanın değişik yerlerine dağılmış bu 

bildiğimiz yapılaşmaları piramit olarak siz 

değerlendirir misiniz? 
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 Semiyun: Genel olarak değerlendirebiliriz. 

Bunların fonksiyonları birbirinden farklı olmakla 

birlikte genel olarak bunların tamamına piramit ismi 

verebiliriz. 

               

 Soru: Öyleyse efendim, bizim bildiğimiz bu 

piramitlerin yeryüzündeki sayısı hakkında bir fikir 

verebilir miyiz? 

               

 Semiyun: Onun önemi yoktur. Kendi 

araştırmalarınızdan bunu alabilirsiniz. 

               

 Soru: Peki şunu söyleyeyim. Kadim, eski 

uygarlıklara ait piramitler yapılmıştı. Sonra o 

uygarlıklar bitti. Yani o uygarlıkların bitmesine 

yönelik olarak işlev dışı kalan piramit var mı 

yeryüzünde? 

               

 Semiyun: O, o kadar önemli değildir. 

               

 Soru: Peki efendim, Agarta'da bizim 

anladığımız manada kaç tane piramit var? 

               

 Semiyun: Yaklaşık 100 civarındadır. 

               

 Soru: Peki neden yaklaşık? Mesela 105 değil. 

Onu neden söylemiyorsunuz? 

               

 Semiyun: Çünkü bunların bir kısmını 

fonksiyonları sürekli değişmektedir. Kapananlar 

olmakta, yeni ilaveler ile tekrar hizmete girenler 
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olmaktadır. İşlevini topyekûn arttıranlar, azaltanlar 

olmaktadır. Sayıları zaman içinde değişmektedir. 

Onun için genel olarak 100 civarındadır demek en 

uygun cevaptır. 

               

 Soru: Bu sayının önemi var mı efendim? 

               

 Semiyun: Hiç şüphesiz vardır. Aslına 

bakarsanız ihtiyaç hâsıl oldukça yeni piramitler inşa 

edilmiştir. İlk inşa edilenler yukarıda söylediğim 

gibi devre dışı kalmakta veya fonksiyon 

değiştirmektedirler. 

               

 Soru: Onları kaldırıp yok etmiyorsunuz o 

zaman... 

               

 Semiyun: O, o kadar önemli değildir. 

               

 Soru: Efendim, bizim piramitlerimizin 

çoğunluğu Mısır'da toplanmış durumda ve bunun 

için bir önemi olduğunu biliyoruz. Ve asıl ben 

ağırlıklı olarak piramitlerden bahsederken Mısır'a 

yönelik olarak konuşmak istiyorum. Sizde böyle 

odaklaşmış, toplanmış piramitler var mı efendim? 

Yoksa Agarta'ya genel olarak dağılmışlar mıdır? 

               

 Semiyun: Aynı sizdeki gibidir. Bir bölgede 

yoğun olarak inşa edilmişlerdir. Ağırlık bu 

bölgededir. Diğerleri Agarta'nın değişik yerlerine 

dağılmış vaziyettedir. Ama aralarında bildiğiniz, 

bilmediğiniz tarzda her türlü maddi, manevi 



                                            345 

 

koordinasyon mevcuttur. Tıpkı sizde olduğu gibi 

birleşik halde bulunan piramitler belirli bir hesap ile 

oraya yerleştirilmiş durumdadırlar. 

               

 Soru: Bu Agarta'nın neresinde efendim? 

               

 Semiyun: Agarta'nın haritasını tam olarak 

bilmediğiniz için ”şurasındadır” dememizin ciddi bir 

esprisi yoktur. 

               

 Soru: Efendim, inşallah günü gelirse 

Agarta'nın haritasını da çıkartmak isteriz. 

               

 Semiyun: Ümit ediyorum ki, o gün gelecektir. 

               

 Soru: Sizdeki piramitlerin boyları, hacimleri, 

bizdeki piramitlere göre ne orandadır efendim? 

               

 Semiyun: Sizinkilerden büyük olanları da, 

küçük olanları da mevcuttur. Bu tamamen yaptıkları 

görevin niteliğine göre ölçümlenmiş teknik bir 

konudur. 

               

 Soru: Genel olarak daha büyük diyebilir miyiz 

efendim? 

               

 Semiyun: Diyebiliriz. Genel olarak 

sizinkilerden büyüktürler, ama küçük olanları da bir 

hayli fazladır. 
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 Soru: Efendim, piramitler ne zaman 

yapıldılar? 

               

 Semiyun: Uygarlığımızın başladığı tarihten 

itibaren bizler piramitlere ihtiyaç duyduk. Bu 

dünyadaki uygarlıkların veya fiziki kâinattaki 

uygarlıkların birbirleriyle olsun, ruhani âlem ile 

olsun ilişkilerinde son derece hayatiyete haiz bir 

konudur. Yapılması zorunlu olduğu için 

yapılmaktadırlar. Ve aklınıza bile getiremediğiniz 

işlevleri yerine getirirler. 

               

 Soru: İlk başta o zaman yeryüzündeydi de 

sonra onları aşağıya mı taşıdınız efendim? 

               

 Semiyun: Yeryüzündeki piramitleri diğer 

şehirlerimizin parçaları ile birlikte aşağıya taşıdık. 

Ve ihtiyaç hâsıl oldukça yeni piramitler inşa etmeye 

devam ettik, ediyoruz. 

               

 Soru: Bir piramidin sizin için inşa edilmesi 

süresi söz konusu mudur? 

               

 Semiyun: Elbette ki söz konusudur. Ama o 

kadar önemli değildir. İstenilen sürede biz piramit 

inşa edebiliriz. 

               

 Soru: Efendim, piramitler hangi maddeden 

veya maddelerden yapılmışlardır? 
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 Semiyun: Her çeşit madde kullanılmıştır. Saf 

kristalden olanları vardır. Altından yapılmış olanı 

vardır. Değişik maddelerin birleşmesinden meydana 

gelen piramitler vardır. Bildiğiniz kayadan, granitten 

yapılmış piramitlerimiz bulunmaktadır. 

               

 Soru: Ağırlık hangisidir efendim? 

               

 Semiyun: Eşit derecede ağırlıklıdır dememiz 

yanlış olmayacaktır. 

               

 Soru: Efendim, piramitleriniz fiziksel yapıdan 

başlayıp, dördüncü, beşinci ve diğer boyutlara doğru 

süptil bir yapılaşma gösteriyor mu? Yani 

piramitlerden bahsederken böyle topyekûn mu 

düşünmek gerekir? 

               

 Semiyun: Bizim piramitlerimiz sizin 

gözlerinizle görebileceğiniz şekilde fiziksel 

yapılardır. Astral âlemde fiziksel yapı önem arz 

etmemekle birlikte, oranın yapısına uygun bir 

piramit kavramından söz edebiliriz. Müşterek bir 

çalışma olmasa bile aynı fonksiyonun orada devam 

edebilmesi için mevcut piramitlerimizin bu şekilde 

bir bağlantıya ihtiyaçları vardır. Birinci olarak bu 

söylenebilir. 

               

 Soru: Efendim, bir dakika. Yalnız 

hatırladığım kadarıyla ”piramitlere ruhani âlemin 

uzanmış kısmı var mı” diye sorduğumda “hayır, 
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yoktur, oradaki durum çok farklıdır” demiştiniz. 

               

 Semiyun: İşte ben de o farklılığı anlatıyorum. 

Dikkat ederseniz, şekli bir piramit varlığından asla 

bahsetmiyorum. Ve o durumu açıklamaya az önce 

çalıştım. Fiziksel görüntünün ötesinde üst boyutlara 

doğru süptilleşen bir mahiyette piramitlere ihtiyaç 

yoktur. Çünkü aynı görevi mevcut fiziki piramit 

yerine getirmektedir. Çünkü başka uygarlıkların bize 

göre daha süptil olan fiziki yapılarındaki piramitler 

ile bizdeki piramitler iletişimi rahatlıkla 

sağlayabilmektedirler. 

               

 Soru: O zaman efendim, ruhani âlem ile olan 

bildiğimiz, bilmediğimiz ilişki şeklinde bu 

piramitlerin astral âlemdeki o bağlantı kısmı da bir 

zorunluluk. 

               

 Semiyun: Elbette ki zorunluluktur. Biz de 

ondan bahsediyoruz. Ama şu bahsettiklerimiz 

konunun zerresini bile gerçek anlamda açıklamaya 

yetmemektedir. Ama bu bile hiç yoktan iyidir. 

               

 Soru: Efendim, sizdeki piramitlerde pek çok 

gezegenden gelmiş insanlar, varlıklar müştereken 

çalışıyorlardı. Bunların sayısının bir önemi var mı? 

               

 Semiyun: Tamamen yapılan işin teknik olarak 

karşılığı sayıda insanlar ve varlıklar bu işlerde 

çalışmaktadırlar. Ama düşündüğünüz manada 

cevaplayacak olursak büyük bir piramitte bazen 
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1000-1500 civarında insan ve varlığın çalıştığı 

düşünülebilir. Ama fiziksel olmayan varlıkları 

hesaba kattığımızda bu sayı binlere çıkabilir. 

               

 Soru: Şu anda bizim yeryüzündeki mevcut 

piramitlerimizde fiziksel olmayan varlıklar 

çalışıyorlar öyle değil mi efendim? 

               

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Oradaki 

mekanizma kurulduğu günden bu yana çalışmasını 

bu şekilde devam ettirmektedir. 

               

 Soru: Az sonra oraya tekrar geleceğim 

efendim. Acaba sizin piramitlerinizin içindeki bu 

varlıkların bulundukları gezegenlerde karşılık olarak 

piramit inşa edilmiş midir? Ve oralarda örneğin 

Agartalılar çalışır mı? 

               

 Semiyun: Düşündüğünüz gibidir. Fiziki 

yapılaşmalar ve âlemler içindeki gezegenlerin pek 

çoğunda piramitler mevcuttur. Ve oralarda Agartalı 

kardeşlerimiz çalışma yapmaktadırlar. 

               

 Soru: Efendim, piramit şeklinin dışında başka 

piramitlere benzeyen görevler yapan yüksek 

merkezler var mı? Örneğin Agarta'da 4 kapının 

önemli görevler yaptığını biliyoruz. Bu tür benzerlik 

açısından soruyorum. 

               

 Semiyun: Bu saydığınız iki unsur; piramitler 

ve kapılar zaten çok önemli görevler icra 
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etmektedirler. Bunlara daha önce ana hatlarıyla, bir 

kısım yönleriyle değinmiştik. Fakat bunun dışında 

bizim medeniyetimizin doğal yapısından 

kaynaklanan, ilişkilerimizden kaynaklanan alış veriş 

merkezleri vardır. Bunlar fiziki olarak da bir görüntü 

verirler. Düşündüğünüz geometrik şekiller hiç 

şüphesiz bunlarda mevcuttur. 

               

 Soru: Örneğin bir kule gibi, daire ve küre gibi 

olabilir mi efendim? 

               

 Semiyun: Olabilir. Her birinin yaptığı göreve 

göre böyle şekilleşmiş yapılar mevcuttur. 

               

 Soru: Peki efendim, uzayda veya Ay'da 

Agartalılar'a ait inşa edilmiş piramit var mı efendim? 

               

 Semiyun: Yoktur. Çünkü buna gerek yoktur. 

Ama Ay'da yaşayan uygarlığın kendilerine ait 

piramitleri vardır. 

               

 Soru: Ama biz onları gözümüzle 

göremiyoruz. 

               

 Semiyun: Siz onlara ait hiçbir şeyi gözünüzle 

görmüyorsunuz. 

               

 Soru: Efendim, bizim piramitlerimizi 

yaparken siz de Agartalılar olarak o çalışmada 

bulunmuştunuz. Kendinize ait sırları günü 

geldiğinde insanlık bilsin diye piramitleri içine 
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koydunuz mu? O konuda bilgi verebilir misiniz? 

               

 Semiyun: Zaten onun yapısını dikkatle 

incelediğinizde, ileride o yapıların bizler tarafından 

yapıldığını anlayacaksınız. Asıl ana sırrımız budur. 

Sizin medeniyetiniz gelişme kaydettikçe, yapıların 

teknik incelemesi ile Agartalılar hakkında 

öğrendiğiniz bilgileri karşılaştırdığınızda o 

piramitlerin yapımında bizlerin önemli rol 

oynadığını bilimsel olarak anlayabileceksiniz. Asıl 

sır budur. Yine gelişmeleriniz devam ettikçe 

piramitlere kaydedilmiş görüntüleri bir film şeklinde 

elde ettiğinizde onların yapımında bizlerin de 

bulunduğunu açıkça görebileceksiniz. Bunun dışında 

yakın döneme ilişkin olarak araştırmacılarınız 

piramitlerin içinde yeni yerler keşfettikçe bize ait 

bazı deliller, fiziki deliller bulmak imkânına sahip 

olacaklar. 

               

 Soru: Yani nispeten bir noktaya gelince, bir 

oda açılınca “evet, biz Agartalılarız, bunları yaptık, 

buraya koyduk” diye böyle nispeten yazılı metinler 

gibi bir şeyle karşılaşılabilecek mi efendim? 

               

 Semiyun: Onu o zaman göreceksiniz. Teknik 

açıklamasına daha fazla girmeyeceğim. Ama o tür 

yaklaşımlar içinde bile bize ait sırları ve başka 

uygarlıkların sırlarını bulmak imkânına 

kavuşacaksınız. 
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 Soru: Efendim, bizdeki piramitlerin bu tür 

sırları ne zaman açıklanacak? 

               

 Semiyun: 2000'li yıllar içinde önemli 

bölümüne ulaşacaksınız. 

               

 Soru: Bizim Mısır'daki piramitlerin içinde 

odalar, galeriler, tüneller, bacalar var. Acaba 

fonksiyonları açısından bunların önemi var mı? 

Sizdekiler de böyle midir? 

               

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz bu yapıların büyük 

önemi vardır. Hem fonksiyonların nispeten icra 

edilmesine yönelik, hem de siz insanlara yönelik 

olarak planlanmışlardır. Ama sizdekilerin üst kısmı, 

yani yüzeyde kalan kısmı tamamen tahrip olsa bile, 

yine bu piramitler fonksiyonlarını devam ettirecek 

biçimde yerin altında ağırlıklı olarak inşa edilmiş 

durumdadırlar. Ama yerin altındakilerde bile yine 

sözünü ettiğimiz fiziksel yapılaşmalar mevcuttur. 

Aynı yapılaşmalar bizim gemilerimizde de 

mevcuttur. Ama bizdekilerde esas unsur tamamen 

görevin yapılmasına yönelik olarak planlanmış 

durumdadır. Sizdekilerde bir de sizin değişen 

şartlara göre medeniyetinizin durumu hesaba 

katılarak planlamalar yapılmış vaziyettedir ilave 

olarak. 

               

 Soru: Sizin piramitlerinizin içinde mi 

çalışılıyor efendim? Gerek fiziki bedenli varlıklar 

olsun, gerek fiziki bedene sahip olmayan varlıklar 
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olarak... 

               

 Semiyun: Fizik bedenli varlıklar piramitlerin 

hem içinde, hem dışında çalışabilirler. Bu o kadar 

önemli değildir. Fizik bedensiz varlıklar için ise 

böyle bir kavram zaten söz konusu olamaz. Ama 

düşündüğünüz doğrudur. Bizdeki piramitlerin 

içlerinde pek çok çalışma bölümleri, alanları vardır. 

Ve gerek Agartalılar olsun, gerekse diğer insan veya 

varlıklar olsun piramitlerin içinde ağırlıklı olarak 

çalışmaktadırlar. 

               

 Soru: Efendim, biz biliyoruz ki AIDS’ten de 

beter pis bir mikrop o zamanki insanlara bulaşmış. 

Yanlış yaşantılarının doğal sonucu olarak onlar 

çaresini bulamadıkları bu mikrop ile karşılaşma 

bahtsızlığına ermişler. Ve onların ileri gelenleri 

bundan kurtulmanın tek yolunun kendilerini böyle 

bir yere kapatmak, soyutlamak ve insanlığı bu 

mikroptan kurtarmak olduğuna inanmışlar. Bu 

insanlar kendilerini piramitlerin içine kapatmışlar ve 

insanlığı bu mikroptan uzak tutmuşlar. Bu bir ruhsal 

bilgi. Bu bilgiyi öncelikle kabul eder misiniz? 

               

 Semiyun: Doğrudur, tamamen kabul 

ediyorum, devam edin. 

               

 Soru: Bu daha çok Mısır'daki piramitleri 

kapsıyor ve tamamını kapsamıyordur herhalde 

efendim. 
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 Semiyun: Mısır'a yönelik bir bilgidir. Bir 

piramidin içinde bu dediğiniz hadise vuku bulmuş 

durumdadır. O zamanki hastalıklı insanlar 

kendilerini bu piramitlerin içine kapatmışlardır. 

Çünkü onların durumu bunu gerekli kılıyordu. 

               

 Soru: Peki siz onlara müdahale etmediniz mi? 

Yani oradaki sizin konumunuz ne oldu? Sizin de 

inşasına katıldığınız bir piramit miydi bu? 

               

 Semiyun: Evet, biz piramitlerin tamamının 

inşasında bulunduk. Ve o zamanki bu tür hastalıklı 

insanların bu piramitlerin içine geçmelerine ve orada 

vefat etmelerine biz izin verdik ve bu olayı 

gözlemledik. Şimdi AIDS hastalığını sizler 

yaşıyorsunuz. Biz nasıl sizdeki bu hastalığa 

müdahale etmiyorsak, onların hür iradelerinin 

yarattığı bu sonuca müdahale etmedik. Ve onlar yine 

hür iradeleriyle böyle bir yol bularak bu hastalığı 

kontrol altına alıp, yeryüzünden hiç olmazsa bu 

zamana kadar uzak tutmayı başardılar. Bu yönleri 

takdire değer kılınmış ve hiç olmazsa yanlışı 

yoğurmalarından kaynaklanan gerilemeleri bu 

sayede önlenebilmiş durumdadır. 

               

 Soru: O zaman onların bu piramitlerin birinde 

bir mezarları veya ölmüş yapıları ile karşılaşmak 

mümkün olabilecek. 
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 Semiyun: Mümkün olacaktır. Ama ona iznin 

çıkması şarttır. 

               

 Soru: Sayıları hakkında bir söz söylenebilir 

mi efendim? 

               

 Semiyun: Birkaç bin kişidir. 

               

 Soru: Ama yine de sizde net sayıları vardır 

efendim. Yani onu söylemekten çekiniyor musunuz? 

               

 Semiyun: Hayır, şu aşamada önemli 

görmüyoruz. Önemli olan olayın tespitidir. 

               

 Soru: Biz insanlık olarak onları 

bulduğumuzda bu hastalık tekrar yeryüzüne çıkabilir 

mi efendim? 

               

 Semiyun: İşte siz onları bulduğunuzda bu 

hastalığın önlemini almış olmak durumundasınız. 

Öyle bir gelişme kaydedebilmelisiniz ki, bu mikrop 

yeryüzünde barınacak bir insan bulamasın. 

               

 Soru: Yani şu anda o mikrop orada, bir 

anlamda uykuya yatmış vaziyette mi efendim? 

               

 Semiyun: Öyledir. Aslına bakarsanız, o 

mikrop fiziki yapıyı etkileyen kısmının ötesinde 

negatif bir varlık olarak dünyaya sızma girişimleri 

içindedir. Belki de siz o piramitleri bulmadan evvel 

mevcut yanlış yaşantınızın doğal neticesi olarak bu 
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varlığı üzerinize çakabileceksiniz. Allah sizi bundan 

korusun. 

               

 Soru: Yani çok çabuk mu öldürüyor bu 

mikrop insanı efendim? 

               

 Semiyun: Maalesef etkilerinden bir tanesi 

budur. Ama şu aşamada henüz böyle bir tehlike söz 

konusu değildir. 

               

 Soru: Yani nihayet biz bir şekilde bu 

piramidin içine girsek mikrop bize bulaşır mı 

efendim? 

               

 Semiyun: Bulaşabilir. Onun için şu anda 

oraya girmeniz mümkün değildir. 

               

 Soru: Efendim, bizim piramitlerimizde çalışan 

görevliler var. Bunlar hakkında biraz bilgi verebilir 

misiniz? 

               

 Semiyun: Her şeyden önce Agartalılar olarak 

bizler bu Piramitlerin içinde görevlerimize devam 

etmekteyiz. Fiziki yapılarımızın orada bulunmasına 

gerek yoktur. Astral varlıklarımız ile görevimize 

devam ediyoruz. Bizim gibi pek çok insanlık 

mensubu kardeşlerimiz üst düzeylerden, üst 

samanyollarından gelen yine pek çok kardeşimiz, 

ayrıca ruhsal âlem görevlilerinin bir kısmı sizdeki 

piramitlerin içinde çalışmalara devam etmektedirler. 
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 Soru: Piramitler hakkında okuduğum bir 

kitapta ne dereceye kadar doğru bilemiyorum ama 

orada kalanların anlattıkları var. Bir takım deneyler 

yapılmış. Bazıları izin alıp, kendilerini piramide 

kapatmış. Kral odasında kalmış ve orada bir takım 

görüntülerle karşılaşmış. Örneğin son derece çirkin, 

kötü yaratıklar, varlıklar, canavar türü varlıklar taciz 

etmek istemişler ama o kendine hâkim olduğu için 

onların bu baskısını üzerinden salmış. Sonra 

nispeten huzur veren, sanırım sizin bahsettiğiniz 

türde arkadaşlar devreye girmişler ve onunla 

konuşmuşlar. Hatta piramitlerin bazı sırlarını ona 

açıklamışlar. Anladığım kadarıyla tekinsizlik 

kavramı da söz konusu. Ve ben nihayet şöyle de 

düşünüyorum: Bizdeki piramitlerde, o piramitlerin 

inşasında görev almış o zamanki ilkel dinlere 

mensup bir takım hala muallâkta, Şaşkınlıkta kalmış 

varlıklar orada dolaşıyorlardır diye düşünüyorum 

efendim? Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? 

               

 Semiyun: Genel olarak anlattıklarınıza 

katılıyorum. Her ne kadar arıtma görevi yapılıyor 

olsa bile oralara negatif varlıkların sızmalarına en 

azından müdahale edilmemektedir. Çünkü görevin 

ifasına herhangi bir zararı yoktur. Bu manada bir 

tekinsizlik söz konusu olabilir. Ama o her yer için 

geçerli olabilecek bir tekinsizliktir. Şaşkınlık veya 

muallâktaki varlıklar bunu her yerde yapabilecekleri 

gibi piramitlerin içinde de yapabilirler. Ve duru görü 

sahibi orada kalan kimselerin bu tür varlıkları kendi 

yapılarından da kaynaklanan bir şekilde görmeleri 
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mümkün olmuştur. Bundan zararlı çıkan insanlar 

olduğu gibi, bunları aşan insanlar da olmuştur. 

Elbette ki orada kalmanın, orada deney yapmanın 

niyet açısından önemi çok fazladır. Kötü niyetli 

insanların burada karşılaşacakları şeyler elbette 

onların hayrına olmayacaktır. Bir anlamda kendi 

ettiklerini biçeceklerdir. İyi niyetli araştırmacıları ise 

oradaki arkadaşlar doğal olarak korumuşlardır. 

Bundan sonra da korumaya devam edeceklerdir. 

Hatta onlara kendi seviyelerine uygun olarak bir 

takım sırlar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. 

               

 Soru: Biz Üstadın rehberliğinde orada bir kral 

odasında celse yapma imkânına sahip olsak, orada 

ruhsal çalışmalar yapma imkânına sahip olsak bunun 

çok yönlü yararı olabilir mi? 

               

 Semiyun: Hem de nasıl. Hem sizin 

çalışmanızı, hem de bizim çalışmalarımızı daha 

doğrusu piramitlerdeki kardeşlerimizin çalışmalarını 

olumlu yönde etkiler. Ve bir takım sırların 

açılmasına yardımcı olur. Her şeyin bir sebep-sonuç 

ilişkisi olması gerektiğini biliyorsunuz. Sizin 

Üstadınızın başkanlığında bir ekip ile gelip burada, 

bu piramitlerde çalışmalar yapmanız doğal olarak 

oradaki pek çok sırrın ortaya çıkmasına zemin 

hazırlayacaktır. Çünkü gücünüz ve yetkiniz bu 

konularda tamdır. Siz kendi gücünüzü layıkıyla 

değerlendiremediğiniz için bizim bu sözlerimizi 

abartılı bulabilirsiniz. İnşallah o günleri görmek hem 
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sizin hem bizim nasibimiz olur. 

               

 Soru: Yani bir vakitte gelip, piramitlerde 

çalışma yapmamıza siz olumlu gözle bakıyorsunuz.. 

               

 Semiyun: Hem de nasıl. Zaten 

konuşmalarımızdan bu ortaya çıkmaktadır. 

               

 Soru: Aynı şekilde Üstat'la birlikte sizin 

piramitlerinizi ziyaret etmemize ne dersiniz 

efendim? 

               

 Semiyun: O da işin ayrı bir lezzeti, ayrı bir 

güzelliği olur. İnşallah o günler gelecektir. 

               

 Soru: Efendim çift taraflı bir celse oldu. Hem 

biz kendi Piramitlerimizin yapısı, çalışması 

hakkında bilgi sahibi olurken, aynı şekilde sizdeki 

piramitler ile bir karşılaştırma yapma imkânına sahip 

olduk. Bu şekilde konunun aydınlanması sanırım 

daha faydalı oldu. Belki söylenecek daha çok şey 

var ama onu ben yine size bırakıyorum efendim. 

               

 Semiyun: Haklısınız. Bu konu uçsuz bucaksız 

bir bilgi hazinesidir. Ama zaman zaman bu şekilde 

üzerinde çalışmayı arzu etmekteyiz. Bu akşam için 

bu kadarı yeterlidir. Bilgilerin tamamına bir anda 

sahip alamayız. Sindire sindire ilerlemek en uygun 

yoldur. Size iyi geceler dilerim. 
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 CELSE: 81                                          

15.05.1995 

  

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim, buyurunuz. 

               

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam sizin 

vücut yapılarınız hakkında konuşmak istiyorum. 

Onların mükemmel surette yaratıldığını daha önce 

söylemiştiniz. O konuda konuşmuştuk. Önce 

doğrudan bir soru sormak istiyorum. Ortalama 

herhangi bir Agartalı erkeğin fiziki kuvveti nedir? 

Dünya insanından daha kuvvetli midir? 

               

 Semiyun: Aslına bakarsanız bizim bu 

konudaki yaklaşımımız sizinkinden oldukça 

farklıdır. Sizde fiziki kuvvet çok önemli bir unsur 

olarak gözükür. Ama biz nihayet insan yapısının ne 

olduğunu bildiğimiz için onun fiziki varlığının bu 

yapı içindeki yerini daha iyi tanımlamaktayız. Hiç 

şüphesiz insan denen varlık fiziki yapısının dışında 

düşünülemez. Ama biz insan derken fiziki yapının 

yanı sıra onun henüz sizin bilmediğiniz diğer 

fiziksel yapılarını, ruhsal yeteneğini ve kuvvetini 

hesaba katarız. Bu şekilde biz insan kuvvetini 

topyekûn olarak değerlendirmekteyiz. Bu durumda 

ise sonsuz, sınırsız âlemlere üstün bir varlık, bir 

kuvvet ortaya çıkmaktadır. Asıl önemli olan bizce 

budur. Ama sizin realitenizi biz asla 

küçümsemiyoruz. Çünkü biz, Agartalı insanı sizlere 
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tanıtırken sizin yaklaşımlarınıza göre hareket etmeyi 

ön planda tutmaktayız. Bu açıdan 

değerlendirdiğimizde bizim fiziki bedenlerimizin 

sizinkinden daha kuvvetli ve daha dayanıklı 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiziki bedenlerin fiziksel 

olarak kuvvetinin bir sınırı olduğundan 

bahsedilebilir. O sınır, o ölçü hesaba vurulduğunda 

sizinkinden bir hayli kuvvetli olduğumuz sonucuna 

rahatlıkla varabiliriz. Bu kuvvet icabında sizinkinin 

on katına rahatlıkla çıkartılabilecek bir kuvvettir. 

 

 Soru: Agartalı kadınlar da bunun paralelinde 

değerlendirilebilir mi? Kadın vücutlarının da bizim 

erkeklerimizin kuvvetinden daha fazla olduğunu 

düşünebilir miyiz? 

               

 Semiyun: Düşünebilirsiniz. 

               

 Soru: Peki efendim, Agartalı kadın vücutları 

ile erkek vücutları arasında kuvvet açısından fark 

var mı? 

               

 Semiyun: Elbette vardır. Sizdeki fark aşağı 

yukarı ne kadarsa bizde de o oranda bir farktan söz 

edilebilir. 

               

 Soru: Yani efendim, bizim en kuvvetli, en 

üstün güreşçilerimiz bile sizlerle baş edemez bu 

durumda... 
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 Semiyun: Buna şu şartlar, şu sözler altında 

imkân yoktur. Ama bu çok doğal bir neticedir. 

               

 Soru: İşte o doğallık nereden kaynaklanıyor? 

O netice nereden kaynaklanıyor? Ona gelmeden 

önce bu paralelde bir iki sorum daha var. İsterseniz 

onu tamamlayalım önce: Sözgelimi aynı şekilde bu 

vücutlar bizlerden daha hızlı koşabilir mi? Koşarsa 

ne kadar koşabilir? 

               

 Semiyun: Doğal bir netice olarak biz sizlerden 

daha hızlı koşarız. Daha fazla ağırlık kaldırırız. 

Daha hızlı yüzeriz. Bildiğiniz bütün spor 

dallarındaki başarımız sizden az önce sözünü ettiğim 

oranlarda daha fazla olacaktır. 

               

 Soru: Örneğin 100 metreyi koşmak isterseniz, 

bu kaç saniye sürer efendim? 

               

 Semiyun: İşte bizi bu yaklaşım içine 

sokamazsınız. Çünkü biz bu tür bir yaklaşım içine 

hiç girmedik. Doğrusu girmeyi hiç arzu etmiyoruz. 

Ama deneysel olarak konuya yaklaşırsak sadece 

fiziksel kaba kuvvetle hızlı koşmayı biz yine doğru 

bulmuyoruz. Sözgelimi siz yeryüzünde ellerinizi de 

hesaba katarak dört ayağınız üstünde koşma 

yarışması yapmıyorsunuz. Bunun manasızlığı sizin 

açınızdan ortadadır. İşte biz de sadece iki ayağımız 

üzerinde hızlı koşmayı bu şekilde anlamsız 

buluyoruz. Çünkü biz saliseler ile ifade 

edilemeyecek bir süre içinde vücudumuzu bir 



                                            363 

 

noktadan bir noktaya taşırken 100 metreyi kaç 

saniyede koşarız gibi bir anlamsızlığın içine 

girmeyiz. Aramızdaki medeniyet farkı bu tür 

konuları doğal olarak ortaya çıkartıyorsa da bu, yine 

bizi iyi tanımanız neticesini doğurmaktadır. 

               

 Soru: Bizim vücutlarımızda kas izleri olur, 

sizde bu tür bir görüntü var mı? 

               

 Semiyun: Nispeten vardır. Ama sizin kaslarını 

geliştirmeye çalışan sporcularınız kadar değildir. 

Hiçbir Agartalı vücutta bu tür bir yapılaşma 

göremezsiniz. Çünkü o aşırı zorlama neticesinde 

ortaya çıkmış, sağlıksız bir durumu ifade eder. 

               

 Soru: Ama yine de kaslarınızı kuvvetli 

tutmaya ya da formunda tutmaya yarayan hareketler 

vardır öyle değil mi? 

               

 Semiyun: Onlardan daha önce zaten 

bahsetmiştik. Sizin gibi biz de spor yapıyoruz. Bu, 

bedenimiz için yararlı bir çalışmadır. O, konunun 

ayrı bir yönünü teşkil eder. 

             

   Soru: Şimdi, bütün bu kuvvet farklılığı 

neden? Oraya girmek istiyorum. Hücre yapıları, kas 

yapıları, kemik yapıları, konuya bu açıdan 

baktığınızda bizimkinden farklı mıdır efendim? 

               

 Semiyun: Aslında hem farklıdır, hem değildir. 

Çünkü sizin hücre yapınızın temeli ile bizim hücre 
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yapılarımızın temeli arasında bir fark yoktur. Ama 

bizim hücrelerimizde ister kas, ister kemik, ister 

sinir hücreleri olsun, işte bütün bu hücrelerimizde 

henüz sizin hücrelerinizde bulunup da devreye 

girmeyen, çalışmayan hususlar, unsurlar devreye 

girmiş bulunmaktadır. Bu açılardan bakıldığında 

bizim hücrelerimiz sizinkinden farklı bir yapıda 

bulunmaktadırlar. Bu farklılık onların daha çok 

işlevinden kaynaklanan farklılıklardır. Bu da 

aramızdaki farkın asıl sebebini ortaya koymaktadır. 

               

 Soru: Şimdi, bu konuda daha önce yapılmış 

bir celse var elimizde. İsterseniz oradan okumak 

istiyorum. Yaren'in 8.kitabının 90.sayfasında şöyle 

bir şey var, diyor ki: “İnsan kardeşlerimin fizik 

bedenlerindeki hareket kabiliyeti arttırılarak mevcut 

ölçümlerde, mevcut standartlar içinde değişiklikler 

olacak. Dediğim gibi DNA'larda, alyuvarlarda, 

akyuvarlarda ve beyin kapasitesi içindeki bir takım 

bugün örtülü olan frekansların düğmelerine bu 

süratle basılacak, beyni daha ileri boyutlara doğru 

açılışlar ve çalışmalar olacak”. Yani burada sizin az 

önce söylediğiniz söz doğrulanıyor efendim. 

               

 Semiyun: Evet biz de bunu kastediyoruz. 

Devam edin. 

               

 Soru: 91.sayfada da şöyle diyor: “İlahi düzene 

doğru çıkaracakları talepleri, pozitife doğru bir artış 

kaydedeceği için, bu pozitif enerji daha güçlü, daha 

dayanıklı kullanılabilir hale gelebilmesi için, fizik 
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bedenlerinizin mevcut standardında değişiklikler 

olacak. Hayvanların da, bitkilerin de 

kromozomlarında yani yapılış nüvelerinde nüanslar 

halinde değişiklikler görülecek”. Şimdi bir hücrenin 

ek enerjilerle bilinmeyen, devreye sokulmayan 

kısımlarının devreye girmesi farklı hadise, bir de 

kromozomların, yani o hücrelerdeki kromozomların 

yapılış nüvelerinde bir değişiklik olması farklı. Bu 

açıdan konuyu nasıl değerlendirirsiniz? 

               

 Semiyun: Dikkat ederseniz orada sözü edilen 

hususlar bizim söylediklerimizle aşağı yukarı 

aynıdır. Zaten yeni enerjilerin etkisi altında 

hücrelerinizin yeni yapı taşlarının açığa çıkması, 

yani hiç yokmuş gibiyken ortaya o enerjiler yardımı 

ile çıkıvermesi sizin mevcut hücre anlayışınızı 

değiştirecektir. Bu, hücrelerdeki değişiklik olarak da 

algılanabilir. Ama esası az önce yukarıda 

anlattığımız şekildedir. İşte yeni insan kalıbının 

ortaya çıkartılması neticesinde Altın Çağ'da sizin 

bütün vücut yapınızda bu tür görünüşte gözle 

görülmeyen değişiklikler olacaktır.  Ama bunların 

doğal neticesi olarak siz bugünkü sağlıksız, kısa 

ömürlü, güçsüz bedenler yerine bunun tam tersi 

bedenlere sahip olacaksınız. İşte o bedenle bile 

bizim bedenlerimizi karşılaştırdığınızda arada o 

açılardan yine büyük farklılıklar olmaya devam 

edecektir. 

               

 Soru: Bütün bunların ötesinde bu konuya 

girmeyen ama vücutlarınızı topyekûn daha 
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mükemmel hale getiren başka sebepler var mı 

efendim? 

               

 Semiyun: Hiç şüphesiz vardır. Bu, ruhsal 

olgunluğun bedene yansımasından kaynaklanır. Ana 

sebep aslında budur. Ama şunu bir kez daha önemle 

belirtmek istiyorum; sizin vücutlarınız ile bizim 

vücutlarımız arasında bütün celseleri incelerseniz 

büyük farklılıklar olmadığını bir kez daha anlarsınız. 

Ve biz de burada bir kez daha söylemeyi gerekli 

görüyoruz: Sizler ve bizler insanlarız. Bu çok önemli 

ve üzerinde durulması gereken esas konudur. 

Prototiplerde, yani sizin kullandığınız kalıplar ve 

bizim kullandığımız kalıplarda bizim 

olgunluğumuzun, ruhsal olgunluğumuzun 

yansımasından kaynaklanan farklılıklar mutlaka 

olacaktır. Bunu dünyalı insan kardeşlerimin doğal 

bir hadise olarak anlayışla karşılamalarını önemle 

belirtmek istiyoruz. Çünkü bu, herhangi bir aşağılık 

duygusuna sebebiyet vermeyecek pek doğal bir hal 

olarak değerlendirilmelidir. 

               

 Soru: Tabii, yeni doğan çocuklar bu 

mükemmelliği tedrici olarak gün ve gün 

kazanıyorlar diye düşünebiliriz. Yeni doğan 

bebekler açısından dünyadaki bebeklerle 

karşılaştırdığımızda bu tür farklılıklar var mı? 

               

 Semiyun: Aynı farklılık elbette söz 

konusudur. Ve bizim bebeklerimiz yukarıda sözünü 

ettiğimiz fiziksel yapıya elbette ki tedricen 
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kavuşacaklardır. Aynı sizlerde olduğu gibi. 

               

 Soru: Efendim, benim bu akşam için başka 

sorum yok. Sizin söyleyecekleriniz varsa 

dinliyorum. 

               

 Semiyun: Bizim de yoktur. Size iyi geceler 

dilerim. 

  

  

 CELSE: 82                                          

18.05.1995 

  

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim, buyurunuz. 

               

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam daha 

önce konuştuğumuz robotlarınız konusuna tekrar 

değinmek istiyorum. Siz robot kavramına 

bizimkinden farklı bir gözle bakıyordunuz. Bunlar 

belli bir seviyeye kadar düşünme imkânına sahip 

fiziki araçlardı. Ama bu çok kaba bir tarif oluyor. 

Bunları siz nasıl tanımlıyorsunuz, ne isim 

veriyorsunuz efendim? 

               

 Semiyun: Bizim robot tanımlamamız 

söylediğiniz gibi sizinkinden oldukça farklıdır. 

Aslında sizin dünyanızda bizim düşündüğümüz 

anlamda robot yoktur. Nihayet sizinkiler belli 

hareketleri yapan, son derece kaba fiziksel aletlerdir. 

Bizim robotlarımız ise mevcut durumların 

gerektirdiği şartlara uyabilen, icabında karar alıp 
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veren, bir sorunla karşılaştığında çözücü imkânları 

üretebilen, zihinsel görüşe, yani bir parça düşünceye 

sahip son derece komplike araçlardır. Elbette ki 

maddi araçlardır, ama sizin dünyanıza uygun bir 

tanımlama ile onlara robot kelimesini kullanmak 

uygun düşer. Bizde ise bu tür bir yaklaşım yoktur. 

Biz bu aletlere robot veya bu manaya gelen bir isim 

vermiyoruz. Bizde isim son derece geri plandadır. 

Bunu daha önce söylemiştik. Evimizde olsun, 

işimizde olsun, bize yardımcı araçlar niteliğindedir. 

Her birinin değişik isimleri vardır. Çünkü çok 

değişik maksatlara yönelik değişik biçimde robot 

araçlarımız bulunmaktadır. 

               

 Soru: Bizim idrakimize girmeyen işleri de var 

zannedersem. Bizim üzerinde düşündüğümüz asıl 

konular alt ihtiyaçlar öncelikle. Bunları görüyorlar. 

Daha önce konuşmuştuk. Bunun dışında sanırım 

daha çok bilimsel çalışmalarda kullanılıyorlar. Bu 

konuyu biraz açabilir miyiz efendim? 

               

 Semiyun: Yaklaşımınız doğrudur. Alt 

ihtiyaçlar zaten otomatiğe bağlanmış bir biçimde 

yürümektedir. Günlük yaşantımızın büyük 

bölümünde alt ihtiyaçlarımızı sağlayıcı robotlar 

belki yüzyıllarca zamandan beri işlevlerini az önce 

sözünü ettiğim biçimde yerine getirmektedirler. Bu 

robotların ana görevi budur. Ve onlar bilimsel 

diyebileceğimiz çalışmalara katılmazlar. Çünkü 

görevleri onunla sınırlıdır. Sözgelimi yiyecek 

üretiminin yapılması, yiyeceklerin depoya alınması, 
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bizim yiyebileceğimiz Şekle getirilmesi ve bize 

sunulması bu sözünü ettiğimiz robotlar tarafından 

yapılmaktadır. Öyle programlanmış ve 

ayarlanmışlardır ki, bunda bugüne kadar bir sekme 

olmamıştır. Ama yine de her şeye rağmen bu 

robotların çalışması sürekli bir denetim altında 

devam etmektedir. Onların bu denetimini yapan, 

daha yüksek vasıflı robot varlıklardır. Bizim 

medeniyetimizin genel durumu açısından 

baktığımızda bu, karmaşıklık veya sıkıntı yaratan bir 

konu değildir. İşler planlandığı şekilde sıkıntı 

vermeden devam etmektedir. Asıl önemli olan nokta 

üst ihtiyaçlar diyebileceğimiz bilimsel çalışmaların 

içinde kullandığımız robotlardır. Bu robotlar sizin 

aklınıza, hayalinize bile gelmeyecek mükemmellikte 

yapılaşmalar olup, her türlü bilimsel çalışmada bize 

yardımcı olmaktadırlar. Bilimsel konunun son 

derece geniş olduğunu elbette takdir edersiniz. 

Zamanı geldikçe bu bilimsel çalışmaların içine zaten 

parça parça girdik. Ama şu aşamada böyle bir genel 

yaklaşım daha uygun olur kanısındayım. 

               

 Soru: Efendim, o zaman Agartalılar'ın 

kullandığı bütün aletlere bir anlamda robot diyebilir 

miyiz? 

               

 Semiyun: Hem denilebilir, hem denilemez. 

Aslında buradaki durum oldukça farklıdır. 

Aletlerimizi görüp çalışma şekillerini veya nelere 

muktedir olduklarını gördüğünüz zaman onların 

robot kavramından bir hayli ileride olduğunu 
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sanırım siz de takdir edeceksiniz. 

              

  Soru: Efendim, bu robotları sadece fiziki 

varlıklar olarak mı düşünmeliyiz? Yoksa astral 

âlemde, o âlemin yapısından, maddesinden yapılmış 

robotlar var mı? Varsa bunları hangi amaçlarla 

kullanıyorsunuz? 

               

 Semiyun: Yaklaşımınız isabetlidir. Bizim bu 

tür yardımcı aletlerimiz sadece fiziki yapılaşma 

içinde değildir. Astral âlemde olsun, üst boyutlarda 

olsun, o âlemin maddelerinden yapılmış robot 

diyebileceğimiz yardımcı araçlarımız vardır. Elbette 

ki bunların fonksiyonları maddi dünyanın fiziki 

yapısından kaynaklanan robotların 

fonksiyonlarından çok daha fazladır. Ve asıl bilimsel 

maksatlı çalışmalarda bu robotlar bize daha fazla 

olmaktadırlar. 

               

 Soru: O halde aklıma şöyle bir soru geldi 

efendim. Robotlar bir yerden bir yere kendilerini 

kendi iradeleri ile ışınlayabilirler mi? 

               

 Semiyun: Hayır. Bu yetkiyi onlara 

vermiyoruz. Faydalı veya faydasız, sakıncalı veya 

sakıncasız olduklarından değil. Buna gerek yoktur. 

Şayet bir yerde robottan yararlanılacak ise onu 

kullanacak olan rahatlıkla anında o robotu yanına 

ışınlayabilmektedir. Robotların kendi yaptıkları 

görevlerin doğal neticesi olarak kendilerini 

ışınlamaları kavramı doğru bir kavram değildir. Bu 
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tür bir ihtiyaç söz konusu olmamıştır. 

               

 Soru: Peki efendim, sadece robotlarla 

yönetilen, hareket eden uçan daireler var mı? 

               

 Semiyun: İşte bu tür maksatlarla yapılmış 

gemilerimizden söz edebiliriz. Yine çeşitli maksatlar 

ile yapılan bu tür gemilerimiz vardır. Ama onların 

robotlu oldukları bilinir. Bir anlamda sizin 

düşündüğünüz manada uçan dairenin içine insana 

benzer nitelikte robotlar yerleştirilmiş değildir. Yani 

onlar içine girip de uçan daireyi 

yönetmemektedirler. O tür bir düşünce tarzı hatalı 

olabilir. O maksatla hazırlanan insansız uçan 

dairelerimize görevlerini yapabilecek, robot 

diyebileceğimiz tarzda aletler yerleştirilir. Bütün 

mesele budur. Yani uçan dairenin bir anlamda 

kendisi robot haline gelir ve programı uygular. 

Elbette ki onu uzaktan idare eden, o maksatla bu 

gemiyi inşa eden Agartalılar, o gemiyle ve geminin 

çalışmasının her şeyiyle her an ilgilenirler. 

               

 Soru: Ama üst boyutlarda durum biraz farklı 

olabilir mi efendim? 

               

 Semiyun: Hayır. Bu boyutlarda ve astral 

âlemde yine o nitelikli çalışmalar aynen devam eder. 

               

 Soru: Yani astral âlemdeki o tepsiye benzer 

gemiler icabında bu tür kendi başlarına görevler ifa 
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edebilirler mi? 

               

 Semiyun: Edebilirler. Mutlaka onların üstünde 

bir Agartalı'nın bulunmasına gerek yoktur. Agartalı 

dünyadayken de o geminin hareketine istenilen 

amaçların elde edilmesi için yön verebilir. 

               

 Soru: Daha önce insana benzer robotlardan 

bahsetmiştiniz. Bunların bu şekilde olmalarının 

esprisi nedir efendim? 

               

 Semiyun: Nihayet deneysel çalışmalardan 

söze dilebilir. Birinci yaklaşım bu şekilde 

bilimseldir. Ama gerek bazı alt ihtiyaçlarda olsun, 

hatta üst ihtiyaçların, yani bilimsel çalışmaların 

yapılmasında olsun, bu tür insana benzeyen 

Şekildeki robotlardan yararlanılmaktadır. Bizler 

hiçbir şeyi iş olsun diye gereksiz bir biçimde 

yapmamaktayız. Robotların zaman zaman şekli 

yapılarının da önemli olduğunu belirtmek gerekir. 

               

 Soru: Sözgelimi bir bebeğin uyutulmasında 

insan şekilli bir robottan yararlanılması gibi bir 

düşünce söz konusu olabilir mi? 

               

 Semiyun: Hayır. Bebeklerimizin o tür bir 

yaklaşıma ihtiyaçları yoktur. Gerektiğinde anneleri 

onları uyutur. Aksi çok suni bir davranış olur. 

Nihayet bilimsel açıdan konuya yaklaşırsak, bu tür 

insan suretinde robotların yapılmasının faydaları 
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vardır. 

               

 Soru: Peki efendim, onları biz insanlardan 

nasıl ayırabiliriz? 

               

 Semiyun: Nihayet bir maddesel araçlardır, 

diğeri insandır. İnsandan ayırt edilmeyecek biçimde 

yapılmaya çalışılmasının hiçbir esprisi yoktur. 

İnsana benzemesinin nedenini az çok açıklamıştık. 

Ama insana tıpatıp benzemesinin hiçbir esprisi 

bulunmamaktadır. Gözlerinizle rahatlıkla aradaki 

farklılıkları anlayabilirsiniz. 

               

 Soru: Efendim, sözgelimi ben böyle insani bir 

robotla karşılaşsam, herhalde benimle Türkçe 

konuşur. Böyle bir programı vardır sanıyorum. Peki, 

ses tonu ve yapısı benim insan olarak konuşmamdan 

ne kadar farklı olur? 

               

  Semiyun: Hiçbir fark olmaz. Düşündüğünüz 

manada metalik veya mekanik bir ses çıkartmazlar. 

Sizin kullandığınız lehçe ile sizinle konuşabilirler. 

Bu o kadar zor bir kavram değildir. Gerektiğinde ses 

tonlarını doğal olması açısından yükseltip, 

alçaltabilirler. 

               

 Soru: Peki espri de yapabilirler mi? 

               

 Semiyun: Programlarında o da vardır. 

Nispeten bu tür robotların en azından bu yönüyle 

insanlara benzemesine gayret edildiğini 
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söyleyebiliriz. 

               

 Soru: Efendim, insana benzeyen bu tür 

robotlar bizim bilim kurgu filmlerimizde olduğu gibi 

insani özellikleri ne kadar gösterirler? Nihayet bir 

espri biraz belki programlarında olduğu için 

yapıyorlar diyebiliriz ama yemek yemek, uyumak 

gibi davranışları var mı? 

               

 Semiyun: Hayır. O tür davranışlara asla gerek 

yoktur. Çünkü bunun bir ciddi esprisi yoktur. Ama 

nihayet siz bir robotla konuşurken, onun mümkün 

olduğunca size yakın konuşmasını arzu edersiniz ki, 

bu tür robot programları vardır. Ama hepsinde 

olması Şart değildir. 

               

 Soru: Peki efendim, komplike robotlar var 

mı? Yani fiziki âlemde fiziki yapısıyla bulunup da 

ne bileyim bir 5.boyutta kendini sizin yardımınızla, 

ışınlamanızla çıkartıp orada çalışmasını yapan 

robotlar var mı? 

               

 Semiyun: Zaten daha önceki celselerimizi 

hatırlarsanız bütün aletlerimizin bu tür özellikler 

sergilediklerini söylemiştik. Yani bir uçan 

dairemizin bütün işleyen fiziksel organları 5.boyuta 

çıktığında orada da işlemeye devam etmektedir. İşte 

robotlarımız aynen bu şekilde planlanmış ve 

yapılmışlardır. Arada herhangi bir fark yoktur. 
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 Soru: Efendim, bu fiziki robotları biz yerde 

yürüyor, iş yapıyor şeklinde düşünüyoruz. İcabında 

bunlar yerçekimini yok eden kanundan yararlanarak 

havada, boşlukta durup da çalışabilecek özelliklere 

sahip midirler? 

               

 Semiyun: Sahiptirler. Kendi kısmi iradeleri ile 

o tür bir çalışma veya pozisyon içinde bulunması 

gereken bir robot bu şekilde hareket ederek havaya 

kalkabilir ve o şekilde çalışmasını sürdürebilir. Bu 

yönleriyle çok komplike aletlerdir. 

               

 Soru: Biz hep bir fiziksel yapı, fiziksel alet 

düşünüyoruz. Bunda mutabık mıyız? 

               

 Semiyun: Fiziksel âlemde mutlaka fiziksel bir 

şeklinin olması gerekir. O ise çok muhtelif şekillerde 

olabilir. Ama daha üst âlemlerdeki robotlarımızın 

Şüphesiz sizin gözleriniz ile görülemeyeceği tabidir. 

O robotlar, o âlemin yapısından yapılmışlardır. 

               

 Soru: Orada yapılmış bir robotun fiziki âleme 

indirilmesi mümkün mü efendim? 

               

 Semiyun: Hayır. Bu maddenin yapısı gereği 

mümkün değildir. 

               

 Soru: Ama bir dakika, burada bir yanılgımız 

mı var? Bir fiziksel uçan daire üst boyuta 

vibrasyonel seviyesini çıkartıyor ve oradan tekrar 

aşağıya iniyor. Bu mümkün. Hatta ruhani çapta 
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yapılan uçan dairelerin fiziksel görüntüler 

verdiklerini dünya insanlığına örnek olmak 

açısından biz biliyorduk. Burada bir çelişki var gibi 

geliyor bana. 

               

 Semiyun: Hayır, çelişki yoktur. Burada bir 

doğa yasasından söz etmek gerekir. Bizim 

dünyamızın fiziki maddesinin vibrasyonel seviyesini 

yukarı çıkartmak suretiyle kendimizi bir üst boyuta 

yükseltmek, daha sonra alt boyuta tekrar inmek 

mümkündür. Ruhani âlemin fiziksel âlemler ve 

boyutlar üzerindeki tasarruflarını çok ayrı 

değerlendirmek gerekir. O apayrı bir konudur. Ama 

sözgelimi 4.boyut için planlanmış bir robotun 

vibrasyonel seviyesinin kabalaştırılarak 3.boyuta 

indirilip kullanılması teorik olarak mümkünse de 

faydalı değildir. Buna ihtiyaç yoktur. Çünkü 

3.boyutta zaten kullanılacak robotlar vardır. Ve 

nihayet 3.boyuta indirilen herhangi bir 4.boyut 

maddesi vibrasyonel seviyesinin yüksekliği 

nedeniyle bir süre sonra dağılarak tekrar kendi ait 

olduğu yere gitmek ihtiyacındadır.  Yani burada söz 

konusu olan maddenin tabiatının genel durumudur. 

               

 Soru: O kadarını anlıyorum efendim. Ama 

4.boyutta yaşayan bir varlığın böyle kendini 

kabalaştırarak 3.boyuta inmesi, fiziki gözle görünür 

hale gelmesi mümkün değil mi? 

               

 Soru: Geçici sürelerde bu mümkündür. Ama 

uzun veya ilelebet bu tür bir yaşantı içinde 
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bulunması manasız bir iştir. 

               

 Soru: Ben şundan biliyorum: Bazı celselerde 

böyle bir anda materyalize olan maddeleşen bir 

meyve tabağı diyelim, bir çerez olsun, ne bileyim 

buna benzer bir yiyecek olsun, üst boyutlardan 

sunuluyordu. Orayla çelişki var gibi geldiği için ben 

bu konuyu bu şekilde değerlendirdim efendim. 

               

 Semiyun: Bu mümkündür. Ama o sunulan 

yiyecek ister yensin, ister yenmesin kendi haline 

bırakıldığında bir süre sonra dağılmak 

durumundadır. 

               

 Soru: Peki efendim, konunun dışında ama bu 

süre içinde öyle bir meyve yense, bizim karnımızı 

doyursa, biz bundan gıda alabilir miyiz? 

               

 Semiyun: Hayır. Bu şekilde almanıza imkân 

yoktur. O, vücudunuzdan yine parçalanmış bile olsa, 

ayrılmak zorundadır. O tür örnekler tamamen o 

celselerin özel yapısından kaynaklanan, o tür bir 

örneğe ihtiyaç duyulduğu için yapılmış celselerdir. 

O kadar önemli değildir. 

               

 Soru: Efendim, teşekkür ediyorum. Benim bu 

akşam için sorum yok. 

               

 Semiyun: Bizim de cevabımız yoktur. Size iyi 

geceler dileriz. 
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 CELSE: 83                                         

21.05.1995 

  

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Sizlerin son 

derece olgun varlıklar olmanızı bilmeme rağmen 

insani yaklaşımlarınızın var olduğunu düşünüyorum. 

Yani bu olgunluğun ötesindeki insani yaklaşımlar 

bunlar. Mantıklı, sevecen ve insani varlıklar 

olduğunu biliyoruz. Ama Agartalılar örneğin hayal 

kurar mı? Kurarsa neyi hayal ederler efendim? 

 

 Semiyun: Hayal melekesi her insan varlığında 

olduğu gibi Agartalı insanda da mevcuttur. Ama 

sizin düşündüğünüz manada hayal kurmayı biz 

düşünmüyoruz. Sizin hayal kurmalarınız çoğu 

zaman gerçekçi ve tutarlı olmamaktadır. Agartalı 

insanların gerçekçilikten uzak, düşünsel veya 

zihinsel faaliyet içinde olduğunu düşünemeyiz. 

Agartalı insan tutarsız değildir. Ve nihayet onun 

tekâmül seviyesi ve realitesi sizin dünyanızdakine 

benzer bir hayal kurmasını gerektirecek düzeyde 

değildir. Yani o seviyeye inmiş durumda değildir. 

Agartalılar'ın içinde bulundukları yaşam şekli zaten 

yeryüzü insanının hayal edip de ulaşmayı arzu ettiği 

hedeflerin çok ötesindedir. Bir anlamda 

yeryüzündeki insanların hayal ettiklerinin tamamını 

zaten Agartalı insanlar yaşamaktadırlar. Ama işte 

onun ötesini, sizin henüz hayal edemediklerinizi 
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Agartalı insanlar hayal etmektedirler. İşte işin esası 

zaten bu noktada başlamaktadır. Kurulan bu hayal 

bile tamamen gerçeklere uygun olup, bilimsel nitelik 

arz eder. Ve bizde daha ziyade bilimsel amaçlar 

açısından hayal kurulur. Daha ziyade hayal ve hedef 

birbiriyle adeta bütünleşir. Yapılan bir işin, 

arzulanan bir hedefin gerçekleşmesi ve 

tamamlanması durumunda ortaya ne çıkacaktır ve 

bunun neticeleri neler olacaktır? Buna ister hayal 

kurma deyiniz, ister öngörü, bizim hayal 

kurmalarımız daha çok bu merkezdedir. Yani bizim 

hayal kurmalarımızda, duygusallık ve akılsızlığın 

yerine akıl ve bilgi geçer. Mesele bizim açımızdan 

budur. 

      

 Soru: Efendim, yine de Agartalılar'ın 

duygusal yaklaşımları,  davranışları vardır diyemez 

miyiz? 

               

 Semiyun: Elbette ki vardır. Sözgelimi 

gençlerimiz nihayet belirli bir duygusal yük içinde 

eşlerini arar, bulurlar. Evlenmeyi hayal eder ve 

evlenirler. Buradaki yaklaşım sizinkinden farklı 

değildir. Ama son derece gerçekçidir. Romantizmi 

biz bir anlamda kabul ediyoruz. Ama sizinkinden bir 

hayli uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür 

yaklaşımlar daha çok gençlerde vardır. Olgun bir 

Agartalı'nın yeni bir eşiyle evlenmesinde bile elbette 

ki hayal kurmanın, düşünsel ve zihinsel bir 

öngörünün demek daha doğru olacaktır, bulunması 

normal karşılanmalıdır. Hangi seviyede vazifeli 
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olursa olsun, bu tür yaklaşımlar son derece insani ve 

normal yaklaşımlardır. 

               

 Soru: Efendim, evlilik örneğini verdiniz. 

Onun dışında başka bu şekilde Agartalılar'ın 

duygusal yaklaşımları var mıdır? 

               

 Semiyun: Bunu siz kendiniz bile 

çoğaltabilirsiniz. 

               

 Soru: Mesela, her Agartalı bir anlamda 

Üstatlar Meclisi'nde bulunmayı arzu eder mi 

efendim? 

               

 Semiyun: Arzu etmez. Orada kimin, ne 

maksatla bulunduğu zaten bilinir. Bir Agartalı'nın 

hayat planı bilindiği için o planın gerçekleştirilmesi 

önem kazanır ve bütün çaba bu yöne sevk edilir. 

Üstatlar Meclisi'nde bulunması hayat planında yoksa 

hiçbir Agartalı bu tür bir arzu içinde olmaz. O, 

yanlış bir yaklaşımdır. 

               

 Soru: İşte bu hayat planını gerçekleştirmede 

duygusal yaklaşım, örneğin çalışmayıp da olabilir 

mi? 

               

 Semiyun: Hayır bu olmaz. Diğer celselerimizi 

tekrar gözden geçirirsek, Agartalılar'ın bu tür 

yaklaşımlar içinde olamayacağını siz de takdir 

edersiniz. 
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 Soru: O zaman sözgelimi herhangi bir 

nedenden dolayı bir küsme olayı Agarta'da olmaz 

diye düşünüyorum. 

               

 Semiyun: Haklısınız. Agartalı insanların 

birbirine küs olduklarını düşünemezsiniz. Ben böyle 

bir örneğe rastlamış değilim. 

               

 Soru: Çocukları bundan ayrı tutabilir miyiz? 

               

 Semiyun: Çok küçük yaşta, daha tam şuuruna 

kavuşmamış çocukların çocukluk özelliklerinden 

kaynaklanan bir takım yaklaşımlarını burada ayrı 

tutmak gerekir. 

               

 Soru: Anlıyorum efendim. Agartalılar başarıyı 

arzu eder mi? Bir kısmını ben vereyim cevabın. 

Arzu ederlerse de bu zannedersem tamamen kendi 

hayat planlarının gerçekleşmesine yönelik bir 

arzudur ve nihayet Agarta'nın genel tekâmülünün 

yükselmesi ile ilgili bir arzudur. Bunun dışında 

başarı arzusu olur mu efendim? 

               

 Semiyun: Başarıyı arzu etmek elbette ki biz 

Agartalılar'ın hakkıdır. Yoksa çabanın, tekâmülün 

bir amacı kalmayacaktır. Nihayet başarılı bir 

tekâmül çizgisi çizmek, bırakın Agartalıları, her aklı 

başında insanın amaçlarından, arzularından bir 

tanesidir. Bizler de sizler gibi başarılı olmayı arzu 

etmekteyiz. İçinde bulunduğumuz topluluğun, 

nihayet siz insanların başarısını yine biz sizden daha 
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fazla istemekteyiz. İnsanların yanlıştan dönüp, doğru 

bir hayat içine girmeleri bizim en büyük arzu ve 

isteklerimizden bir tanesidir. Sizin bu konuda 

sağlayacağınız her başarıyı biz kendi başarımızmış 

gibi kabul ederiz ve bunu arzuluyoruz. Ama bizim 

arzumuzun aynı zamanda çabasal bir arzu olduğunu, 

sonuç doğurduğunu ve bizim bu çaba içinde 

olduğumuzu ayrıca belirtmek gerekir. 

               

 Soru: Efendim, hayal kırıklığı bizim 

yaşadığımız hususlardan biridir. Sizde bu durum 

nasıldır? 

               

 Semiyun: Biz kendimizden ziyade kendi 

dışımızdaki unsurların durumlarından kaynaklanan 

hayal kırıklığını zaman zaman yaşamaktayız. 

Örneğin, insanlık çok rahat bir biçimde bir savaşı 

durdurabilecekken ve onlardan bu bekleniyorken 

tersi olup savaş çıktığında biz bu savaşı durduracak 

kişiler hususunda hayal kırıklığına çok defa 

uğramışızdır. Bunun gibi gerek siz insanların, 

gerekse kâinattaki diğer pek çok medeniyetin kendi 

aralarındaki ilişkilerden kaynaklanıyor olsun, 

bizimle ilişkilerinde olsun zaman zaman hayal 

kırıklıkları bizde olmamıştır. 

               

 Soru: Bunu zannedersem bir yerde 

okumuştum. Yani zaman zaman yüksek vazifelilerin 

bazı tutum ve davranışlarına karşı ruhani âlem bile 

hayal kırıklığına uğruyor efendim. 
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 Semiyun: Evet, söylediklerinize katılıyorum. 

Onlar bile bu tür bir yaklaşım sergilerken gayet 

normal bir davranış tarzı olan hayal kırıklığını bizler 

de tıpkı sizin gibi zaman zaman yaşamaktayız. 

               

 Soru: Kendinize karşı bir hayal kırıklığı gibi 

bir kavram düşünülemez o zaman efendim.. 

               

 Semiyun: Hayır, bu mümkün değildir. 

               

 Soru: Efendim, kâinatsal bazda hayal kırıklığı 

nasıl yaşanır? Yani bir takım medeniyetlerle ilişki 

içindesiniz. Bir takım anlaşmalar yapılmış. Ve onlar 

bu anlaşmalara son derece uyacak bir yapı 

içindeyken aniden cayma mı söz konusu? Ben öyle 

bir şey algılıyorum.. 

               

 Semiyun: Algılamanız doğrudur. Bu tür 

olayları maalesef biz yaşamış durumdayız. Ama bu 

karşı medeniyetin hatasından ve tekâmül seviyesinin 

geriliğinden kaynaklanmaktadır. Bir de sizin henüz 

tahayyülatınıza girmeyen davranışlar sergileyen, 

yüksek seviyeli medeniyetlerin bu tür 

yaklaşımlarında zaman zaman hayal kırıklığına 

uğramaktayız. 

               

 Soru: Aynı hayal kırıklığı onlar için size karşı 

olamaz mı efendim? 

               

 Semiyun: Olursa da bu onların hatalı ve 

duygusal yaklaşımları neticesinde olur. Biz 
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Agartalılar olarak karşı tarafın hayal kırıklığına 

uğramayacağı biçimde davranmayı prensip 

edinmişizdir. Bir Agartalı sözgelimi söz verdiyse 

onu mutlaka tutar. Veya bir davranış sergilemesi 

gerekiyorsa bu davranışı mutlaka sergiler. Biz 

Agartalılar olarak başkalarına hayal kırıklığı 

yaşatmadığımıza inanmaktayız. Ama başkası bunu 

kabul etmeyebilir. İşte onların yaklaşımını ben göz 

önüne alarak öinanıyorumö sözünü kullandım. Ama 

onların bu yaklaşımı bizce pek akılcı 

bulunmamaktadır. Çünkü biz aklıselim sahibi 

insanlar olarak hayal kırıklığı yaratmayacak biçimde 

davranmasını bilmekteyiz. 

               

 Soru: Evet insani yaklaşımlara devam 

ediyoruz. Biraz daha somut bir örnek veya soru: 

Agartalılar yemek ayırımı yaparlar mı? Yaparlarsa 

bunda ne rol oynar? 

               

 Semiyun: Bizler zevk anlayışına sahibiz. 

Daha önemlisi milyonlarca Agartalı'nın her birinin 

ayrı bir şahsiyeti, ayrı bir karakteri, yaklaşımı, 

beğenisi ve prensipleri vardır. Agartalılar yemek 

ayırımı yapmamakla birlikte aynı sizler gibi bazı 

yemeklere daha fazla ilgi duyabilirler. Sözgelimi 

ben bazı meyveleri diğerlerine daha fazla tercih 

edebilirim. Ama bunun cüzi olduğunu söylemeliyim. 

Çünkü biz bütün meyvelerden yararlanmayı 

bilmekteyiz. Ama mutlaka her meyveden eşit 

miktarda yenecektir diye bir kural mantıklı değildir. 

Et yemediğimizi zaten biliyorsunuz. Yemek ayrımı 
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cüzi miktarda olmakla birlikte, bunun kişisel 

yaklaşımlardan kaynaklandığını söyleyebilirim. 

Dediğim gibi yukarıdaki nedenler yemek ayırımı 

için temel nedenlerdir. Her önümüze konanı yemek 

zorunda değiliz. Nihayet kimse bizim önümüze bir 

şey koymamaktadır. Tercih tamamen kendimiz 

tarafından yapılmaktadır. Bu durumda istediğimiz 

yemeğin tercih edilmesi, belki yemek ayırımı olarak 

değerlendirilebilir. Yani sizde olduğu gibi önümüze 

üç kap yemek konup da bunları yiyeceksiniz 

yaklaşımı bizde yoktur. O konuda bizim seçme 

hürriyetimiz bir hayli fazladır. Belki yüzlerce çeşit 

yemek ve benzeri türdeki meyve olsun, sebze olsun, 

içecekler olsun, sizin meyvelerinize benzer gıdalar 

olsun, arasında bizler kendi zevkimize uygun bir 

yemeği, yiyeceği rahatlıkla seçmekteyiz. Ama hiçbir 

zaman öşunu ağzıma koymamö yaklaşımınız veya 

herhangi bir sebepten dolayı yediğimiz zaman bize 

rahatsızlık verecek bir yemek çeşidimiz yoktur. 

Bundan kaynaklanan bir yemek ayırımı bizde 

bulunmamaktadır. 

 

 Soru: Tabii, başkalarının başarısını kıskanma 

gibi, kırma gibi olaylar yine söz konusu değil.. 

 

 Semiyun: Asla olmamıştır. Agartalı her 

insanın başarısı ortak başarımızdır. Biz, hangi 

sebeple olursa olsun, bir Agartalı'nın elde ettiği 

başarıyı kendimizin elde ettiği başarı kadar sevinçle 

karşılamayı bilmekteyiz. Sizde ise durum birkaç 



                                            386 

 

istisna dışında bunun tam tersidir. 

 

 Soru: Efendim maalesef böyle. İnsani 

yaklaşımları genel olarak örnekler bazında 

çoğaltmak mümkün ama şu çalışmadan da 

yaklaşımınızın ne olduğu konusunda genel bir 

kanaat sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu, 

olgunluğun, aklın, bilimin ortaya koyduğu ve aslında 

bizim de genel olarak kabul ettiğimiz ama hemen 

hemen uygulamakta başarısız kaldığımız insani 

yaklaşımları ortaya koyuyor. İnşallah biz de bir an 

önce ruhsal olgunluğumuzu, Tekâmül düzeyimizi 

yükseltir de kâğıt üzerinde doğru olarak bildiğimiz 

insani yaklaşımları sizin seviyenize getirmeye 

çalışırız diye düşünüyorum... 

 

  Semiyun: Söylediklerinize aynen katılıyorum. 

Bilmek ile yapmak arasında büyük fark vardır. 

Sizler biliyor ama yapmakta zorlanıyorsunuz. İşte bu 

çalışmayı, Agartalılar'ın kendini size tanıtması, 

bilmekten yapmaya doğru size bir adım daha 

kazandıracak bir çalışma olmaktadır. Şüphesiz 

Agartalı insanların, Agarta Uygarlığı'nın yeryüzü 

insanlığı tarafından tanınması, yeryüzü insanlığında 

son derece olumlu değişiklikler olmasına sebep 

olacaktır. Hiçbir değişiklik olmayacak ise zaten biz 

bu çalışmaya başlamazdık. Bu seviyeye gelindiği 

için, Agartalı insanların dünya insanlığı ile 

tanışmasının, dünya insanlığına bir fayda 

sağlayacağına inanıldığı, bunun zamanının geldiği 

ölçümlendiği için bu çalışma yapılmaktadır. 
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Peyderpey insanlık bizi tanıdıkça, insani 

yaklaşımlarında bizimkine benzeyen yönelmeler çok 

ciddi olarak ortaya çıkacaktır. Ve bir vakit sonra, 

Altın Çağ dediğimiz çağda biz Agartalılar'ın bu 

şekilde kendini örneklemesi ve ilahi planın diğer 

çalışmaları neticesinde insanlık artık olumsuz 

davranışlarından tamamen kurtulacaktır. Yani kin, 

nefret, duygusal negatif yaklaşımlar, kötü düşünce, 

başarıyı kıskanma gibi hususlar tamamen ortadan 

kalkacaktır. Ortadan kaldırılmazsa, zihinsel açıdan 

düşünülse bile kuvvetli bir irade ve sevgi gücü 

bunun yüzeye çıkmasını engelleyecektir. İnşallah o 

günleri hep beraber görme imkânımız olacaktır. 

 

 Soru: Efendim, kısa bir celse oldu ama yararlı 

olduğuna inanıyorum. Benim bu akşam için başka 

sorum yok. Size iyi geceler diliyorum. 

      

 Semiyun: Bizim de cevabımız bu kadardır. 

Biz de size iyi geceler dileriz.
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