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 İnsanın başına “o söz”  geldiğinde yerden çıkacağı ve 

insanlığa örnek olacağı Yüce Kuran’da söylenen “dabbetül 

arz” ilk iki kitabımızdan anlaşılacağı üzere Agarta 

İnsanlığıdır. Agartalılar yine Kuran’ın deyişiyle “yere ne 

giriyorsa ve ondan ne çıkıyorsa” bilen Tanrı’nın emri 

üzerine yüz binlerce yıldan bu yana yer altında 

yaşamaktadırlar. Bu uygarlık uzayın derinliklerinde değil 

ama Dünya’nın yeraltını mesken tutmuş durumdadır. Fakat 

pek çok celsemizde açıkladığımız gibi onlar yeraltında bizim 

düşündüğümüz manada yaşamıyorlar. Ve bu dünya her 

yönüyle asıl onların dünyası... 

 

 İşte bu dünyada bir de biz yaşıyoruz. Ve hayat, artık 

bizlerin onları tanıma zamanının geldiğini söylüyor. 

 

 İşte elinizdeki bu kitap bu tanıma işleminin ilk 

etabının üçüncü cildini oluşturuyor. Siz bu kitabı okurken 

biz bu etabın dördüncü ve son kitabını yine aynı yöntem ile 

hazırlamakta olacağız. Bu dört ciltlik ilk etaptan sonra şu an 

için insan akıl ve idrakının kolay kolay kabul edemeyeceği 

farklı metodlar ve artık vakti gelmiş olacak somut delillerle 

çalışmamıza devam edeceğiz. 
 

 Bazen tohumu eker ürün almak için yıllarca bekler ve 

çabalarsınız. Bazı işler uzun  solukludur. Bu iş de işte 

böyledir. Ama herşeye rağmen ürün toplama vakti hızla 

yaklaşmaktadır.  

 

 Dört kitap olarak hazırlanan bu çalışma hiç şüphesiz 

Agarta Uygarlığı’nı tanıtmak için yetersizdir. Çünkü dünya 

insanlığını bile tanıyabilmek için belki binlerce kitap 
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yetersiz gelecektir. Ama işe bir yerlerden başlamak 

gerekmiştir. İşte elinizdeki üçüncü kitap Agartalıları dünya 

insanlığına tanıtma amacının bir ürünüdür. 

 

 Bu kitabı da akıl ve gönlünüzü bir ederek okuyunuz. 

O zaman Tanrı’nın insana sunduğu sonsuz bilgi ve 

güzelliklerin bir kısmından daha nasiplenecek, hayatı daha 

anlamlı, güzel ve yaşamaya değer bulacaksınız. Nihayet “en 

güzel surette yaratılan” insanı ve onun dünyasını daha çok 

tanıyarak aslında herşeyin iyilik ve güzellik üzerine 

yaratıldığını daha iyi idrak edeceksiniz. 
 

 Selam ve sevgiler. 
 

                                                         Ömer Sami Ayçiçek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celse: 84                                         24.9.1995 
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 Üstat Muzaffer Kınalı’nın celsesinde görüşülen 

 konular. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Yine uzun bir zaman 

oldu görüşmeyeli. Umarım bundan böyle bizi bu kadar has-

rette bırakmazsınız. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Ama bu biraz da size 

bağlı. Çalışmalarımızı biliyorsunuz. İnşallah daha sıhhatli ve 

daha farklı zeminlerde çalışmalarımızı devam ettiririz. 

Üstadımızın celselerine katılmıştınız; 20.1.1992 tarihinde ve 

21.1.1992 tarihinde. Şimdi defterler elimde. Onlar üzerinde 

biraz konuşmak istiyorum. Sizce uygun mudur? 

 

 Semiyun: Buyurunuz. 

 

 Soru: Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizler 

Agartalılar olarak, tekrar vurgulayarak soruyorum; Agar-

talılar olarak bizim gözümüzle görebileceğimiz etten, kemik-

ten yaratılmış fiziki varlıklar mısınız, yoksa bu bize bir imaj 

halinde mi yansıyor? 

 

 Semiyun: Bizler etten, kemikten yaratılmış, sizlerin  

gözlerinizle görebileceğiniz fiziki varlıklarız. “Dabbe” 

kapsamına giren varlıklarız. Ama bizim bir de fiziki varlık 

olmamıza rağmen tekamül seviyemizin gelişmişliğinden 

kaynaklanan fizik ötesi durumlarımız vardır. Bizler aynı 

zamanda size göre görünmez bir halde yaşama imkanına 

sahip, bu seviyeye ulaşmış varlıklarız. Varlığımızın bu 

yönünü hesaba katarsak bizler sizin için görünmeyen bir 

düzeyde yaşayan varlıklar pozisyonuna gireriz. Ama temeli-
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miz, esasımız tamamen fiziki varlık olan insandır. Bu hususu 

önemle belirtmek istiyorum. 

 

 Soru: Üstadımız bir konuşmasında, “onlar bir üst 

boyutta sürekli olarak yaşayacak seviyeye gelmiş, görünmez 

olabiliyorlar” demişti ki biz de bunu işlemiştik. Sanırım 

bunu kastediyorsunuz. Peki o tarafta yaşarken bir şehriniz 

oluşuyor mu? 

 

 Semiyun: Oluşuyor ise de bu oranın çok daha süptil 

olan yapı taşına uygun bir tarzda oluşmuş durumdadır. 

 

 Soru: Peki şehirlerinizin bir üst vibrasyonel seviyede, 

bir üst alemde astral manada yapılaşmaları var mı? 

 

 Semiyun: Bir kısmının vardır. Tamamının olmasına 

gerek yoktur ama özellik arz eden binalarımızın astral uzan-

tıları vardır. Bunu toparlayacak olursak bu şekilde astral 

alemin ilk kaba safhalarında şehirlerimiz oluşmuş durum-

dadır. Biz farklı boyutları aynı anda bu şekilde yaşama 

imka-nına erişmiş durumdayız. 

 

 Soru: Bu şehirler bir imaj ile mi yaratılmıştır? 

 

 Semiyun: Hayır imaj ile bunun herhangi bir alakası 

yoktur. İmaj kavramı sizi yanıltmasın. Bizzat orada bulunan 

yapılardır. 

 

 Soru: Ben hatırlıyorum bir celsemizde, “astral alemin 

varlıkları genelde şekli varlıklar değildir” demiştiniz. Bu 

sözle bir tezat teşkil etmiyor mu bu? 
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 Semiyun: Hayır. Çünkü astral alem dünyasal madde-

lere göre çok daha süptil olmakla birlikte yine madde ihtiva 

eden bir alemdir ve orada bulunan madde ile şehirlerimizi 

inşa etmiş bulunuyoruz. Ama bizler orada yine astral 

bedenlerimiz ile bulunuyorsakta bu bedenlerin pek çok şekle 

girebileceğini öngörebiliriz. Biz daha ziyade bir nevi ışığa 

benzer bir yapılaşma içinde daha üst boyutlarda yaşantımızı, 

araştırmalarımızı devam ettirmekteyiz. 

 

 Soru: Ama burada işte bir kavram kargaşası 

yaşanmıyor mu efendim? Bir üst alemde astral şehir varken 

o şehirde yaşayan Agartalıların formu nasıl oluyor? 

  

 Semiyun: Form o kadar önemli değildir. Gerek form 

ile gerek formsuz, size göre formsuz orada yaşantımızı 

sürdürürüz. Bunlar zor, sizin dünyasal şuurunuza zor sığan 

kavramlardır. Ama biz o alemde, o alemin yapı taşına uygun 

bir tarzda orada bulunuruz. Ve bu yapı taşı esneklik gösteren 

bir yapı taşı olduğu için gerek Agarta’daki fiziki şeklimizi 

gerekse herhangi bir fiziki şekli oluşturarak veya herhangi 

bir fiziki şekil oluşturmayarak biz orada yaşantımızı bu 

şekilde sürdürebiliriz. 

 

 Soru: Bu konuya girmemin şu nedeni var: Agarta’yı 

Üstadımız ziyaret etmişti. O celse elimde, astral seyahat ile 

celse başlıyor. Bir ormandan mağaraya giriliyor. Kapıda bir 

ahtapot var. Önce, “ahtapot bizi almıyor sonra giriyoruz” 

deniyor. “İleride su gölleri (başka tarzda göller astral alemde 

olabileceği için bu tabir kullanılmış olabilir) var. Mağarada 

yarasa ve yılanlar var. Gezmek diliyoruz bir kılavuz geliyor. 

Bizi bir ışıkla kaplıyor, ayrıca duvarlarla bölünen yerlerde 

uzun tüylü arslanlar var. Bizim için iki kişilik yuvarlak bir 
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araç geldi” diyor. Şimdi bu hayvanlar, mağaralar, ahtapotun 

kapıda beklemesi herhalde Agarta’yla ilgili değil, astral bir 

ortamdan bahsediyoruz? 

 

 Semiyun: Burada bahsedilen tasvir tamamen arkadaş-

larımızın astral aleme yönelik bir tasviridir. Agarta’ya astral 

manada girmek isterseniz yine istediğiniz anda giremezsiniz. 

Orada hayvansal formlara benzeyen, formlarla gösterilen bir 

takım engeller sizi Agarta’nın astral kısmına sokmaz. Daha 

doğrusu orada bir geçiş planlaması söz konusudur. Her 

isteyen varlık her yere giremez. Ahtapot ile kapıda bekleşen 

varlık sizin medyumlarınızın algılayabileceği bir varlık 

halinde, o şekilde görünmüş bize göre otomatik olarak 

çalışan bir varlıktır. Nihayet niyet ifade edilince geçişe izin 

verilmiş-tir. 

  

 Soru: Peki arslanlar vardı. Hatta yanlış mı okudum 

daha ileride şöyle bir şey var: “Buraya insanlar girdi ve 

hayvanlar tarafından yendi” deniyor. Bu yanlış bir ifade mi? 

 

 Semiyun: Hayır doğrudur. Oraya izinsiz girmeye çalı-

şan pek çok insan kardeşimizin astral bedenine bu şekilde 

müdahale edilmiş, onlar tesirsiz kılınıp geriye 

gönderilmiştir. Arslanlar tarafından insanların yenmesi 

sembolik bir izah tarzıdır. Bunu algılayan medyumlarınızın 

ifadesi bu şekilde olmuştur. Yoksa bu söylendiği şekilde, 

ifade edildiği şekilde ele alınacak olursa elle tutar bir tarafı 

olmadığı apaçık meydandadır. 

 

 Soru: “Bizim için iki kişilik yuvarlak bir araç geldi, 

rehber  önümüzde uçarak gidiyor, ilerliyoruz. Tekrar aşağıya 

bir yol iniyor, elli metre kadar indik, beyaz giysili dört kişi 
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bizi karşıladı. Buyurun size şehrimizi gezdirelim dediler...” 

Bu önde giden rehber yine agartalı mı efendim? 

 

 Semiyun: Hayır. O sizin kendi rehberinizdir. Agartalı 

dört arkadaşımız ile karşılaşıncaya kadar bu şekilde size 

yolu göstermiştir. 

 

 Soru: Peki aracın gelmesi kendi başına mı oldu? 

 

 Semiyun: Başka ne olsun. Bu araçlarımızın çok 

komp-like aletler olduğunu zaten size söylemiştik. 

 

 Soru: Efendim diyor ki bu dört zat: “Siz buraya henüz 

bedenli gelemezsiniz. Şehrimizi astral olarak gezeceksiniz.” 

Şimdi “şehir çok güzel. Kristaller gibi her yer pırıl pırıl” 

deniyor. Arkadaşlarımızın tasviri bu kadar olmuş. Buradaki 

şehir astral şehir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Dikkat ederseniz arkadaşlarımızın 

söylediği astral gezinti ama bizim fiziki şehrimizin 

ziyaretidir. Buraya bu fiziki şehre henüz fiziksel olarak 

gelinemeyeceği arkadaşlarınıza söylenmiş ve bizim 

arkadaşlarımızın astral varlıklarıyla onların astral varlıkları 

birlikte bu şehri dolaş-mışlardır. Şehrin pırıl pırıl ve 

kristallerle kaplı bir imaj olarak arkadaşlarınızca açıklanması 

bizim daha önce zaten işledi-ğimiz konuların çok ama çok 

kısa bir ifadesi olmaktadır. 

 

 Soru: Efendim niye astral olarak gezen bu 

arkadaşlarımıza sizin arkadaşlarınız “henüz fiziki olarak bu 

şehri gezemezsiniz” diyor? 
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 Semiyun: İşte zaten aradaki büyük medeniyet farkı bu 

kardeşlerimizin fiziki olarak bu şehirleri gezmesini olanaksız 

kılmaktadır. Bu onların hayrınadır. Sizi bile henüz gezdirmiş 

değiliz. Bu kadar çalışmamızdan sonra daha tam olarak bizi 

fiziki olarak görüp ziyaret etme imkanına sahip olmadığınızı 

gördüğümüz için bu teklifi size yapmıyoruz. Bunda sizin 

için hayırlar vardır. Ve kısacası henüz vakti gelmemiştir. 

Arka-daşlarımız  aynı şeyi söylemişlerdir ama günü 

geldiğinde dile-yen her insan Agarta Uygarlığı’nı fiziki 

olarak izlemek, ziya-ret etmek imkanına sahip olacaktır. 

 

 Soru: Daha sonra yönetim mekanizması, Üstatlar 

Meclisi ziyaret edilmiş. Arkadaşlarımızın algılaması 

“kralları var, başında tacı ile birlikte koltukta oturuyor. 

Kraliçeler bizi yemeğe davet ediyorlar” şeklinde olmuş. 

Bunun izahını yapar mısınız? 

 

 Semiyun: Bizim Üstatlar Meclisi’mizdeki 

arkadaşları-mızdan bahsediyorlar. Öyle tahtında oturan bir 

kralımız ve kraliçelerimiz yoktur. Asla olmamıştır. Ama 

takdir edersiniz ki, Üstatlar Meclisi’ndeki arkadaşlarımızı bu 

halleri ile görmeleri onlarda o şekilde bir imaj uyandırmış 

olabilir. Arkadaşlarımızın başlarında onların görevlerine 

yardımcı olabilecek bir takım taca benzeyen eşyalar olabilir. 

O, arkadaşlarınızda bu şekilde bir algılama yaratmış durum-

dadır. 

  

 Soru: Peki astral bir algılama olabilir mi bu? 

 

 Semiyun: Hayır. Sanırım astral bir algılama değil. 
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 Soru: Ama yemeğe davet edilme hali var. Orada bir 

çelişki yok mu? 

 

 Semiyun: Görüntünün arkasından astral manada bir 

yemek söz konusu olmuş ve astral manada sizin pek çok 

alemde yaptığınız gibi davete icabet etmeniz gerekmiştir. 

 

 Soru: Şimdi kapıdan bahsediliyor. Arslanağzı görünü-

münde bir kayadan giriliyor, Afrika’da. Türkiye’de de bir 

kapı var. Ve ilerde daha sonraki kapılar verilecektir diyor. Ki 

biz onları artık biliyoruz. Afrika’daki kapı herhalde arslan-

ağzı görünümünde bir kaya gibi mi acaba efendim? 

 

 Semiyun: O tür bir algılama olabilir. Çünkü Afrika’ 

daki kapının girişi bu şekilde pek çok kaya ile kapanmış 

durumdadır. 

 

 Soru: Yani bir nevi mağaralar olabilir mi etrafında? 

Mağraya benzer oyuklar söz konusu olabilir. İşte diyor ki; 

“buradan içeri insanlar girdi ve hayvanlar tarafından yendi.”  

Acaba bir  hayvan inine girme hadisesi söz konusu olabilir 

mi Afrika’da efendim? 

 

 Semiyun: Afrika’nın o bölgesinde sözü edilen vahşi 

hayvanlar tarafından insanların yenmesi son derece normal-

dir. Bu tür bir olayı arkadaşlarınız imaj olarak almış olabi-

lirler. O kadar önemli değildir. 

 

 Soru: Biraz karışık mı oluyor? 

  

 Semiyun: Hayır. Bize göre gayet berraktır. Devam 

edelim. 



                                                                                             14  14 

 Soru: Verilen bilgilerin devamında celsedeki bazı 

arkadaşlarımızın daha önce Agarta’da yaşadığından bahse-

diliyor ki bu da bizce mümkündür diyoruz efendim? 

 

 Semiyun: Evet. Zaten kastedilen o olmuştur. Bunda 

şaşılacak bir yan yoktur. 

 

 Soru: Anadolu’da bir çıkış kapısından bahsediliyor. 

“Anadolu çıkış kapısı düz bir arazide ve dört çıkış kapısı 

var” deniyor tekrar. Anadolu’daki, Kapadokya’daki kapı düz 

bir arazide mi? 

 

 Semiyun: Evet, orası düz bir arazidedir. 

 

 Soru: Şimdi diğer celseyi hatırlıyorum. Ben, Üstat, 

arkadaşlar oraya gidersek, ellerimizde yeşil kristaller olursa 

bu kapının gösterileceği ifade edildi daha sonraki celsede. 

Bu bilgi doğru mu efendim? 

 

 Semiyun: Bilginiz doğrudur. Eğer siz  Üstadınız baş-

kanlığında bir heyet ile bu kapıyı bulmak için giderseniz bu 

kapıyı size gösterir açılışını yaparız. Bunu söylediğim için 

bu konuda her zaman sözümüze sadık kalmak 

durumundayız. Kapının açılmasıyla Agarta’ya girmek 

arasında farklılık vardır. Kapının size gösterilmesi, 

Üstadınızın başkanlığında gelinecek bir heyetle gösterilmesi 

bizim için şereftir. 

 

 Soru: İnşallah o günleri göreceğiz efendim. Bu 

kristal-lerin fonksiyonları olacak mı? 
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 Semiyun: Aslında şart değildir. Ama bu doğrultuda 

amaç daha çabuk hasıl olur. 

 Soru: Yine ilk celsede, “Agarta’da manyetik etkiler 

var. Kay kay gibi elden kumandalı vasıtalar görülüyor” 

deniyor. Bu arkadaşların daha sonraki notları bunlar. Bölük 

pörçük düzenledik doğal olarak. Herhalde yine o zaman da 

Agarta’da arkadaşlarımız anladığım kadarıyla bu tür vası-

talar gördüler? 

 

 Semiyun: Söylediklerinize aynen katılıyorum. 

 

 Soru: Bir de ilk celseye geldiğiniz zaman arkadaşlar 

sizi sakallı olarak görmüşlerdi. Bana celse tutanakları 

gelmediği için arkadaşların telefon görüşmesine göre o 

zamanki çalışmamızı yapmıştık. Sakallı olduğunuzu 

bildirme-mişlerdi. O zamanki görüntüye bir de sakalı ilave 

etmemiz gerekiyor efendim. 

 

 Semiyun: Bu bizim için küçük bir ayrıntıdır. Önemli 

değildir ama o zamanki görüntüye geldiğimizde vücudumu-

zun bu şekilde sakalı vardı. 

 

 Soru: Tabii bilgi alışverişi de olmuş. Arkadaşlar size 

bir takım sorular sormuşlar, enerji piramidini sormuşlar, 

tavsiyelerinizi almışlar. Üstatla orada bir hayli beraberliğiniz 

olduğundan bahsediyorsunuz. Medyumumuza yakut ve züm-

rütler gösterilmiş, “bununla istediğiniz kişiye, enerjiyle iste-

diğinizi yaptırabilirsiniz” şeklinde bilgiler var... 

 

 Semiyun: O ziyaretin devamında bir takım bilgiler 

vermek durumunda kaldık. O zamanki celsenin gereği olan 

bilgilerdi onlar. 
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 Soru: Bu celselerden çıkan bana göre en önemli bilgi 

arkadaşlarımızın orayı astral olarak ziyaret edip fiziki 

şehirlerinizi izlemeleri, bilgiler almaları anladığım kadarıyla. 

Bunun dışında astral şehirlerinizi ziyaret etmemişler 

efendim? 

 

 Semiyun: Hayır astral şehirlerimizi ziyaret etmediler. 

Astral bir görüşme olduğu için astral geçişte bir takım geçiş 

halleri ile karşılaştılar. Sonra şehirlerimizi ziyaret ettiler. Bu 

arada Üstatlar Meclisi’mizin üyeleri ile tanıştılar ve astral 

manada bir ziyafete katıldılar. Toparlayacak olursak özeti 

budur. Bu görüşmede nacizane ben de bulundum ve bir 

takım sorularına cevaplar verdim. 

 

 Soru: Bize göre yeraltında bulunan uygarlıksınız ama 

mağmaya kadar kademe kademe yeraltında uygarlıklar var. 

Sizin dışınızda mağmada fiziki bir uygarlık var mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Bu mümkün değildir. 

  

 Soru: Peki bu fiziksel olmayan uygarlıklara “Agarta” 

ismini verebilir miyiz?  

 

 Semiyun: Hayır asla veremeyiz. Bu şekilde bir algı-

lama olmuşsa, bu şekilde bir mesaj verilmişse orada bir 

medyumdan kaynaklanan hata olabilir. Agarta ismi sadece 

bize verilen bir isimdir. 

 

 Soru: Ben burada, bu aşamada bırakıyorum. Başka 

sualim yok. 
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 Semiyun: En kısa zamanda görüşmek dileğiyle iyi 

akşamlar dilerim. 

 Celse: 85 4.2.1996 

 

 Agartalıların süptil yaşantısı. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: Efendim ben de iyi akşamlar diliyorum. Agarta-

lıların süptil yaşantıları, Agarta’nın süptil kısmı büyük önem 

arz ediyor. Bu konulara bu çalışmada daha fazla girmeyi 

arzu ediyorum. Bize göre süptil yaşantıdan bir üst düzey mi 

anlaşılmalıdır? Bu 3. boyutun 4. düzeyi olabilir mi? 

 

 Semiyun: Anladığınıza katılıyorum. Biz üç boyutlu 

dünyada yaşayan bir uygarlığız. Sizin ve bizim bulunduğu-

muz düzey şu aşamada aynıdır. Ama biz sizden farklı olarak 

bizim medeniyetimizin elde etmiş olduğu bir hak olarak 

daha üst düzeylerde yaşayabiliyoruz. İlk akla gelen 3. 

boyutun bir üst düzeyi olan 4. kademe veya düzeydir. Ama 

8. boyuta kadar çıktığımızı daha önceki celselerimizde 

söylemiştik. Süptil yaşantıdan anlaşılması gereken bizim 8. 

boyuta kadar olan kainatlardaki yaşantımızın tamamıdır. 

Çünkü sadece 3. boyutun 4. düzeyini ele alırsak bizim süptil 

yaşantımız hakkında eksik bilgi sahibi olursunuz. Ama sizin 

yaklaşımınız yanlış değildir. Çünkü biz en fazla 4. düzeyde 

bize yakın olduğu için bulunmak imkanına sahibiz. Daha üst 

düzeylerde kalma teknik olarak daha az zamana denk 

düşmektedir. Bunu böylece açıkladıktan sonra sizin genel 

düşünce tavrınıza yakın olması açısından -ki soruları bu 

düşünce tarzı içinde tanzim ettiğinizi biliyorum- ilk aşamada 
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4. düzey üzerinde daha ayrıntılı olarak konuşmayı 

öngörebiliriz. 

 

 Soru: Efendim benim de yaklaşımım bu şekilde 

olacak. Dediklerinize aynen katılıyorum ama sorularımı 

daha ziyade 4. düzeye göre tanzim etmiştim. Çünkü, “orada 

istediğimiz süre kadar kalabiliyoruz” demiştiniz. Bir 

anlamda orası sizin doğal mekanınız olmuştur diye 

düşünmüştüm. 

 

 Semiyun: Haksız sayılmazsınız. Bizim yaşantımızın 

artık doğal bir parçasıdır 4. düzeyde yaşamak. 

 

 Soru: Şimdi şunu hemen sormak istiyorum. Bir ruhsal 

içerikli kitapta şöyle bir bilgi vardı. “Onlar 4’ten gelecekler, 

sizi iyiye, hayıra çevirmek için ne lazımsa yapacaklar” 

deniyordu. Altınçağa geçişte insanlığa yardım eden fiziki 

uygarlıklardan bahsediliyordu bu şekilde. Acaba 4’ten gele-

ceklerin içine siz de bu manada giriyor musunuz? 

 

 Semiyun: Bu açıdan konuya yaklaşacak olursak biz 

de 4. düzeyde yaşadığımız için 4’ten gelecekler sınıfına bizi 

dahil edilebilirsiniz. Ama daha önceki konuşmalarımdan 

hatırlar-sanız bizim bu şekilde bir müdahalemiz 

olmayacaktır. Bizim müdahale şeklimiz şu anda zaten 

devam etmektedir. Elbetteki bütün bu yapılanlar insanlığın 

son derece hayrına çalışma-lardır. Oradan gelecek bizim 

dışımızdaki kardeşlerimiz sadece insanlığın hayrı için bu 

çalışmalarda görev almışlardır. Bunun başka türlü 

açıklanmasına veya düşünülmesine gerek yoktur. 
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 Soru: Efendim 4. düzeyde uzun süre yaşadığınıza 

göre, sürekli orada yaşadığınıza göre akla şu geliyor: Dünya 

zamanıyla orada bir iş yapan bir agartalı 4. düzeye geçti. iki 

buçuk yıl hiç aralıksız orada kaldı ve çalıştı şeklinde bir 

kavram düşünülebilir mi? 

 

 Semiyun: Hem düşünülür, hem düşünülemez. Çünkü 

orada kalmayı siz fizik bedenin oraya gidip Agarta’dan 

ilişkisini keserek oradaki yaşantısına başlaması şeklinde 

düşünüyorsunuz. Oysaki durum bundan farklıdır. Çünkü 

agartalı kardeşimiz Agarta’daki bedeninin vibrasyonel 

seviyesini yükselterek 4. düzeye geçmiş olsa bile düşünsel 

ve zihinsel olarak Agarta’yla ilişkisini kesmiş değildir. Buna 

görsel kavramını da ekleyebilirsiniz. Çünkü 4. düzeyde yaşar 

ve işlerini yaparken aynı anda Agarta’da yaşantısını 

sürdürmektedir diye düşünebilirsiniz. Çünkü Adeta başını 

sağdan sola çevirmek gibi bir hareket ile kardeşimiz 

Agarta’da istediği yeri istediği şekilde gözlemler, istediği 

kişiyle, Agarta’da bulunan kişiyle görüşmesini yapar. 

Zihinsel ve düşünsel olarak aktivitelerin içine rahatlıkla 

dahil olabilir ve bu arada 4. düzeydeki yaşantısı devam eder. 

Sizin düşündüğünüz gibi arada bir ilişki kesilmesi mevcut 

değildir. 

 

 Soru: Ama mesela o iki buçuk yıl boyunca hiç 

Agarta’da bedenli olarak gözükmez diye düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Bunun hiçbir önemi yoktur. Az önce 

söylediğimiz şekilde bir ilişki kurulduktan sonra bedenin 

orada olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü hem 

Agartalılar onu her an görmekte, hem o Agartalıları her an 

görmektedir. 
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 Soru: 4. düzeyde yaşandığına göre bu şekilde orada 

bir beden kavramından söz edilebilir öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Oradaki beden yine agartalı kardeşimizin 

dünyada kullandığı bedenin süptil hale getirilmişidir. Yani 

Agarta’daki beden ne ise, fiziki yapısı, görüntüsü demek 

daha doğru olur, ne ise orada da aynı görüntü kullanılır. 

 

 Soru: Ama o icabında değiştirilir diye biliyorum ben? 

 

 Semiyun: Şimdi vibrasyonel seviye zaten 

yükseltildiği için o yükseklikte değişik şekillerde tasavvurda 

bulunmak daha kolaydır. Ama bunun bizim açımızdan ciddi 

bir önemi olmadığı için genel olarak o şekilde çalışma yapan 

kardeşleri-mizin fiziki görüntüsü, o aleme has fiziki 

görüntüsü yine az önce söylediğimiz şekildedir. 

 

 Soru: Efendim  4. Samanyolu kavramı vardı. Bu aynı 

kavram mıdır? 

 

 Semiyun: Aynı kavramdır ama işin içinde başka 

hadiseler vardır. Çünkü 4. Samanyolu derken doğal olarak 

orada bulunan milyonlarca gezegeni göz önüne getirebilir-

siniz. Acaba biz bu gezegenlerden hangisinde çalışma 

yapıyo-ruz diye bir soru akla gelebilir. 

 

 Soru: İşte ben de onu soracağım efendim. 4. düzeyde 

siz nerede yaşıyorsunuz? 

 

 Semiyun: Bu açıdan 3. düzey ile 4. düzey arasında 

herhangi bir farklılık yoktur. Biz 4. düzeyde nihayet bize 
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dost olan, bizimle ilişki içinde bulunan dünyalarda 

yaşantımızı sürdürmekteyiz. Bir agartalının 4. düzeyde 

çalıştığı pek çok gezegen göz önüne getirilebilir. Yani orası 

farklı bir gezegen şeklinde düşünülmemesi gereken bir 

yerdir. Orada bir geze-gen değil birçok gezegen vardır. 

 

 Soru: Ama efendim burada dünyanın bir üst süptil 

bedeninden söz edilemez mi? 

 

 Semiyun: O işin temel çıkış noktasıdır. Zaten dünya-

nın bir üst noktasında, dünyanın 4. düzeyindeki kalıbına ilk 

aşamada geçmemiz söz konusu olmuştur. Ama oradaki dün-

yanın komşusu olduğu pek çok dünya oradaki gözle 

bakıldığında görülür. Ve oradan diğer dünyalara geçmek 

suretiyle böylece tıpkı bu dünyanın keşfi nasılsa o 

dünyaların keşfine başlanmıştır. 

 

 Soru: Peki bu bir temel prensip midir efendim? Yani 

4. düzeye geçmek istendiği zaman ilk etapta yeryüzünde 

bulunan insan yeryüzünün bir üst bedenine mi geçer? 

 

 Semiyun: Bu temel bir şart olmamakla beraber genel 

olarak uyulması lazım olan kurallardan bir tanesidir. Bizim 

medeniyetimizin başlangıcında biz bu yolla üst düzeyleri 

incelemeye başladık ve bunun arkası geldi. Bunun bildiğiniz 

bilmediğiniz pek çok teknik seviye ve uygulama açısından 

yararı vardır. 

 

 Soru: Yani nihayet bir medeniyete bağlı imkan 

meselesi diye düşünüyorum efendim? 
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 Semiyun:  Düşündükleriniz doğrudur ama bizim için 

şu aşamadan sonra bunun ciddi bir önemi kalmamıştır. 

 

 Soru: O zaman geçiş nasıl olur efendim? Bir vasıta 

suretiyle mi olur? 

 

 Semiyun: Hayır bu tamamen ruhun kendi 

fonksiyonla-rını devreye sokması ile olur. 

 

 Soru: Peki o halde ilk gidilen yer doğal olarak bu 

dünyanın 4. düzeyi olmak durumundadır. Çünkü bir üst 

samanyolunun bir uç noktasına bu şekilde gitmek teknik 

olarak imkansızdır. 

 

 Semiyun: Az önce kastettiğimiz konunun bir kısmı 

bunu işaret eder. Ama biz sadece bireysel olarak üst 

düzeyle-re çıkmıyoruz. Gemilerin içinde çıkmak pek çok 

açıdan daha faydalıdır. Bu sayede az önce sözünü ettiğiniz 

sıkıntı ortadan kalkmaktadır. Bir gemiye binip bir üst 

düzeydeki kainatın adeta uç noktasında bulunan bir 

gezegene gitmek bu sayede çok kısa bir sürede mümkün 

olmaktadır. Veyahut herhangi bir agartalı önce bireysel 

olarak bir üst düzeye, dünyanın bir üst düzeyine çıkmakta, 

orada Agarta’ya ait bir gemiye binerek yine 4. 

Samanyolu’nda gitmek istediği noktaya gide-bilmektedir. 5., 

6. Samanyolları için de bu kavram genel ola-rak kabul 

edilebilir. 

 

 Soru: Şimdi bu dünyanın üst düzeyine çıktınız. Siz 

oraya çıkmadan önce orası meskun muydu? 
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 Semiyun: İşte işin bir diğer püf noktası ve önemli bir 

kısmı burasıdır. Bizim çıktığımız bu yer daha önce elbetteki 

meskundu. Ve biz burada yaşayan varlıklar ile bu şekilde bir 

dostluk tesis etme imkanına sahip olduk. Ama zaten biz 

oraya ulaşmadan önce onlar bize ulaşmış durumda idiler. 

Zaten dostluğumuz öteden beri devam ediyordu. Bizim 

oraya çık-mamız onlar için ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur. 

  

 Soru: Şimdi dünyanın bir üst düzeyinde, 4. düzeyde 

yaşayanlara ne demek lazım efendim? 

 

 Semiyun: Onun önemi yoktur. Ama ruhsal yapıda 

bulunan varlıklardır. İnsan değillerdir. Zaten o düzeyde 

bulu-nan kardeşlerimize insan demek insan kavramı 

açısından mümkün değildir. Ama o düzeyde, daha süptil 

düzeyde yaşa-yan çok gelişmiş bir uygarlık vardır. 

 

 Soru: Tabii bu dünyadan birçok dünyalar halinde 

istifade edildiğine göre efendim, o düzeyde yaşayan, 

dünyanın 4. düzeyinde yaşayan bu varlıklar gibi başka tür 

varlıklar da olabilir mi? 

 

 Semiyun: İsterseniz orasını hiç karıştırmayalım. Ama 

burada yaşayan varlıklarla son derece dostane ve sıcak ilişki 

kurmuş durumdayız. 

 

 Soru: Onların vibrasyonel seviyesini aşağıya 

indirerek sizi ziyaretleri mümkündür ve bizi de ziyaretleri 

mümkündür. 

 

 Semiyun: Az önce zaten bu manaya gelen cümleler 

sarfetmiştik. 
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 Soru: Tabii uçandaireleriyle bir anda bizim dünya-

mıza vibrasyonel seviyelerini indirgeyerek inip, örneğin bir 

mesaj verip, bir iki saniye içinde tekrar adeta ortadan yok 

olup kendi dünyalarına dönmeleri de söz konusu? 

  

 Semiyun: Bu tür örnekler başka maksatlar için veril-

miş durumdadır. 

 

 Soru: Konular derinleştikçe derinleşiyor efendim. Ve 

şimdi hangi birine değinelim, aklıma benim bin bir türlü 

soru geliyor... 

 

 Semiyun: Yaklaşımınızı anlıyorum. Ama bizi 

tanımak istiyorsanız şu değindiğiniz konu bizim için çok 

önemli bir konudur. Bu vesileyle bu çalışmanın yapılması 

son derece isabetli olmuştur. 

 

 Soru: Tabii bunların bizim düşündüğümüz tarzda 

şehirleri vardır? 

 

 Semiyun: Bu dünyada ne mevcutsa, bizde ne 

mevcutsa orada da hepsi mevcuttur. Sadece oradaki 

maddenin yapısı daha süptildir. Bu kardeşlerimizin şehirleri, 

yaşantıları daha süptildir. Hayvanları, bitkileri, dağları, 

denizleri, ovaları orada da vardır ve bunlar tamamen bizim 

dünyamıza benzer-ler. Aslında sizler buralara pek çok 

ziyaretler yapmış durum-dasınız. Ama şu andaki konumunuz 

gereği Ekol’ün bir bireyi olarak bunu hatırlamıyorsunuz. 

Onlar ise sizi gayet iyi tanıyorlar. 
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 Soru: Peki efendim Agartalılar oraya çıktı. Onlarla 

müşterek bir çalışma yapıyorlar. Bunun aksi düşünülemez 

değil mi? 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Bizim oraya 

çıkışımız manasız değildir. Hayatta tekamül ettirici bütün 

çalışmaları biz burada bu kardeşlerimizle ve bağımsız olarak 

sürdürü-yoruz. Genel olarak bilimsel çalışmalar olduğunu 

söyleyebi-liriz. 

 

 Soru: Onlarla iç içe mi yaşıyorsunuz efendim? 

Yatma-nız, kalkmanız onlarınkiyle ayniyet arz eder mi? 

 

 Semiyun: Zaten onların dünyasına ve onların dünya-

sının kanunlarına tabii olduğumuz için pek çok konu ayniyet 

arz etmektedir. Bağımsız şehirlerimiz vardır. Yani bir 

anlam-da Agarta’nın devamı olarak düşünülebilir. Bir arada 

veya bağımsız yaşıyoruz diyebiliriz ama bunun ciddi bir 

önemi yoktur. 

 

 Soru: Peki oraya da Agarta denilebilir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Orada yaşayan bizler Agartalılar 

olmakla beraber Agarta’nın sembolize ettiği uygarlık 

tamamen bizim bildiğimiz, kendi uygarlığımızdır. Biz orada 

bulunuyor, yaşıyoruz. Bir anlamda orayı da yurt ve mesken 

edindik ama esas menşeimiz yine burasıdır. Fakat bizim 

bakış açılarımız ile sizin düşündüğünüz bu kavramlar 

birbiriyle çoğu zaman uyuşmamaktadır. Bunu ayrıca 

belirtmek gerekir. 
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 Soru: Peki orada yaşayan Agartalıları biz nitelemek 

istersek ne dememiz lazım efendim? 

 

 Semiyun: Şöyle kaba bir örnek verecek olursak, siz 

yakın gelecekte Ay’da bir üs kurup orada yaşamaya başlar 

iseniz orada bulunanlara ne isim veriyorsanız bizdeki isim 

de aynıdır. Ay’da yaşayanlar insandırlar ve dünya 

insanlığına aittirler. Fakat Ay’da bir şehir veya bir üs 

kurmuş durumda-dırlar. Bizimkini de buna benzetebilirsiniz. 

 

 Soru: Anlıyorum efendim. Oradaki yaşama şekli 

nasıldır, nasıl sürdürülür? Örneğin orada yemek yenir mi? 

 Semiyun: Agartalı kardeşlerimizin yaşadığı müddetçe 

enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerjinin maneviyattan çekilip 

alındığı gibi fiziki yemeklerle de alındığını biliyorsunuz. 

İnsanların ve bizlerin hem manevi, hem fiziki enerjilere 

ihtiyaçları vardır. Aynı şekilde orada yaşayan, farklı 

uygarlığa ait bu kardeşlerimizin de fiziki enerjiye ihtiyaçları 

vardır. Orada fiziki enerjiyi temin etme oradaki bitkilerin, 

meyvaların, sebzelerin yenmesi şeklinde olacağı gibi daha 

farklı yöntemlerle de elde edilmesi mümkündür. Çünkü daha 

üst düzeyi temsil ettiği için maddi enerjiye ihtiyaç biraz daha 

azalmış durumdadır. Ama yine de ihtiyaç söz konusudur. 

İşte bu ihtiyacın bir kısmını oranın sebze ve meyvalarını 

yiyerek elde etmemiz mümkündür.  Bir de oradaki farklı 

enerjilerin vücuda çekilmesi suretiyle bu ihtiyacın 

karşılanması mümkün durumdadır. 

 

 Soru: Peki sizler daha çok hangi şekli kullanıyorsu-

nuz? 
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 Semiyun: Biz her iki şekli kullanmayı biliyoruz. Bu 

soruyu aslında sizin bu şekilde sormamanız daha uygun 

olurdu. Çünkü siz zaten pek çok özel celselerinizde Dernek 

olarak çok değişik varlık gruplarıyla karşılaşmış, onların bir 

takım enerji ihtiyaçlarına cevap vermiştiniz. Hayatiyet için 

gerekli olan enerjinin pek çok yol ve yöntemle temin 

edilebildiğini zaten biliyorsunuz. Sonuç olarak biz orada, 

oranın enerjilerini yine oranın yöntemlerine uygun olarak 

almayı, yaşantımızı sürdürmeyi bilmekteyiz. 

 

 Soru: Peki bu fizik beden yani 3. boyuta ait fizik 

beden ortada yok. Bu işleyiş tarzını bozucu bir hal olmuyor 

değil mi? 

 Semiyun: Olmadığı gibi onun daha sağlıklı 

işlemesine yardımcı olmaktadır. Bu aslında bir miktar size 

aykırı bir kavram gibi gelse de mesele budur. Çünkü daha 

yüksek bir ortamda yaşıyorsunuz. Siz kendi fiziki 

varlığınızın bütün yapı taşlarını daha süptil bir ortama 

çekmiş durumdasınız ve daha süptil enerjiler ile onların tam 

ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyorsunuz. Burada bozulma 

ve hastalanma kavramı -bizde olmamasına rağmen- çok daha 

fazla ortadan kalkan bir hale kendiliğinden gelmektedir. 

 

 Soru: Efendim hep 4. düzeyi şu ana kadar ele aldık. 

Ama biz genel olarak Agartalıların süptil yaşantısından 

bahsediyoruz. Süptilliğin 3. boyutun 2. kademesine yönelik 

şekli de var mı? 

 

 Semiyun: Vardır. Agartalı kardeşlerimizin bir kısmı 

bu tür çalışmalara devam etmektedir. Yalnız yanlış anlaşıl-

mamalıdır ki hem 4. düzeyde, hem 2. düzeyde agartalı 

kardeşlerimiz rahatlıkla çalışma yapabilir. 2. düzeyde bulu-
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nan kardeşlerimizin orada uzun sürelerle kalması çok 

sağlıklı bir yöntem değildir. Çünkü orası demin 

söylediğimizin tersine daha ağır vibrasyonel seviyeyi ortaya 

koyan bir yaşantı düzeyidir. Orada da yaşayanlar vardır. 

Onların bizim medeni-yetimize göre düzeyi hatta sizinkine 

göre bile düzeyi daha geri seviyededir. Onlarla olan 

ilişkilerimiz çok farklıdır. Bizim orada az önce sözünü 

ettiğimiz şekilde onlarla ilişkiye girme-miz mümkün 

değildir. Biz onlardan kendimizi saklayarak oralardaki 

incelemelerimizi sürdürmekteyiz. Yalnız istisnalar her 

zaman mümkündür. Çünkü çok yüksek ruhsal olgunlukta 

bulunan varlıkların 2. düzeydeki bu kardeşlerimizi 

geliştirici, tekamül ettirici tarzda hizmet görebilmeleri için 

oraya doğmuş olduğunu bizler biliyoruz. Zaten onlar 

kendilerini bilsin bilmesinler, yani orada vazifeli olduğunun 

idrakına varsın veya varmasın ancak o tür öğretmen olan 

varlıklarla biz ilişkiye geçiyoruz. Bunların sayısının son 

derece az olduğunu doğal bir netice olarak sizler 

bilebilirsiniz. 

 

 Soru: Enteresan. Yani hakikaten yaratılış uçsuz 

bucaksızlığa doğru açılım kaydediyor. 2. düzeyi, 4. düzeyi 

bir anda anlamak hakikaten çok zor ama 2. düzeyde de sanki 

benim aklıma hep bizim ilk çağlardaki insanların yaşadığı 

gibi bir yaşantı geliyor. Bu yaklaşıma ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Yaklaşımınızı kabul edebiliriz. Ama yine 

de oradaki yaşantı sizin düşündüğünüz dünya yaşantısından 

oldukça farklıdır. İnşallah vakti zamanı geldiğinde oraları 

beraber ziyaret etme imkanımız olur. 
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 Soru: İnşallah efendim, bunu ben de arzu ediyorum 

müsaade buyrulur ise. Peki daha derine gidelim. 2. boyuta 

yönelik çalışmalarınız var mı? Süptilliğin doğal neticesi 

olarak.. 

 

 Semiyun: Vardır. 1. boyut, hatta eksi boyutlarda 

vardır. Ama oralardaki çalışmalarımız tamamen araştırmaya 

yönelik kısa süreli çalışmalar olmaktadır. Çünkü bu 

kavramlar burada basit olarak ifade edilmesine rağmen son 

derece kısıtlı imkan hudutları dahilinde yaklaşılabilecek 

kavramlardır. Eksi boyutlara inmek, 1. boyuta inmek ve 

orada çalışmalar yapmak kelimelerle  kolayca bu şekilde 

izah edilebilirse de uygulaması çok farklı, düşündüğünüzün, 

idrakınızın dışında olan hallerdir. Bizler orada yaşamamakla 

birlikte orada araştırmalar yaptığımızı söyleyebiliriz. 

 

 Soru: Efendim bu farklı düzeyde yaşanan bu hal 4. 

düzeyi tekrar ele alıyorum, biz insanlıktan da beklenen bir 

hal midir? İnsan kavramı açısından buna ne söylenebilir? 

 

 Semiyun: Sizler 4. düzeyi ileride idrak edip o 

taraflara ruhsal açıdan çıkıp çalışmalar yapabileceksiniz. 

Ama fiziki aletleriniz ile, gemileriniz ile bu düzeye çıkmanız 

sizin pozisyonunuz gereği, seviyeniz gereği mümkün 

değildir. En azından bizim bildiğimiz budur. Çünkü sizleri 

hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Dünyanın mevcut 

yapısı, sizin seviyeniz buna imkan vermeyecektir. Ama 

gerek 4. düzey olsun, daha üst boyutlardaki çeşitli düzeyler 

olsun, buraları bilecek, tanıyacak ve buralarla ilişkiye 

geçebile-ceksiniz. Elbetteki bu insanlıktan beklenen bir 

haldir. Zaten aslında sizin Ekol mensupları olarak yaptığınız 
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çalışmalar bu sözünü ettiğim mesafelerin çok daha ötesine 

ulaşmış durum-dadır. 

 

 Soru: Bu 4. düzeydeki süptil yaşantı ile Agarta’daki 

yaşantı nasıl bağdaştırılır? Arada bir zorluk olmaz mı? Üst 

düzeyi benimseyip Agarta’dan soğumak gibi bir hadise 

olmaz mı? 

 

 Semiyun: Asla olmaz. Bu dünyevi bir yaklaşım tarzı-

dır. Bizler nereye ait olduğumuzu biliyoruz ve kendimiz 

hangi düzeyde olursak olalım aslımızdan asla soğumak veya 

uzaklaşmak eğilimi gösteremeyiz. Bunu hiçbir insan aslında 

gösteremez. Soğumak şöyle dursun daha yüksek güzellikleri 

görsek bile biz aslında oralara bir anlamda yabancı olduğu-

muzu bilir, kendi vatanımızı sizinkine benzemeyen bir 

tarzda özler, arzu eder ve oraya bağlanırız. Soğumak asla 

olmaz. Yanlış bir yaklaşım ve düşünce tarzıdır. Zorluk asla 

söz konusu olmaz. Genel olarak şu ana kadarki 

söylediklerimiz-den zorluk olmadığını anlamışsınızdır. 

 

 Soru: Üst düzeyde yaşayan o uygarlıkta kadın-erkek 

kavramı var mı? Doğum kavramı nasıldır? 

 

 Semiyun: Orada da kadın-erkek kavramı vardır. 

Doğum kavramı da vardır. Biz zaten Agarta’da -inşallah o 

çalışmaya, o konuya geleceğiz- mevcut bildiğiniz doğum 

yöntemlerinin dışında yöntemler olduğunu size söylemiştik. 

Burada kadın-erkek olmakla birlikte doğum yöntemleri o 

alemin yüksek seviyesine uygun tarzda cereyan eder. Yani 

kısaca düşündüğünüz manada bir ana rahminde doğum, 

burada kadın veya dişilik kavramı olmasına rağmen gerekli 

değildir. Ama istenirse olmaz diye bir hadise yoktur. 
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İsterseniz bu konuyu daha sonraki bir celsemizde bizim 

kendi yaşantımızı örnek alarak konuşalım. O zaman ne 

dediğim veya arada çelişki olup olmadığı daha iyi 

anlaşılacaktır. 

 

 Soru: Tabii o düzeyde yaşayanlar genel olarak sizden 

daha gelişmiş değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Konuya böyle yaklaşılamayacağını daha 

önce söylemiştik. Şu anda ilişki içinde bulunduğumuz 

uygarlığın genel seviyesi bizden daha ileridedir. Ama 4. 

Samanyolu’nda bulunan uygarlıkların bizden daha geri 

seviyede olanlarının varlığını size ayrıca söylemeliyim. 

 

 Soru: Ama vibrasyonel seviye daha yüksek değil 

miy-di? 

 

 Semiyun: Fakat bu tek başına yeterli bir kavram 

değildir. 

 

 Soru: Aynı şekilde bu kardeşlerimiz aşağı inip uzun 

süre; bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl Agarta’da yaşayabilirler 

mi? 

 

 Semiyun: Yaşayabilirlerse de az önce kendimizi 

örnek vererek söylediğimiz gibi bu onların tekamülüne ciddi 

bir katkı sağlamaz. Ama ziyaretler, çalışmalar her zaman 

mümkün olmaktadır. Ve bu çalışmalar devam etmektedir. 

 

 Soru: Biz genel olarak şu ana kadar 4. düzeydeki 

çalışmaları konuştuk. 5., 6. düzey var ve nihayet daha üst 

boyutlar var. Buralardaki süptillik Agarta Uygarlığı’nın, 
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agartalı insanların buradaki yaşantıları hakkında genel olarak 

ne söyleyebilirsiniz efendim? 

 

 Semiyun: Çok derin ve geniş kapsamlı konulardır. 

Daha önceki celselerimizde kısmen bu konulara temas ettik. 

Bizim oralarda kalış süremiz daha kısa olmaktadır. Ama 

oralardaki dostlarımızla çok sıkı ilişkilerimiz olduğunu 

söylemeliyim. Dostluk esası üzerine kurulu bu ilişkilerin 

temel nedeni tekamül ettirici bilgiyi almak, kainatı, yaratılışı 

öğrenmek ve böylece Agartalılar olarak daha ileri 

merhalelere ulaşmaya çalışmaktır. Oralardaki yaşantımız 

ancak oraların şartları ve kanunlarına uyulması şekliyle 

devam etmektedir. Ama biz oralarda kalış ve oralarda 

yaşayış süremizi, oranın şart ve kanunlarını öğrenip onlara 

uymak şeklinde bir davranış ile uzatmaktayız. Bunun son 

derece bilimsel bir çaba olduğunun altını önemle çizmek 

isterim. Yani bizim daha üst düzeylerde, boyutlarda 

yaşantımızı tehlike arz etmeyecek şekilde ve doğal bir 

biçimde sürdürebilmemiz için oranın bilgisinin 

öğrenilmesine ve o bilgiyle bizim kendi varlığımızın 

uyumlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise sonu gelmeyecek 

bir çalışmayı gerekli kılmaktadır. Yani bunun sonu asla 

yoktur. Aslında sizin de yaptığınız, bütün varlıkların yaptığı 

budur. 

 

 Soru: Efendim bizim açımızdan son derece yararlı bir 

celse oldu. En kısa sürede görüşmek ümidiyle bu defa ben 

size iyi geceler diliyorum. 

 

 Semiyun: Bizim için de yararlı bir celse olmuştur. Biz 

de size iyi geceler dileriz. 

 



                                                                                             33  33 

 

 

    Celse: 86 10.2.1996 

 

 Farklı doğum yöntemleri, doğum dışı doğum. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam bildiğimiz 

doğum yöntemleri dışında, farklı doğum yöntemlerinden 

bahsetmek istiyorum. İlk sualim şu: Agarta’ya farklı doğum 

yöntemleri ile, doğum dışı doğum diyebileceğimiz yöntemle 

doğmak, bedenlenmek var mıdır? 

 

 Semiyun: Bu sözünü ettiğiniz konu Agarta Uygarlığı’ 

nın tanınması ve ayrıca en güzel surette yaratılan insan 

kavramına ayrı bir örnek teşkil etmesi açısından son derece 

önemlidir. Bu yönü ile bu celsede böyle bir konunun 

işlenmesi hayırlı ve faydalıdır. İnsan varlığının fiziki 

alemlere herkesin bildiği yöntem ile doğduğunu zaten 

biliyorsunuz. Ama bunların dışında başka şekillerde doğum 

yöntemleri vardır. Bu, insan varlığının mükemmelliğine ayrı 

bir örnek teşkil etmektedir. Dünya üzerine bildiğiniz yöntem 

ile doğum yapılmaktadır. Ama bu yöntemlerin dışında başka 

yöntemler vardır. Siz suallerinizi sordukça konu 

kendiliğinden aydınla-nacaktır. 

 

 Soru: Efendim doğum dışı doğumu ya da farklı 

doğumu sınıflandırabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Bildiğiniz yöntemle doğum zaten belli bir 

sınıfı teşkil eder. Şimdi üzerinde konuşacağımız konu ise 
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ana rahmine doğum dışındaki yöntemleri kapsar. Böylece iki 

ana sınıflandırma yapabiliriz. Normal doğum dışındaki 

doğum yöntemleri birkaç şekilde düşünülebilirse de genel 

hatlarıyla varlıkların iki türde doğduklarını kabul edebiliriz. 

Sorularınızı sordukça bu konuların da kendiliğinden 

aydınlanacağını göre-ceksiniz. 

 

 Soru: Efendim doğum dışı doğum veya farklı doğum 

Agarta’da ne orandadır? 

   

 Semiyun: Agarta’ya doğan Agartalı kardeşlerimizin 

% 10 civarındaki bir kısmı ana rahmine bedenlenmeden 

direkt olarak Agarta’ya doğmaktadır. Diğer kısım ise doğal 

olarak % 90’a girmektedirler. Agarta’ya doğan insanların % 

90’ı yine sizin bildiğiniz ana rahmine doğma şekliyle normal 

yollardan Agarta’ya doğmaktadırlar. 

 

 Soru: Bu yönteme siz ne zaman yöneldiniz? 

  

 Semiyun: Birkaç yüz bin yıldan bu yana gittikçe artan 

oranlarda biz bu yöntemi, yöntemleri uygulamaya başlamış 

bulunuyoruz. 

 

 Soru: Ama burada bir problem var. Siz yaklaşık iki 

milyon yıllık bir medeniyetsiniz. Bundan yaklaşık bir buçuk 

milyon yıl önce bu yöntemle dünyaya doğanlar, Agarta’ya 

doğanlar olmadı mı?        

 

 Semiyun: Şüphesiz oldu. Ama onlar Agarta’nın genel 

tekamül seviyesini göz önüne getirmişlerdir. Bir buçuk mil-

yon yıl önce Agarta’nın her bakımdan tekamül seviyesi 

bugünkünden oldukça farklı idi. Orada istisnai olarak o 
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şekil-de doğan vazifeliler olmuştur. Ama bugün Agarta’nın 

genel seviyesi yükseldiği için, daha yüksek seviyeli varlıklar 

Agarta’ya doğmaya başlamışlardır. Ve bu nedenle oran 

%10’ a kadar çıkmıştır. 

 

 Soru: Peki genelde hep öğretmenler mi bu yöntemle 

doğuyorlar? Yoksa daha Agarta’dan mezun olmamış agartalı 

kardeşlerimiz de bu yöntemi kullanıyorlar mı? 

 

 Semiyun: Genel olarak tek başlarına bu yöntemleri 

kullanmaları mümkün değildir. Örnek olması açısından 

ancak ilahi alemin müsaadesi ve yardımları ile  Agarta’dan 

mezun olmamış seviyedeki kardeşlerimizin bu şekilde 

doğmaları mümkün olmuştur. Genelde Agarta Okulu’nu 

bitirmiş, vazifeli olarak Agarta’ya dönen kardeşlerimizin bu 

şekilde doğduğunu kabul edebiliriz. Ama onlar içinde ana 

rahmine doğma suretiyle Agarta’ya doğan kardeşlerimiz 

mevcuttur. 

 

 Soru: Bizim dünyamıza istisnai de olsa bu şekilde 

doğanlar var mı? 

 

 Semiyun: Her zaman olmuştur. Bir kısmını sizler 

biliyorsunuz. Ama bu şekilde doğanların hemen hemen 

tamamına yakını kendilerini insanlardan gizlemişlerdir. 

Kendilerinin bu şekilde doğduklarını bilmişlerdir. Bunlar 

şüphesiz vazifeli varlıklardır. 

 

 Soru: Bu olay nasıl olur? Neler anlatabilirsiniz? 

 

 Semiyun: Öncelikle bu olay rastgele meydana gelmiş 

değildir. Daha önceden planlanmış ve bu plana göre 
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uygulanmış bir hadisedir. Anne ve babanın bundan daha 

önceden karma gereği haberleri vardır. Doğacak olan ruhsal 

varlık da bunu bilir. Bu üçlü daha dünyaya inmeden önce, 

anne ve baba dünyaya gelmeden önce bu planı ruhsal alemde 

birlikte yapmışlar hatta orada bunu, astral alemde bunu 

yaşamışlardır. Bu bilinmeyen bir şey olmadığı için zamanı 

ve günü geldiğinde anne ve baba bu olaya hazırlanır. 

Doğacak olan ruhsal varlık da bu olaya kendi aleminde 

hazırlanır. Burada sürekli bir irtibat ve iletişim mevcuttur. 

Bunlar son derece güzel kavramlardır. Zamanı geldiği anda 

anne ve baba bu çocuğu bekler hale gelir ve ruhsal varlık 

kendi ruhsal gücünü fiziki aleme yansıtmak suretiyle 

planlamış olduğu bedenin aynısını yapar. Olay bu şekilde 

gelişir. 

 

 Soru: Peki efendim doğan; çocuk, öyle değil mi? 

Genel olarak bunu kabul edebilir miyiz ve bu çocuk kaç 

yaşında doğar? Bebek olarak doğmaz herhalde, bunun bir 

esprisi yok. 

 

 Semiyun: Hayır. Zaten şuursuzluk süresini kısaltmak 

amacıyla bu tür bir örnek ile, yöntem ile doğum olmaktadır. 

Ama tek amaç bu değildir. Nispeten 5-6 yaşları civarında 

çocuk oluşur ve o yaşlardaki bir bilinç ile doğum vuku bulur. 

Aslında 5-6 yaşlarındaki çocuğa yüksek bir insanın şuurunu 

o şartlarda yüklemek mümkünse de bunun sakıncaları 

olduğu muhakkaktır. Çünkü 5-6 yaşlarında bedenlenen, o 

yaşlar civarında bedenlenen bir varlığın şuurunun, Agarta’da 

normal doğum ile doğup 5-6 yaşlarına ulaşmış bir çocuğun 

genel şuur seviyesi civarında olması şarttır. Aksi takdirde 

bunun her bakımdan zararları olacaktır. Çocuğun ileri 

zamanlardaki ruhsal durumu hesaba katılırsa 5-6 yaşlarında 
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doğmuş olan bir çocuğun şuur seviyesi yine o yaşlara 

ayarlanır. Varlık bunu kendisi yapar. Doğumdan hemen 

sonra diğer üst şuur dediğimiz unsurlar silinir ve o yaşlar 

için şuur seviyesi, bilgi seviyesinde o plan yürürlüğe girer. 

Bunu yapmanın ne kadar zor bir hadise olduğunu şu 

sözlerimizden takdir edersiniz. Doğal olarak bu şekilde 

doğacak olan ruhların son derece olgun ve bu işi yapabilecek 

seviyede ruhlar olması kaçınıl-mazdır. 

 

 Soru: Çocuk anne ve babasını tanır mı? 

 

 Semiyun: Tanır. O zamanki şuuru içine annesinin-

babasının tanımlaması ve onların sevgisi zaten 

yerleştirilmiş-tir. 

 

 Soru: Efendim doğum bir anda mı oluşur? Yani bir 

saniyede veya on saniyede gözle görünür hale nasıl gelir? 

 

 Semiyun: Bu o kadar önemli değildir. Bizim açımız-

dan hadise bu seviyede son derece basittir. Çünkü ruhsal 

varlık daha üst alemlerde bu çocuğun astralini, mantal 

bedenini yaparak aşağıya iner. Astral beden seviyesine 

indikten sonra bir hamleyle fizik bedeni ortaya çıkartmak 

çok kolay bir hadisedir. Çünkü en kaba kısım buradadır. 

Tıpkı bir yerden bir yere ışınlanıp, ortaya aniden çıkma gibi 

bir hadise söz konusu olur. Hatta öyleki çıplak değil, ruhsal 

varlık onun giysilerini bile ayarlayabilir. Bu o kadar önemli 

bir hadise değildir. 

 

 Soru: Ondan sonraki olay nasıl olur? Bir sarılma, 

kucaklaşma... 
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 Semiyun: Hiç şüphesiz bunlar olur. Her bakımdan 

program planlanmıştır. 

 

 Soru: Ama tabii bir anlamda astral alemde, daha üst 

alemlerde bu çocuğun astral bedeni, astral varlığı da çocuk 

olmak zorunda öyle değil mi efendim? Ruh kendi şuurunu 

daraltarak iniyor. Burada çok yüksek hadiseler var. 

 

 Semiyun: Az önce sözünü ettiğimiz konu budur. Bu 

hiçte kolay bir hadise değildir. Ama olay; insanın 

mükemmel-liğinin, ruhun mükemmelliğinin ortaya 

konulmasıdır. Aslında ayrıntıya inecek olursak ana rahmine 

doğum ile bu şekilde doğum arasında zorluk veya 

mükemmellik açısından hiçbir fark yoktur. Her iki doğum 

şekli de en mükemmel doğum şekli olarak karşımıza çıkar. 

 

 Soru: Ben bu konuda bir örnek vermek istiyorum. 

Üstadımın anlattığı bir olay vardı. Üstadım bir rüya görmüş. 

Aslında tam bir rüya değil. Bir olay izlettirmişler O’na. 

Anadolu’nun bir yerinde kendinden bir parça kopup 6 

yaşları civarında bir çocuk oluşmuş ve bu çocuk oluşur 

oluşmaz korkarak, ağlayarak oradaki bir kadına “anne” 

diyerek koşup sarılmış. O kadın da “yavrum” diyerek onu 

bağrına basmış. Yani Üstat kendi varlığından böyle bir 

doğum yapmış ve Üstadın bu dünyadaki şuuruna bunu 

izlettirmişler. Bu konuda bilginiz var mı? Bu çocuğun 

durumu nedir efendim? 

 

 Semiyun: Üstadınızın anlattığı, ona yaşatılan bu olay 

tamamen doğrudur ve bizim bu konumuz açısından son 

derece güzel bir örnektir. Sizin dünyanız için ise istisnai bir 
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durumu belirler. Bu çocuk şu anda yaşamaktadır. Plan öyle 

tanzim edilmiştir. Üstadımızın bundan haberi vardır. 

 

 Soru: Peki efendim buradaki, şu dünyadaki annenin 

durumu ne? Yani anne bunu biliyor mu? Bu nasıl olur? 

 

 Semiyun: İsterseniz orasını hiç karıştırmayalım. 

Zaman içinde çözülecektir. Ama annenin olgun bir varlık 

olduğunun bilinmesini isterim.  

 

 Soru: Ama anne şuursuz. Burada hangi güdü ile 

evladı olarak onu karşılıyor?  

 

 Semiyun: Bir anlamda otomatik bir harekettir. Olgun 

bir ruhtur. Ama dünya şartları açısından onu otomatik 

olarak, adeta hipnoz halindeki bir varlığın durumuna dayalı 

olarak evladı gibi benimsemiştir. Evladı açısından o güne 

kadar yaşadıkları o anda bir anlamda ona unutturulmuş 

durum-dadır. O kendi evladını doğduğundan bu yana var 

olarak bilmek durumundadır. Çocuk da aynı şekilde 

program-lanmıştır. Dar bir çevrede bir anlamda insanların 

ilgisinden uzak bir durumda aile planlanmıştır. Ve şu anda 

çevresindeki insanlar açısından hiçbir sıkıntıya mahal 

vermeyecek şekilde, sanki normal yollardan dünyaya 

gelmişcesine o ailenin yaşantısı devam etmektedir. Bu, 

konumuz açısından çok güzel bir örnek olmuştur. 

 

 Soru: Bu şartlar altında böyle çevreye karşı bir 

problem sizde olmaz. Herkes bu doğumu bilir. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz öyledir. Sizin dünyanızdaki 

bu tür sorunlar bizde yoktur. 
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 Soru: Peki büyük yaşta doğum olmaz mı? Biz 5-6 

yaşı baz aldık, daha doğrusu siz onu dediniz. Bu genel bir 

durum mudur, bunun istisnaları olmaz mı? 

 

 Semiyun: Genel durum budur. Her zaman için 

istisnalar söz konusudur. 20 yaşlarında, 40 yaşları civarında 

doğan agartalı kardeşlerimiz vardır ama bizim genel 

seviyemizi düşünürseniz onların bilgi alma, verme gibi bir 

zorlukları yoktur. Adaptasyon zorlukları yoktur. Zaten kendi 

üst şuurları ile ilişki çok fazla olduğu için normal olarak 

kendi üst şuurlarından istedikleri bilgileri alırlar. Böyle bir 

doğum vuku bulur. Yani uyumsuzluk söz konusu değildir. 

 

 Soru: O halde genelde o yaşlarda doğması daha 

uygun olmaz mı efendim? 

 

 Semiyun: Ama bunun bilmediğiniz sakıncaları vardır. 

Bizler insanız ve aile kavramına önem veririz. O yaşlarda 

bile doğan varlıkların anne-babaları olmakla birlikte anne-

baba-çocuk ilişkisinin sandığınızdan çok daha büyük önemi 

vardır. O tür örnekler istisnai örneklerdir. Aile kavramına ve 

ondan sağlanacak büyük yararlara zarar gelmeden doğum 

daha uygun olmaktadır. 

 

 Soru: Peki çok yüksek yaşlarda doğum, örneğin; üç  

yüz  yaş gibi bir kavram düşünülebilir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Çünkü artık o yaşların bir önemi 

kalmaz. Yani ben 300 yaşında doğuyorum gibi bir kavram 

düşünülmemelidir. O şekilde geçici sürelerle doğup yine 

kendi varlığını geri çeken varlıklar vardır. Bu, eğer doğum 
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denebilirse ikinci gruba ait farklı bir doğum şeklini ortaya 

koyar. Çok yüksek ruhsal varlıkların herhangi bir görev icabı 

kendi ruhsallıklarını yoğunlaştırarak bir fizik beden ile, 

olgun bir fizik beden ile Agarta’ya doğmaları ve bir zaman 

sonra tekrar bu bedeni çekip almaları mümkündür. Ama 

bizim doğum kavramımıza uygun bir doğum şekli değildir. 

Bunu da diğer yöntemlerle doğum şekline ikinci bir örnek 

olarak vermek mümkündür. 

 

 Soru: Bu ikisinin dışında doğum var mı efendim? 

 

 Semiyun: Başka ne olsun. Çünkü doğum kavramı 

nihayet bir fizik bedenin varlığını şart koşmaktadır. Fiziki 

beden olmadan  Agarta Uygarlığı’na tesirde bulunabilecek 

varlıklar vardır. Agarta’da yaşama ve Agarta’ya doğum 

sonuçta buraya bir tesiri, tesir mekanizmasını yaratıyorsa ille 

bir beden vasıtası olmadan da bu tesiri yapmak mümkündür. 

Bunu üçüncü bir doğum şekli olarak öngörebilirsek de o za-

man doğum gerçeğinden bir hayli uzaklaşabiliriz. Ama 

teorik olarak bilinmesinde yarar vardır. Çünkü bu tür 

varlıklarla sürekli olarak ilişkilerimiz bulunmaktadır. 

 

 Soru: Bu sizin dediğiniz doğum şekline bir örnek ben 

vermek istiyorum efendim. Doğum dışı doğumu; ilk olarak  

5-6 yaşlarında doğum olarak değerlendirebiliriz. Sonra bir 

yaş kavramı düşünmeden geçici sürelerde bedenlenme ve 

sonra işi bitince o bedeni geri alma şeklinde düşünebiliriz. 

Daha sonra  “c” şıkkı diyebileceğimiz şekilde de hiçbir fiziki 

unsur, fiziki beden ortaya çıkartmadan tesir edebilmeyi 

alabiliriz. Ama bu bir hayli uzakta bir şık olmak durumda. 

İkinci şıkka uygunluk açısından bir başka örnek vermek 

istiyorum: Lut kavmine gelen iki melek delikanlı bedeninde 
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görünmüşlerdi. İnsan ve ruh melekten üstün olduğuna göre 

“insan”a ulaşmış birisi veya bu insanın ruhu dünyada bu 

şekilde bir beden oluşturabilir diye düşünüyorum. Dünya 

için başka örnekler verebiliriz. Örneğin, Circis Peygamber 

70 kere öldürülmüş ama 70 kere yeniden canlanmış. Bu da 

bir başka örnek olarak düşünülebilir. Yine Somuncu Baba 

örneğini verebiliriz. Yeşil Cami’nin açılışında konuşmasını 

yaptıktan sonra caminin dört kapısında dört beden ile 

görünmüş. Ve hep bütün bu bedenler etten kemikten, canlı 

bedenler. Bunlar hep doğum dışı doğum yöntemlerine 

değişik örnekler gibi geliyor bana? 

 

 Semiyun: Biz zaten istisnai olarak dünyanızda bu tür 

doğumların olduğunu söylemiştik. Konunun daha iyi 

anlaşılması, dünya insanının bunu anlayıp kabul etmesi 

açısından verdiğiniz örnekler pek güzel olmuştur. 

 

 Soru: Bir de efendim Hz. İsa’yı örnek verebilir miyiz, 

şu bağlamda? O, bir babaya ihtiyaç duymadan 

bedenlenmişti. Kendi varlığını Hz. Meryem Anamızın içine 

kendisi dölle-mişti. Yani bir ışın, bir enerji şekliyle 

yumurtayı döllemişti. Acaba Agarta’da bu tür örnekler var 

mı? 

 Semiyun: Hayır buna gerek yoktur. Hz. İsa’nın 

mucizeler göstererek insanları etkilemesi planlandığı için 

Meryem Anaya bir erkek eli değmeden doğum olması gere-

kiyordu. Ama Agarta’da kendi kendinin babası olma 

kavramı uygun bir kavram değildir. Yani agartalı bir kadına 

bir ruhsal varlığın bu şekilde yaklaşarak onu döllemesi sonra 

kendini doğurması şu ana kadar yaşanmamış ve yaşanmasına 

gerek olmayan bir hadisedir. Ama konunun berraklaşması 

açısından verdiğiniz bu örnek yararlı olmuştur. 
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 Soru: Oluşum bir anda mı olur? Bunda yavaş yavaş 

böyle 10-15 saniye gibi gibi süreç söz konusu mu? 

 

 Semiyun: Hayır. Bunun zararları vardır. Hadise bir 

anda gerçekleşir. 

 

 Soru: Peki bu nerede olur? Özel bir ortam gerekir mi? 

 

 Semiyun: Gerekmez. Ev içinde veya bir bahçede 

yapılması her zaman mümkündür. Ama her zaman anne ve 

baba orada hazır bulunur. Bu şarttır. Çünkü çocuk 5-6 

yaşlarında bir şuur ile doğduğunda ortama bir anda adapte 

olması beklenemez. Çok kaba bir yaklaşım ile bu durum;   

narkozdan çıkan bir insanın haline, bir anlık haline 

benzetilebilir. Bu şaşkınlık veya durumu kavrama halinden 

sonra anne-babanın aranması normaldir. Çocuk anne-babaya 

agartalı da olsa sizin çocuklarınız kadar muhtaçtır. Onları 

arzular, onları ister. Bu nedenle her zaman anne-baba hatta 

diğer yakınlar orada bulunurlar. 

 

 Soru: Efendim bu halde yani 5-6 yaşında doğan 

çocuk için mutlaka anne-baba şarttır onu anlıyorum ben ama  

annesiz-babasız olan var mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Az önce sözünü ettiğim gibi 

aile kavramı anne-baba ve çocuk ilişkisi bizim için vazge-

çilmez bir hadisedir. 

 

 Soru: Agarta’ya doğan herkesin bu imkana, bu güce 

sahip olmadığını biliyoruz. Hangi seviyedekiler böyle 

doğum yapabilir? Onu tekrar netleştirebilir miyiz? 
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 Semiyun: Genel olarak Agarta’yı veya o seviyeyi 

bitirmiş varlıklar bu tür bir doğum yapabilirler. Ama teorik 

olarak Agarta’ya doğan her ruh bu imkana sahiptir. Bunu 

kendi başına yapamaması önemli değildir. Bunu arzular, 

bunu isterse ve ilahi alem tarafından buna müsaade verilirse 

onların kesin yardımıyla bu tür bir doğum yapmak imkanı 

vardır. 

 

 Soru: Peki bütün olgun ruhlar bu şekilde mi doğar? 

 

 Semiyun: Hayır. Asla böyle bir kavram düşünülme-

melidir. Onlardan ana rahmine doğmak suretiyle Agarta’ ya 

bedenlenenler çoktur. 

 

 Soru: Şimdi gelelim sizin durumunuza efendim. 

Semiyun kardeşim olarak, Ekol’den bir vazifeli, bir görevli, 

yüksek bir ruhsal varlık olarak siz Agarta’ya nasıl 

doğdunuz? 

 

 Semiyun: Ben de bu %10’luk grup içindeyim. Yakla-

şık altı yaşları civarında Agarta’ya doğdum ve az önce 

sözünü ettiğimiz kapsam tamamen benim için de geçerli 

oldu. 

 

 Soru: Peki efendim doğduğunuz anda neler 

hissettiniz? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız o anda pek bir şey 

hatırladığımı sanmıyorum. Çünkü işi benim yüksek varlığım 

halletti. Ben daha sonra olgunlaştıkça yüksek varlığım ile, 

yüksek şuurum ile tam adapte olduktan, bağlantıyı istenilen 
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seviyeye getirdikten sonra her şeyi tamamen idrak edip 

anladım. O anda, 5-6 yaşındaki bir çocuğun doğumu anında 

onun şuursuz olduğunu kabul edebiliriz. Doğru olan budur. 

Daha sonra annemin ve babamın bana nasıl doğduğumu 

anlatmaları neticesinde olayı kavramaya başladım. Başka 

örnekleri de gözümle görüp yaşadıktan sonra, bunun doğal 

bir hadise olduğunu bu şekilde anladıktan sonra Agarta’ya 

doğmam hususunda benim hiçbir tereddütüm kalmadı. Zaten 

normal doğum ile olsun, bu şekilde doğum ile olsun, ki, biz 

buna anormal bir doğum gözü ile asla bakmıyoruz, (son 

derece normal bir doğum şeklidir) anne ve babaların, 

yakınların çocuklarına sevgisi, davranışı arasında hiçbir fark 

olmadığını söyleyebilirim. Ben bunu anladıktan sonra ki, 

aksini zaten hissetmemiştim ama olayları yaşayınca; hem bu 

şekilde doğanları, hem ana rahmine inmek suretiyle 

doğanları görünce çocuk aklımla bende bazı tereddütler 

olmuştu. Acaba annem-babam normal yoldan doğsaydım 

beni daha mı çok severlerdi, ana rahminden çıksaydım, onun 

karnından doğsaydım daha mı çok severlerdi diye 

düşündüğüm olmuştur. Ama bunlar çocuk düşüncelerinden 

ötede bir şey değildir. İnanın hiçbir fark yokmuşcasına anne 

ve babalar çocuklarına aynı ilgi ve sevgiyi gösterirler. Hatta 

bir anne normal, size göre normal bir yöntem ile çocuk 

doğurduktan sonra bu şekilde bir ikinci, bir üçüncü çocuk 

sahibi olabilir. Böyle örnek çok vardır. Bu işin ayrı bir 

güzelliği, ayrı bir lezzeti ve Allah’a şükran duymamıza ayrı 

bir vesile kaynağıdır. 

 

 Soru: Çok enteresan şeyler bunlar efendim. Neden 

peki otuz yaşında doğmadınız? 
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 Semiyun: Bu bizim programımız açısından faydalı 

olmazdı. Bu şekilde doğmak en uygun yöntem olarak ön 

görülmüştü. 

 

 Soru: Efendim bana bu konuda başka neler söyleyebi-

lirisiniz? 

  

 Semiyun: Aslında genel hatlarıyla konu aydınlanmış-

tır. Bizim açımızdan bu konu son derece önemlidir. Dikkat 

ederseniz üçüncü kitabımızda ele aldığımız bu konular bizim 

daha yüksek ve size göre nispeten soyut yönlerimizi ortaya 

koymaktadır. Kademeli bir bilgilendirme içinde olduğumuzu 

biz size ta başından söylemiştik. İnşallah bunun arkası 

gelecektir. Şu konuda bile yüzlerce cilt kitap yazmak söz 

konusu ise de, dünya insanları açısından bu kadarının 

bilinmesi yeterlidir. Amaç hasıl olmuştur. Size iyi geceler 

dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 Celse: 87 29.2.1996 

 

 Agartalıların dünya insanlığıyla gelecekteki 

 ilişkileri. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar dileriz efendim. Ben bu akşam 

Agartalıların dünya insanlığıyla gelecek yıllardaki hatta 
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yüzyıllardaki ilişkilerine temas etmek istiyorum. Bu konuda 

zihnime takılan sualler var ve bunların cevabını alırsak 

Agartalıları daha fazla tanıma imkanına sahip olabiliriz diye 

düşünüyorum. Sizce uygun mudur? 

 

 Semiyun: Son derece uygundur, buyurunuz. 

 

 Soru: Efendim biz Agartalıları tanımaya kitaplarla 

başladık. Sonuçta yeryüzüne çıkarak insanlara görünecek-

siniz. Aslında yeryüzündesiniz ama bu aleni bir hale, 

insanlar tarafından bilinir bir hale dönüşecek. Yani bir 

milyar agartalı sonuçta bizim sokaklarımızda yürüyecek, 

gerektiğinde evlerimize konuk olacak mı? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız bizim dünya insanlığına 

kendimizi fiziki olarak tanıttıktan sonra agartalı kardeşle-

rimizin dünyanıza karşı adeta bir hücumu akla getiril-

memelidir. Şu anda biz dünya insanlığı ile ne kadar 

ilgileniyor isek o zaman yine o kadar ilgilenmeye devam 

edeceğiz. Daha önceki celselerimizden hatırlarsanız zaten 

agartalı kardeşlerimiz istedikleri an, istedikleri dünya 

parçasını, şehirlerini, doğal mekanlarını ziyaret etmek 

imkanına sahiplerdi. Bu defa kendilerini gizlemek gereği 

duymaksızın kardeşlerimiz bu ziyaretlerine devam edecek-

lerdir. Bizi tanımadan önceki ziyaret sebeplerimiz ve 

miktarlarımız ne ise yine aynı şekilde devam edecektir. Tek 

fark Agartalıların kendilerini gizleme ihtiyacını artık 

hissetmeyecek olmalarıdır. Doğal olarak bizleri zaman 

zaman şehirlerinizde, caddelerinizde göreceksiniz ve bizleri 

inanıyo-ruz ki, aslında eminiz ki, büyük bir zevk ve 

memnuniyetle evlerinize davet edeceksiniz. 
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 Soru: Bu aleni tanışmadan sonra Agartalıların bizi 

ziyaretlerinde bir kısıtlama olacak mı veya artma olacak mı? 

Çünkü yine de bir farklılık olur diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hayır, hiçbir farklılık olmayacak. Biz 

agartalı kardeşlerimize, dünya yüzeyine yani sizlerin arasına 

gittiklerinde davranışları hakkında asla bir telkinde buluna-

mayız. Onlar nasıl davranacaklarını bilirler ve her agartalı 

istediği anda dünya insanlarını ziyaret etme imkanına 

sahiptir. Ama takdir edersiniz ki, herkesin gerek dünyada 

olsun gerek Agarta’da olsun işi-gücü olacaktır. Bunları 

yaşadığımız zaman beraber göreceğiz. Düşündüğünüz gibi 

bir hücum veya buna benzer bir hal ortaya çıkmayacaktır. 

 

 Soru: Aynı şekilde bizim insanlarımız sizi ziyaret 

etmek isteyeceklerdir. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. 

Bizim sayımız sanırım size göre oldukça azalacak. Bunun 

neticesin-de dünya yüzeyinde daha çok agartalı mı göreceğiz 

acaba? 

 

 Semiyun: Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Sayıların 

bu açıdan hiçbir önemi yoktur. 

 

 Soru: Bizim insanlarımız sizi ziyaret etmek istedikle-

rinde bunun; ilk 5 yıl için, 10 yıl için, 50 yıl için hatta 250 

yıl sonrası için ölçüsü ne olacak? 

 

 Semiyun: Yukarıda söylediğimiz bütün sözler 

yeryüzü insanları için de geçerlidir. Altınçağ dediğiniz çağa 

geçtikten sonra dünya insanının sayısının bir hayli 

azalacağını biliyorsunuz. Kalan insanların Agarta’yı 

istedikleri anda ziyaretine biz izin vereceğiz. Asla bir 
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kısıtlama söz konusu olmayacaktır. Yoksa sizinle 

tanışmamızın bizim açımızdan hiçbir esprisi kalmaz. Hem 

sizinle tanışacağız, hem size kendimizi tanıtacağız, sonra 

bizi ziyaret etmek istediğinizde buna kısıtlamalar getireceğiz 

veya bunu kabul etmeyeceğiz. Bu tutarsızlıktır. Agartalı 

insanlar olarak böyle bir kavramı düşünemeyeceğimiz 

doğaldır. Açık tanışma başladıktan sonra ve Altınçağa geçiş 

işlemi bittikten sonra isteyen dünyalı istediği zaman 

Agarta’ya her türlü yöntem ile gelme hakkına sahip 

olacaktır. Yoksa yine tekrar ediyorum, tanışmamızın veya 

aynı dünya üzerinde yaşamamızın hiçbir anlamı kalmaz. 

 

 Soru: Efendim ziyaretler o zaman ne şekilde yapıla-

bilir? Her türlü yöntem dediniz... 

 

 Semiyun: Kardeşlerimiz gerek kendi yarattıkları 

yaratacakları araçlarla, gerek daha önceki celselerde 

bahsettiğimiz kapılar vasıtasıyla, gerekse agartalı kardeşleri-

mizin onlara sunduğu imkanlar vasıtasıyla Agarta’yı ziyaret 

edebileceklerdir. 

 

 Soru: Aklıma şu geldi: Dünyaya bir agartalı geliyor, 

dönüşünde ilişki içinde bulunduğu dünya insanını evine 

davet ediyor ve beraber gidiyorlar. O anda agartalı 

ışınlanacağı için o insan da yanında ışınlanabilir ve bu 

şekilde agartalı onu geçirirken de yine ışınlama yöntemi ile 

evine gönderebilir, ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Biz de bunu kastetmiştik. Bunun prensiple 

veya teknolojinin verilmesiyle bir ilgisi yoktur. Tamamen 

işin gereği olan bir davranış ve dayanışma şeklidir. 
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 Soru: Efendim bu tanışmadan sonra artık biz bu 

dünya sahnesinden çekilinceye kadar sizinle beraber 

olacağız. Zaman içinde çok sıkı bir kaynaşma olacağı kesin. 

10 yıl, 100 yıl hatta 1000 yıl sonrası için ilişkilerde ne 

öngörülebilir? 

 

 Semiyun: İnsanlık ailesinin iki üyesinin ilişkilerinden 

beklenilen ne ise o oluşacaktır. Biz, siz insanlık ailesinin 

birer üyeleriyiz. Aramızdaki medeniyet farkının ortaya 

koyduğu zorunlu haller veya imkansızlık halleri dışında 

bizler sizinle  her türlü ilişki ve dayanışma içine gireceğiz. 

Aynı dünyayı paylaşıyor olmamız bize bu ilişkiyi adeta bir 

zorunluluk olarak vermektedir. Ama takdir edersiniz ki, 

medeniyet farkı bu ilişkide yine esas belirleyici unsur 

olacaktır. Onu bir kenara koyacak olursak karşılıklı 

ziyaretler, birbirimizin ne yaptığını anlama çabaları, 

birbirimize örnek olmanın getirdiği ilişkiler ve hatta nispeten 

size yönelik ama sizin gelişme, tekamül ve sorumluluk 

bilincinizi ve durumunuzu gözardı etmeyen bir takım 

bilimsel çalışmalar yine müştereken yürütülebilecektir. Ama 

yine önemle belirtiyorum, buradan bir yanlış anlaşılma 

olmasın biz size teknolojimizi vermeyece-ğimiz gibi bu 

çalışmalar daha ziyade sizin tekamülünüze yönelik 

çalışmalar olacaktır. Yoksa bizim sizden bilimsel olarak 

alacağımız herhangi bir yardım olmayacaktır. Çünkü bu 

imkansız bir hadisedir. 

 Soru: Efendim karşılıklı ilişkiler dedik. Daha önceki 

celselerden evlenme olamayacağını hatta çocuk doğamaya-

cağını biliyoruz ama bu arada birlikte yaşamalar hatta cinsel 

ilişkiyi de kapsayacak nitelikte birlikte yaşamalar olur diye 

düşünüyorum ben? 

 



                                                                                             51  51 

 Semiyun: Neden olmasın. Bu konulara daha önce bir 

parça değinmiştik. İnsanlar karşılıklı olarak bunu arzu ederse 

birbirlerini tanımak, birbirleriyle bir deneyim yaşamak 

isterlerse buna kim hayır diyebilir. Ölçüler zaten belirlidir. 

Sizin için çoğu kez tabu olan, bizim için ise hiçbir tabusal 

mana ifade etmeyen cinsel yaşam pekala mümkün olabilir. 

Ama sizin bu konuda herhangi ciddi bir bilginiz ve makul 

yaklaşımınızın çok kısıtlı olduğunu yine ayrıca ifade etmek 

gerekir. Zaman içinde süratle tekamül ettikçe nispeten bizim 

temel yaklaşımlarımıza daha yatkın yaklaşım ve anlayışlar 

içine gireceksiniz. Bunun arkasından düşündüğünüz manada 

birlikte olmalar gelebilir. Bu bizler için ayrı bir güzellik 

kaynağı olacaktır. 

 

 Soru: Bizim yeryüzü sahnesinden ne zaman 

çekileceğimiz hususunda Agartalılar olarak öngörüye 

sahipsinizdir diye düşünüyorum. Bu konuda ne söylenebilir? 

Çünkü siz dünya yıkılıncaya kadar artık burada kalacağınızı 

söylemiştiniz. Son Adem boyu olan bizlerin dünyadaki ömrü 

nedir? 1000 yıl mıdır, 100.000 yıl mıdır, Altınçağın ömrü ne 

kadar diye bir soru akla gelebilir. Sonrasında 37. Adem boyu 

mu gelir?  

 

 Semiyun: Ne demek istediğinizi anlıyorum. Ama biz-

ler bu dünyayı vatan olarak kabul ettik ve artık burası bizim 

vatanımızdır. Dolayısıyla bu dünya dağılıncaya kadar daha 

çok uzun bir süre biz bu dünyanın üzerinde yaşantımızı 

sürdüreceğiz. Sizin tekamül seviyenizin geriliği, izafi olarak 

geriliği hesaba katılırsa Altınçağdaki yaşantınızdan almanız 

gerekenler alındıktan sonra yani belli bir düzeye, tekamül 

seviyesine, Altınçağdan istenen tekamül seviyesine ulaştığı-

nızda artık bu dünyada sizin ruh grubunuzun bulunmasına 
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gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla sizler yeryüzünün 36. 

Adem boyu olarak elde ettiğiniz tekamül düzeyinin doğal 

sonucunda bu dünyayı terketmek ihtiyacını duyacaksınız. 

Zaten bunu siz kendiniz isteyeceksiniz. Yani bu bir doğal 

netice olarak sizin karşınıza çıkacaktır. Agarta Uygarlığı’nın 

dünyadaki tekamül düzeyi ve tekamülden istenilen ana amaç 

gözönüne getirildiğinde bizim yarattığımız medeniyet, çok 

daha geniş bir ruh grubunun uzun süreli olarak veya ruh 

gruplarının uzun zamanlar boyunca tekamülüne imkan 

verecek düzeyde olduğu için bizim bu okulu kapatmamız 

diğer deyişle yeryüzünden çekilmemiz söz konusu olmaya-

caktır. En azından daha milyonlarca yıl bu böyle planlanmış 

durumdadır. Sizin için ise aynı plan söz konusu değildir. 

Süreniz bu açıdan çok daha kısadır. Ama bunun hiçbir 

önemi yoktur. Çünkü sizin dünyanızda eğitim görerek 

tekamül eden ruhsal varlıklar tekrar bu dünyaya dönüp bu 

defa Agarta okuluna enkarne olacaklardır. İşte bu nedenle 

sizin okulunuz belirli bir süre sonra kapatılacaktır. Ama daha 

henüz Altınçağa kesin olarak geçmeden onun kapatılma 

tarihini size vermem hiç uygun olmayacaktır. Onun çok 

uzun bir süresi olduğunu şu aşamada söyleyebilirim. Belki 

daha siz bu dünyada yaşıyorken bile 37. hatta 38. kuşaklar 

dünyaya Adem boyları olarak gelebilirler. Belli bir seviyeye 

eriştikten sonra bunu siz de kabul edebilirsiniz. Onlar sizden 

habersiz olarak sizleri ve bizleri asla algılayamadan çok 

daha geri bir düzeyde tekamüllerini bu dünya üzerinde 

sürdürebilir. Uygarlıklarımız yaşadıkça o günleri de 

göreceğimizi öngöre-bilirim. 

 

 Soru: Bu arada şu da akla gelebiliyor efendim. Sizden 

çok daha gelişmiş bir uygarlık yeryüzüne gelebilir mi? 
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 Semiyun: Hayır. Teorik olarak mümkün olsa bile 

böyle bir programın olmadığını size söyleyebilirim. Yani 

ilahi alem bu tür bir program yapmış değildir. En azından 

biz Agartalılar olarak bunun böyle olduğunu biliyoruz. 

 

 Soru: Yüzyıllara dağılacak olan bu ilişki içinde bize 

neler verebilirsiniz? Az önce biraz bahsetmiştiniz ama, 

örneğin tarihimizin bilinmeyen ve yanlış yönlerini bize açar 

mısınız? 

 

 Semiyun: Aslında buna gerek kalmayacaktır. Çünkü 

sizler kendi çabalarınız sonucunda kendi tarihiniz hakkında 

tam ve kesin bir bilgiye sahip olacaksınız. Gerek dünya 

üzerinde yapacağınız arkeolojik çalışmalar, gerek ruhsal 

varlıklarınız üzerinde yapacağınız çalışmalar size geçmişini-

zin bütün sırlarını tam anlamıyla bilme imkanı verecektir. 

Sözgelimi daha önceki dönemde bir sultan olarak yaşamış 

bir kardeşimizi çağırıp ondan bütün detayları, yaşadıklarını, 

ne yaptığını, ne yapmadığını öğrenebileceksiniz. Bunlar 

sizin için hiç zor olmayacaktır. Hatta bütün eşyaya sinmiş 

olan her türlü veriyi çözme aşamasına geldiğinizde her türlü 

eşyayı, cismi yine okuyarak tarihinize ait bütün sırları 

bulmanız mümkün olacaktır. Bu şekilde bizden öğrenmeyi 

umduğunuz, istediğiniz pek çok sırrı sizler kendi 

imkanlarınız ile bulabileceksiniz. Bunun dışında az önce 

bahsettiğim gibi biz sizinle aynı dünyayı yaşıyor olmanın 

bütün sorumluluğunu üzerimize alarak size 

verebileceğimizin azamisini sizin tekamül seviyenizi ve 

genel prensipleri de göz ardı etmeyerek vereceğiz. Çok sıkı, 

çok dosthane, sevgi dolu, bilim dolu, güzellik dolu, ilahi 

rahmet dolu bir ilişki sizlerle bizler arasında oluşacaktır. 

Aslında oluşmaya başlamıştır. Şu bireysel, birebir ilişki bile 
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az önce tanımlamasını yaptığım niteliklere sahip bir ilişki 

şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu bütün insanlığı, bütün dünya 

insanlığını ve bütün Agarta insanlığını kapsayacak şekilde 

genişleyecektir. Sevgi ve güzellik alınıp verilecek, bilim ve 

ilahi rahmet alınıp verilecektir. Yani sizin düşündüğünüz 

manada bir takım teknik araç-gereçleri vermenin almanın 

çok ötesinde ilahi planın bizden istediği, insan olmanın 

bizden istediği alışveriş ebedi süre boyunca yani siz 

yeryüzünü terkedinceye kadar artık devam edecektir. Bunun 

her tarafı güzelliktir. Çünkü başka kelime söylemek 

yetersizdir. 

 

 Soru: Efendim Altınçağa geçer geçmez pek çok şeyin 

bir anda düzelmeyeceğini biliyoruz. Örneğin hastalıklar 

yeryüzünden ne zaman kalkar? Ve sizin bu konuda yardım-

larınız olur diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Aslında hastalıkların genel olarak ortaya 

çıkış sebebini yok ettiğinizde pek çok hastalıktan bir anda 

kurtulduğunuzu hayretle göreceksiniz. Esas olan bataklığı 

kurutmaktır ki, bu da sizin için ruhsal hastalıkların 

temizlenmesi manasına gelir. Ruhsal yaşantınızı bir düzene 

soktuğunuzda, ruhsal hastalıklarınızı ortadan kaldırdığınızda 

fiziki hastalıkların da ortadan kalktığını göreceksiniz. Ruhsal 

hastalıkların tedavisinde ise bizler ruhsal yönlerimiz ile size 

yardımcı olacağız. Ama işin esası yine sizde düğümlenmek-

tedir. Aslına bakarsanız bu temizlik yüce alem görevlileri ve 

yeryüzüne inmiş olan vazifeliler tarafından hergün 

yapılmak-tadır. Altınçağda yeryüzünün hem fiziki, hem 

ruhsal hastalığa yol açabilecek zemini temizlenmiş olacağı 

için ruhsal olumsuzluklar da ortadan birlikte kalkacaktır. 

Yani siz negatifi hem üzerinize çekmeyeceksiniz, hem de 
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negatif üretmemeye başlayacaksınız. Böylelikle pek çok 

hastalığın önü alınmış olacaktır. 

 

 Soru: İlişki şekline bir iki örnek vermek istiyorum. 

Örneğin halkımız gemilerinizi ziyaret edebilir mi? 

Ziyaretlerle kalmayıp Güneş Sistemi’ndeki herhangi bir 

gezegene gemileriniz yardımıyla ziyarete gidebilir mi? Şöyle 

bir uzay geminize binip gezegenleri agartalı kardeşlerimizin 

yardımıy-la ziyaret edip gelme olayı olabilir mi? 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Az önceki bu 

konuya yönelik genel sözlerimiz içinde bu tür örnekler yer 

almaktadır. Belirli bir ilişki düzeyi tutturulduktan sonra 

isteyen her dünyalı kardeşimiz herhangi bir Agarta gemisiyle 

bu tür ziyaretler yapabilir. Aslında biz elimizdekileri bu 

şekilde sizinle seve seve paylaşacağız. Özel programlar 

çerçevesinde yeryüzündeki istisnasız bütün insanları uzay 

gemilerimize bindirip Güneş Sistemi’ne, hatta daha üst 

düzeylere, uzayın değişik yerlerine ziyaretler maksadıyla 

götüreceğiz. Umduğunuzun çok ötesinde yaklaşımlarla 

karşılaşacaksınız. Bunu şimdiden söylemeliyim. 

 

 Soru: Allah razı olsun efendim. Bunlar bizim için 

mucizevi şeyler. 

 

 Semiyun: Bunlar sadece sizin ufkunuzun açılmasına 

yardımcı olacak hususiyetlerdir. Ama kendi geminizi 

yapmanız için biz size yedek parça vermeyeceğiz. Bunu 

aradaki ayrımın tekrar tespit edilebilmesi açısından önemle 

belirtirim. Şu sözlerimizden prensiplerimizin zedeleneceği 

manasına asla ulaşılmamalıdır. Çünkü elimizdeki mevcut 

teknolojiyi zaten kavramanız mümkün olmadığı gibi alıp 
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bunu kullanın dememizin de sizin gelişiminize hiçbir fayda 

sağlamayacağı açıktır. 

 

 Soru: Piramitleri müşterek yapmıştık ama o zamanki 

insanlar istisnalar hariç bunu bilmemişlerdi. Altınçağda 

böyle müşterek çalışmalar olur mu? Örneğin yeni piramitler 

müştereken yapılabilir mi? 

 

 Semiyun: Elbette müşterek çalışmalarımız olacaktır. 

Az önce bu tür sözler söylemiştik. Piramit demeyelim ama 

yine sizin hayrınıza tüm insanlığın, tüm kainatın hayrına 

müştereken bu tür yapılaşmalar yapılacaktır. Orada da 

herkes  üzerine düşeni yapacaktır. 

 

 Soru:Yani piramit benzeri şeyler mi efendim? 

 

 Sermiyun: Bir nevi alışveriş istasyonları olarak 

düşünülebilir. Daha ziyade manevi enerjilerin alınıp 

verilmesinde, Altınçağ için gerekli olan yüksek manevi 

enerjilerin dünya insanlığına çekilebilmesinde bir takım 

yapılaşmalar ortaya konacaktır. Bunda müşterek çalışmaları-

mız olacaktır. 

 

 Soru: Efendim güzel bir celse oldu. Benim 

hazırladığım sorular bu kadardı. Ama genel bir fikir edindik 

sanıyorum. Sizin bu hususta, şu çerçevede söylemek 

istedikleriniz var mı? 

 Semiyun: Aslında söylenecek pek çok şey vardır. Şu 

sözlerimizin gelecekteki ilişkileriniz açısından birer ipucu 

olmasının yanında Agartalıları tanımanıza katkıları 

olmuştur. İnşallah bu şekilde celseler vasıtasıyla öncelikle 
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bizleri ama dolaylı olarak kendinizi tanımanız devam 

edecektir der, size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 88 2.3.1996 

 

 Agartalıların dördüncü düzeydeki süptil yaşamı, 

 burada doğum ve yurt kavramı. 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Sorularınıza geçebiliriz. 

 

 Soru: Ben de iyi günler diliyorum. Bugün Agartalıla-

rın 4. düzeydeki süptil yaşamı hakkında biraz daha 

konuşalım. Bunu yurt kavramı açısından ele alalım 

istiyorum. Sizlerin bir anda 4. düzey seviyesine vibrasyonel 

seviyenizi yükselterek geçtiğinizi biliyoruz. Acaba 

Agarta’daki şehirler, komple şehirlerdeki yapılar, eşyalar, 

evler olduğu gibi 4. düzey seviyesine yükseltilebilir mi 

efendim? 

 

 Semiyun: Teorik olarak yükseltilebilirse de pratikte 

buna gerek yoktur. Agarta’da bu dünyada mevcut bulunan 

şehirlerimiz, evlerimiz kısaca yapılarımız hiçbir zaman 4. 

düzeye veya daha yüksek düzeylere komple taşınmış 

değildir. Buna gerçekten gerek yoktur. 

 

 Soru: O halde şöyle soralım. 4. düzeydeki bağımsız  

şehirleriniz Agarta’daki şehirlerin kopyası şeklinde mi inşa 

edilmiştir? 
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 Semiyun: Hayır. 4. düzey ile 3. düzey arasında 

belirgin farklılıklar vardır. Kopya kavramını düşünecek 

olursak neden kopya çekilmesi gerektiği sorusunu gündeme 

getirebiliriz. Agarta’daki şehirlerimiz kendi fonksiyonlarını 

yerine getirirlerken 4. düzeyde kurduğumuz şehirler yine 

oradaki amacımızın elde edilmesine yarayan tarzda inşa 

edilmişlerdir. Bir kopya kavramı bu nedenle düşünülemez. 

Kopya çekerek şehirlerimizin aynısının 4. düzeyde yapılması 

bizim için anlamsız bir iş olurdu. 4. düzeydeki şehirlerimiz 

tamamen oranın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda inşa 

edilmişlerdir. 

 

 Soru: 4. düzeydeki yaşantı aynı zamanda Agarta 

Uygarlığı’nı kapsayan, Agarta Uygarlığı dendiği zaman göz 

önüne gelen bir özellik taşımıyor mu? 

 

 Semiyun: Şüphesiz taşımaktadır. Agarta Uygarlığı bir 

bütündür. Onun diğer düzey ve boyutlardaki etkilerini 

Agarta Uygarlığı içine katmak gerekir. Agarta Uygarlığı 

denildiği zaman 4. düzey açısından konuşacaksak eğer 4. 

düzeydeki yaşantımızın da hesaba katılması gerekir. 

 

 Soru: İşte bu aynı şeyler 5., 6., 7. düzey ve 4., 5. 

boyutların muhtelif düzeyleri için de ne kadar geçerli 

efendim? 

 

 Semiyun: Hepsi aynı ölçüde geçerlidir. Agarta 

Uygarlığı bir bütündür. 

       Soru: Uygarlığınızın etkilerini siz o taraflara taşırken 

orada da Agarta Uygarlığı olarak mı bulunuyorsunuz? 
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 Semiyun: Evet. Başka türlü düşünülemez. O zaman 

biz başka bir uygarlıktan bahseder duruma düşeriz. 

 

 Soru: Bir agartalının 4. düzeydeki yaşantısında çocuk 

doğurma olayı var mıdır? Varsa çocuk oradaki bedende mi 

döllenir veya önce oraya doğup sonra Agarta’ya bilinen 

yöntemlerle (ışınlama gibi) döner mi? 

 

 Semiyun: Genel olarak agartalıların doğumları 

Agarta’da olmaktadır. Ama daha önceki bir celsemizde ele 

aldığımız doğum dışı doğum yöntemlerini hatırlarsanız 

gerektiğinde daha bu düzeye, 3. boyutun 3. düzeyine 

inmeden ara düzeylerde agartalıların oranın maddesine 

uygun doğum gerçekleştirdiğini ve bunun son aşamasının 

dünyamızda tamamlandığını söylemiştim. Şayet bir agartalı 

4. düzeyde fiziki kainatlar ile temas etmeyi planlayarak 

Agarta’ya doğmayı düşünmüşse bu plan aynen 

uygulanabilir. Düşündüğünüze katılıyorum. Bizim 

açımızdan fiziki kainatlara doğum önemlidir. Doğum dışı bir 

yöntem ile doğum göz önüne alındığında bunun 3. boyutun 

herhangi bir düzeyine yapılması o kadar önemli değildir. 4. 

düzeye yapılan doğum sonrasında o bedenin 3. düzeye 

ışınlanması veya nakledilmesi bu seviyeler idrak edildikten 

sonra önemli bir hadise değildir. Bir anlamda farklı 

mekanlara doğum gibi doğal ve basit bir olay olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

 Soru: Şimdi yalnız efendim burada şöyle bir kavram 

var. 3. boyut 3. düzeye, yani normal Agarta’ya doğum dışı 

doğum yöntemiyle doğacak olan bir çocuk illa 4. düzeye de 

bir beden bırakarak mı iner? 

 



                                                                                             60  60 

 Semiyun: Hayır öyle bir kavram şart değildir. Astral 

düzeyde astral bedenin inşa edilmesi şarttır. Bunu boyut 

kavramının dışında değerlendirmek gerekir ve o ayrı bir 

konudur. Ama doğum dışı doğum ile Agarta’ya doğacak 

olan bir varlığın 3. düzeye veya 4. düzeye doğması aynı 

anlama gelir. Onu söylemeye çalışıyorum. 

 

 Soru: Peki ana rahmi açısından düşünelim.  Agartalı 

bir bayanı örnek alalım. Işınlama yöntemiyle 4. düzeye 

çıkıyor. Orada çocuğunu doğurabilir mi? 

 

 Semiyun: Doğurabilir. Ama bunun şu anda size izah 

edemeyeceğim çok cüzi de olsa sakıncaları vardır. Bu 

şekilde hamile kalan annelerimiz büyük bir ekseriyet ile 

Agarta’da doğum yapmışlardır. Ama bu tür 4. düzeyde 

doğum yöntemleri denenmiştir. Fakat tekrar önemle 

vurguluyorum bu şekilde doğum Agarta’da artık 

yapılmamaktadır. Sağlıklılık veya sağlıksızlık ile 

değerlendirilmemesi gereken çok özel manada 

düşünülebilecek sakıncaları vardır. Onun için 4. düzeyde bu 

tür doğum yapılmaması prensip olarak kabul edilmiş bir 

haldir. Ama doğum dışı doğum yöntemi ile yapılan 

doğumlarda sözünü ettiğim çok özel sakıncalar geçerli 

olmadığı için bu konuda bir prensip geliştirilmiş değildir. 

 

 Soru: Yani efendim o zaman bir oranlama yaparsak 

Agarta’ya % 10 civarında doğum dışı doğum yöntemiyle 

doğum oluyordu. Bu % 10’nun ne kadarlık bir kısmı 4. 

düzeyde veya normal Agarta’da yapılmaktadır? 

 Semiyun: Belli bir oran verilemez. Yine ağırlık 

Agarta’dadır. 
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 Soru: Bu kavram yine 5., 6., 7. düzeyler için de söz 

konusu mudur? 

 

 Semiyun: Üst düzeylere çıkıldıkça olay biraz daha 

kompleks bir hal kazanmaktadır. Bu tür örnekler vardır. 

Doğum dışı doğum yönteminde genel olarak Agarta’ya ve 4. 

düzeye doğum gerçekleşmektedir. Oran yine Agarta’da biraz 

daha ağırlıklıdır. İnşallah bu kavramları bizzat yaşayarak 

gözlemlediğinizde konunun sizce boşlukta kalan kısımlarını 

daha iyi değerlendirmeniz mümkün olabilecektir. Şuraya 

kadar söylediklerimizde herhangi bir tutarsızlık yoktur. 

Konuştuğumuz konular 1, 3, 4, 5 gibi rakamlarla ifade edilen 

basit konular gibi gözükse de aslında son derece önemli 

kavramlardır. Bir 3. düzey ile 4. düzey arasında çok büyük 

farklılıklar olduğunu yine tekrarla ve önemle belirtmek 

istiyorum. O bakımdan 4. düzeye doğmuşsa 5. düzeye de 

rahatlıkla doğulur kavramı akla gelmemelidir. Doğulabilir 

ama yine onun kendine has hususiyetleri mutlaka 

sağlanmalıdır. Doğallığı zedelememeye çalışmak bizce en 

güzelidir. Teorik olarak bazı şeyler yapılabilse bile genel 

durumu göz önüne almak daha uygun olur. 

 

 Soru: 4. düzeyde ilişki kurduğunuz hatta birlikte 

yaşam kurduğunuz varlıklar şekil itibariyle nasıldır? Ana 

konu bu olmamakla beraber sizlerin yaşantınızı tanımak 

açısından bu konuya biraz değinebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Onların insan olmadığını daha önce 

söylemiştik. Kadın-erkek gibi kavramlara sahiptirler. 

Şüphesiz el, ayak, gövde, kafa gibi fiziksel özelliklere sahip 

varlıklardır. Konuşma lisanına düşündüğünüz manada sahip 

değillerdir. Oradaki anlaşma şekli daha önceki 
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celselerimizde konuştuğumuz anlaşma şekillerine 

benzemektedir. Ama bunun dışında fiziksel özellikleri 

bizlerden bir hayli farklıdır. Dış görünüşleri olsun, iç 

yapıları olsun bir hayli farklıdır. Size itici gelen veya 

sempatik gelen halleri mevcuttur. Ama bizim açımızdan 

konu tamamen bunun dışındadır. Son derece saygıdeğer ve 

sevgi dolu varlıklardır. Ve nihayet onlara ruhsal varlıklar 

enkarne olmaktadır. Daha önce dünyada fizik bedeni ile 

yaşamış pek çok dünyalı kardeşimiz şu anda bu düzeyde 

yaşamaktadırlar. Sanırım bu kadarı yeterlidir. Çünkü teknik 

olarak fiziksel özelliklerini anlatmanın ciddi bir esprisi 

yoktur. Kaldı ki biz en fazla ilişki içinde bulunduğumuz bir 

uygarlıktan size bahsettik. Burada pek çok uygarlık 

olduğunu bir kez daha önemle hatırlatmalıyım. 

 

 Soru: Yani biz dünyada insanlar olarak yaşıyoruz 

ama oradaki, bu tanımlamasını yaptığınız uygarlığın dışında 

başka uygarlıklar mı var? 

 

 Semiyun: Şüphesiz var. Çünkü buranın dünyası sizin 

dünyanıza göre çok büyük bir dünyadır. Ve buradaki 

uygarlık gelişmiş bir uygarlık olduğu için yine kendi 

seviyelerine denk gelebilecek hatta kendilerinden geri 

seviyede pek çok uygarlık daha mevcuttur. Ama bizim şu 

tanımlamasını yaptığımız uygarlık ile çok daha sıkı bir ilişki 

içinde olduğumuzu söylemeliyiz. Diğerlerinin tanımlamasını 

yapmamızın özel bir nedeni yoktur. Sadece burada da birçok 

uygarlık olduğunu bilmenizi istiyorum. 

 

 Soru: Efendim 4. düzeyde kalan bir agartalı oranın 

gıdası ile beslendiği zaman dünyanın gıdalarını almazsa ne 

olur? Yani oraya gittiği zaman beslense ve dünyaya döndüğü 
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zaman beslenmese... Burada teorik olarak konuşuyorum. 

Kısaca orada alınan gıda bu dünyanın bedenine yarar mı? 

 

 Semiyun: Konuya böyle yaklaşmamak gerekir. Bir 

agartalı orada gıda almasa bile yaşantısını sürdürebilir. 

Oranın maddesi ile gıda alması şart değildir. Çünkü diğer 

pek çok manevi gıdalar ile beslenme sürdürülebilir. Kaldı ki 

bir agartalı hayatının büyük bir bölümünü orada geçiriyor 

değildir. Dünya ile yakın ilişkisi devam etmektedir. Teorik 

açıdan konuşacak olursak kardeşlerimizin orada aldığı gıda, 

oraya taşıdığı bedeninin işlemesine yeterli gıdadır. Ama 

takdir edersiniz ki, oradayken yediği yemek orada harcadığı 

enerjiyi karşılayacaktır. Agarta’ya döndüğü zaman ihtiyacını 

yine Agarta’nın yiyecekleriyle sağlamak durumundadır. 

 

 Soru: Efendim Agarta’nın çocuklarının 4. düzeye 

karşı durumu nedir? Kendi kendilerine oraya gidebilirler mi? 

 

 Semiyun: Belirli bir yaşa kadar gitmelerine izin 

verilemez. Bu, pek doğal bir haldir. 

 

 Soru: Derneğimizin, Üstadımızın ve Dernek 

görevlile-rimizin astral manada Agarta’ya ziyarette 

bulunduğunu biliyoruz. Agarta’nın şehirlerini gezmişlerdi. 

Acaba bu ziyaret Agarta’nın 4. düzeyinde bulunan sözünü 

ettiğimiz şehirlere mi ziyaretti? 

 

 Semiyun: Hayır. Tamamen dünyamızda bulunan 

şehirlerin astral yöntem ile ziyaret edilmesiydi sözünü 

ettiğiniz olaylar. 
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 Soru: Şimdi önemli bir konuya temas etmek 

istiyorum. 4. düzeyde insanlık yaşar mı? Sizin durumunuzu 

da dikkate alarak ne söyleyebiliriz efendim? Yani insan 3. 

boyutun 3. düzeyine ait bir varlık mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır. Pek önemli bir konuya temas etmiş 

bulunuyorsunuz. Dikkat ederseniz 4. düzeydeki yaşantımızın 

3. düzeydeki yaşantıdan pek ciddi farkı olmayan bir yaşantı 

şekli olduğunu söylemekteyiz. Oraya da doğum yapılmakta-

dır. Ve orada da yaşam devam etmektedir. Bu açıdan insan 

pek çok düzeylere yönelik olarak yaşantısını sürdürebilecek 

özellik ve kabiliyetlere, daha doğrusu üstünlüklere sahiptir. 

Yaratılıştaki pek çok varlıkta bu üstünlük yoktur. 4. düzeyde 

insanlık yaşamaktadır. Aslında 3. boyutun bütün 

düzeylerinde insanlık doğar ve yaşar. Ama bu konu çok 

büyük açılımları arkasından davet eder ki, bu da bizi Agarta 

Uygarlığı’nı tanıtma çabamızdan uzaklara götürür. Bu daha 

ziyade ruhsal çalışmaların konusu olmak durumundadır. 

Toparlayacak olursak bizler 4. düzeyde artık 

yaşayabiliyoruz. Ve bu nedenle 4. düzeyde insanlık yaşar 

diyebiliriz. 

 

 Soru: Ve aynı zamanda bu oranın doğal sakinliği 

manasına mı gelir? 

 

 Semiyun: Bir açıdan öyle söylenebilirse de pek çok 

düzeyin doğal sakini tanımını yapmak daha uygun olur. 

 

 Soru: Peki efendim 4. düzeyde (bir tek dünyanın 

boyutu olarak düşünmeyelim) insan tanımı var mı? Yani 

sizin dışında karşılaştığımız... 
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 Semiyun: İnanın vardır. İnsanlık çok geniş bir ailedir. 

Ama az önce sözünü ettiğim gibi bu konulara isterseniz pek 

değinmeyelim. 

 

 Soru: O halde atalarınızı göz önüne alırsak, atalarınız 

siz Agarta’ya geldiğiniz zaman yine hangi düzeyden 

geldiler? 

 

 Semiyun: Şu yukarıdaki sözlerimizden Atalarımızın 

da birkaç düzeyi birden kapsadığını göz önüne getirebiliriz. 

Doğrudan doğruya; 3. boyutun 3. düzeyinden veya 4. düze-

yinden geldiler, 4. Samanyolu’ndan geldiler dememiz doğru 

değildir. 

 

 Soru: Ama bir gezegen ismi verilemez mi efendim? 

Bu gezegen 3. boyutun 3. veya 4. düzeyini kapsayan bir 

gezegen de olur. 

 

 Semiyun: Daha üst düzeyleri ve boyutları kapsayan 

bir veya birçok gezegen söylenebilir. Ama birçok 

gezegenden geldiklerini, geldiğimizi söyleyebiliriz. Bunların 

isimlerinin ise herhangi bir önemi şu aşamada yoktur. 

 

 Soru: Şimdi tabii; 4. düzeyler, 3. düzeyler, farklı 

boyutlardan bahsediyoruz. Kavram kargaşası yaratmamak 

durumundayız. Bu nedenle tekrar soruyorum: Agartalıların 

asıl dünyası burası mı? 

 

 Semiyun: Kesin olarak Agartalıların asıl dünyası 

burasıdır. Bu dünyanın birçok düzeyleri olduğunu 

söylemekle beraber şu içinde yaşadığımız ve fizik gözünüzle 

bizi görebildiğiniz dünya bizim dünyamız, bizim 
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yurdumuzdur. Bunu önemle tekrar belirtmekte yarar 

görüyorum. 

 

 Soru: Agartalı insanların çoğunluğu dünyanın fiili 

olarak 4. düzeyinde veya 5., 6., 7. düzeylerinde ve üst 

boyutların düzeylerinde mi yaşarlar? 

 

 Semiyun: Çoğunluk daima bildiğimiz Agarta 

Uygarlığı’nda yaşar. Bizim vatan veya yurdumuz burasıdır. 

 

 Soru: Peki efendim agartalı - toprak - yurt ilişkisini 

bu çerçevede nasıl tanımlamak gerekir? Bizim bu tür 

kavramlarımız var. 

 

 Semiyun: Bizim de size ait bu kavramları bildiğimizi 

ve bunlara bağlı olduğumuzu söyleyebiliriz. İnsan 

olduğumuzu tekrar önemle hatırlatalım. Bizim vatanımız, 

toprağımız, yurdumuz burasıdır. 

 

 Soru: Peki çoğunluğun yaşadığı yer esas yurt olarak 

kabul edilebilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Kabul edilebilir. 

 

 Soru: Ya da, yoksa dünyanın bu altında yaşadığınız 

yurttaki yaşam Agartalılar için yine süptillik konusu 

açısından değerlendirirsek en kaba şekli mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Kabalık veya süptillik açısından 

konuya yaklaşamazsınız. En doğal ve esas yaşam 

şeklimizdir. Buradan 4. düzeydeki yaşantımızın doğal 
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olmadığı neticesine asla ulaşmamak gerekir. Biz sadece 

menşei açısından konuya yaklaşıyoruz. 

 

 Soru: Agartalılar başka yerlerde doğarlar mı efendim? 

Mesela Uranüs gezedeni gibi!... 

 

 Semiyun: Bu konuya daha önce değinmiştik. 

Agartalılar genel olarak yurtlarında doğmayı tercih ederler. 

Teorik olarak başka dünyada doğmak mümkündür ama 

prensipte ve büyük bir çoğunlukta Agartalılar kendi 

yurtlarında doğmayı tercih etmişlerdir. 

 

 Soru: Agartalılar dünyaya başka dünyalardan geldiler, 

az önce değindik. Oraları esas yurt ve dünya kabul ederler 

mi? 

 

 Semiyun: Konuya böyle yaklaşmamak gerekir. Kaba 

bir yaklaşımla siz de Orta Asya’dan buraya geldiniz. Ama 

bizim esas yurdumuz orasıdır derken Anadolu’nun sizin 

artık esas yurdunuz olduğunu biliyorsunuz. Mesele bizim 

açımızdan da aşağı yukarı aynıdır. 

 

 Soru: Efendim son olarak tekrar şu konuyu bir kez 

daha vurgulamak istiyorum. Bir farklı bakış açısıyla 

tamamlayalım istiyorum. 3. boyutun 3. düzeyinde, 4. düze-

yinde ve diğer üst hatta alt düzeylerde yaşıyorsunuz. O halde 

siz esas olarak 3. boyuta ait varlıklar ve insanlarsınız. Tıpkı 

bizim gibi ama yedi katlı bir apartman düşünelim, siz bütün 

katlarda yaşıyor durumda oluyorsunuz. Buna ne dersiniz ve 

bunu  “dünyada yaşayan Agarta’lı insanlık” açısından nasıl 

toparlamak, değerlendirmek gerekir? 
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 Semiyun: Tanımlamanıza katılıyorum. Siz sadece 3. 

katta yaşıyorsunuz. Diğer katlarla direkt ilişkiniz yoktur. Biz 

ise 3. boyutun bütün katlarının dışında daha üst boyutlarla da 

ilişki içinde bulunmaktayız ve oralarda gerektiğinde 

yaşantımızı devam ettirmekteyiz. Ama 3. boyutu genel 

olarak Agarta Uygarlığı’nın ve insanlığının yurdu, yaşayış 

bölgesi olarak ele alırken yine Agarta Uygarlığı’nın sadece 

bu dünyaya ve bu dünyanın 3. düzeyine esas itibariyle ait 

olduğunu bir kez daha önemle vurgulamak istiyorum. Konu 

bizim açımızdan çapraşık veya karmaşık değildir. Sanırım şu 

celseyle hem 4. düzeydeki yaşam hakkında daha fazla bilgi 

sahibi oldunuz, hem insanlık, hem yurt kavramı biraz daha 

yerine oturmuş oldu. Ayrıca Agartalıların doğum şeklini bir 

parça daha değerlendirmek suretiyle konu bütünlüğü 

sağlamış olduk. Bizim açımızdan yararlı bir celse olmuştur. 

Sanırım sualleriniz bu kadar. Size iyi günler dilerim. 

 

 Soru: Ben de iyi günler dilerim. 

   

 

 Celse: 89 8.3.1996 

 

 Agartalıların Derneğimiz ve Derneğimizin manevi 

 esası olan Ekol ile ilişkisi. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler efendim. Ben bugün Agarta ile 

Derneğimizin ve Derneğimizin manevi esasını oluşturan 

Ekol’ün ilişkisi üzerinde biraz durmak istiyorum. Sizce 

uygun mudur? 
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 Semiyun: Son derece uygundur. Bu konuların 

okuyucular tarafından az çok bilinmesinde yarar vardır. 

Böylece şu yaptığımız işin mahiyeti biraz daha açıklık 

kazanacaktır. 

 

 Soru: Ben Derneğin gönül üyesi ve Vahdeti Vücut 

Ekolü’ne manen ait olan birisiyim. Bu tanımlamanın ikinci 

yönü dünyadaki beni aşan bir kimlik arz ediyor. Bildiğim 

kadarıyla siz de Ekol’ün bir üyesi olarak Agarta’ya doğmuş 

bulunuyorsunuz. Bu konuda ne denilebilir? 

 

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz tespite tamamen 

katılıyorum. Daha önceki bir celsemizde Ekol’ün bir 

görevlisi olarak Agarta’ya doğduğumu söylemiştim. Siz de 

yine Ekol mensubu olarak dünyaya doğmuş bulunuyorsunuz. 

Böylece bu çalışmayı yürütecek iki ayak oluşmuş 

durumdadır. Tabii ki esas ana parça, Ekol olarak manevi 

alemdeki yerindedir. Sizin dünyanızın çalışma grubunun 

tamamı Ekol’ün üyeleri olarak dünyaya doğmuş durumdadır. 

Ve dünya şartları altında bu ekibin bir Dernek çatısı kapsamı 

içinde çalışması öngörülmüştür. Ve bu faaliyet halen 

yürümektedir. Dünyaya Ekol’ün vazifelisi olarak gelen 

bütün Dernek üyesi ve Dernek üyesi olmamakla beraber 

gönül üyesi arkadaşlarımızın tamamının Agarta’yla ilgili 

çalışmaya katılması beklenmemelidir. Ekol’ün ve Derneğin 

üzerine aldığı ana görevlerin bir tanesi Agarta Uygarlığı’nın 

insanlığa tanıtılması çalışmasıdır. Bu konuda Ekol’den 

Dernek üyesi olarak siz görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. 

Diğer arkadaşlar bildiğiniz, bilmediğiniz yöntemlerle şuurlu 

veya otomatik olarak bu çalışmaya katkı sağlamaktadırlar. 

Doğaldır ki bu bir görev olduğu için görevden kaçış veya 

göreve katılmayış  her görevlinin hakkıdır. İsteseydiniz siz 
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de bu görevi yapmayabilirdiniz. Veya şu noktada bile 

bırakma hürriyetine sahipsiniz. Ama Allah’a şükür ki, 

kardeşimizin bu konuda hiçbir sıkıntısı ve tereddütü yoktur. 

Bu da bizi hızla amacımıza doğru yürütmektedir. Ekol’ün 

Agarta’daki ayağını sadece ben teşkil ediyor değilim. 

Ekol’den görevli pek çok arkadaş Agarta’ya doğmuş 

durumdadırlar. Ve Agarta’nın dünya insanlığına tanıtılması 

çalışmasını benim dışımda birkaç arkadaş daha 

yürütmektedir. Yine aynı şekilde Ekol’e mensup bütün 

arkadaşların bu çalışma içerisinde bulunması 

beklenmemelidir. Onların Agarta’daki farklı görevleri halen 

yürümektedir. 

 

 Soru: Agarta ile ilgili kitaplarımızın arka 

kapaklarında Derneğimizin amblemi var. Bu; Ekol, Dernek 

ve Agarta arasında bir ilişkiyi ortaya koyuyor. Sonra 

kitaplarımızın son noktasına iki “m” harfi ve arasına kalın 

bir çizgi koyuyoruz. Son iç sayfada bu amblem var. Bunu 

eklememizi manevi dostlarımız bize söylemişlerdi ilahi 

alemden. M harfleri Muhammed ve Muzaffer’i simgeliyor, 

ortadaki çizgi ise denge unsurunu oluşturuyor. Ayrıca 

harflerin uçları ince ve yukarı doğru kıvrık. Bunlar enerji 

çekmede işe yarıyor. Şimdi sorum şu: Bu tür görünen 

bağlantılara dayanarak Ekol ile Agarta arasındaki bağlantıyı 

açıklayabilir misiniz? 

 

 Semiyun: Şüphesiz Ekol’ün Agarta’ya olan etkisi ve 

Agarta ile olan bağlantısı sadece Agarta Uygarlığı’nı dünya 

insanlığına tanıtma amacından kaynaklanmamaktadır. O, 

işin cüzi bir parçasını oluşturmaktadır. Peygamberimizin ve 

bütün isim sahibi olmuş, dünyaya hayrınıza isim bırakmış, 

bildiği-niz bilmediğiniz pek çok yüce zatın içinde bulunduğu 
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Vahdeti Vücut Ekolü aklınıza gelmeyecek, idrakınıza 

girmeyecek çok yüksek saf maneviyat alemlerinden tutun, 

eksi boyutlara kadar vazife görebilecek kapsamda 

planlanmış çok ulvi bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın 

içinde sizlerin ve bizlerin görev alması bizim açımızdan 

büyük bir lütuftur. Bu kadar geniş bir kapsama sahip olan 

Ekol’ün Agarta’ya yönelik etkisi Agarta Uygarlığı’nın 

gelişmesine olan katkısı bizler tarafından tam anlamıyla 

tespit ve takdir edilmiş durumdadır. Az önce söylediğim gibi 

Ekol’ün pek çok üyesi halen Agarta’da, Agarta 

Uygarlığı’nın gelişmesini sağlayıcı çalışmalar 

yürütmektedirler. Bizler naçizane olarak bu ekibin içinde 

çok yönlü olarak görev yapmaktayız. 

 

 Soru: Yani siz sadece Agarta Uygarlığı’nı dünya 

insanlığına tanıtmak için orada bulunmuyorsunuz. Ekol’ün 

üzerinize vermiş olduğu başka görevler var, öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz öyledir. Ama bu görevlere şu 

aşamada değinmek gerekli değildir. 

 

 Soru: Yani Ekol’le Agarta arasında özel bir bağlantı 

kurulması mümkün mü? 

 

 Semiyun: İster özel, ister genel ne derseniz deyiniz 

kesin ve mutlak bir bağlantı vardır. Agarta Uygarlığı’nın bu 

seviyeye gelmesinde Ekol’ün büyük rolü olmuştur. 

 

 Soru: Peki efendim şimdi daha somut manada 

dünyaya yönelik olarak soruyorum. Neden Agarta’yı dünya 

insanlığına tanıtma işini biz Dernek olarak yürütüyoruz? Ve 

Agartalılar ile Derneğimizin ilişkisi nedir? 
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 Semiyun: Böyle planlanmıştır demek en doğru ve en 

kısa cevaptır. Bizlerin dünya insanlığını çok uzun zamandır 

himaye etmemizin ayrı bir sebebi vardır. Bizler dünya 

insanlığını bildik bilmedik yöntemler ile koruyup 

kollamasay-dık, onlara çeşitli yardımlarda bulunmasaydık, 

samimi olarak söylüyorum dünya insanlığı bugün 

yeryüzünde mevcut olmayacaktı. Ve özellikle şu son 

yüzyılda yaptıkları şuursuz hareketler sonucu dünyanın 

maddi-manevi ortamının kirlen-mesi eğer bizim yardımımız 

ile temizlenmeseydi, başıboş bırakılsaydı bugün 

yeryüzündeki bütün insanlık ölmüş olacaktı. İnsanların 

ötesinde hayvanlar ve bitkiler de ölmüş olacaktı. Bizim 

dünya insanlığına karşı yaklaşımımız bu derece ileri ve 

kardeşliğin, dostluğun ötesinde mutlak bir vaziyettedir. Ama 

artık insanlık bütün bu olumsuz yönelişlerine rağmen 

tekamülde belirli bir seviyeye gelmiş durumdadır. En 

azından onların cüzi bir miktarının bizi artık anlayıp idrak 

edecek, bizimle yapıcı ilişkiler içine girebilecek durumda 

olduğunu buradan tespit etmiş durumdayız. Ve işte bu 

nedenle artık insanlığın Agarta Uygarlığı’nı tanıması 

gerekmektedir. Bu tanıtma olayının başlangıcında hiç 

şüphesiz sizin gibi, sizin Derneğiniz gibi görevliler ön sırayı 

alacaktır. Önce sizlerin bizi tanıyıp idrak etmesi ve sizler 

vasıtası ile Agarta’nın dünya insanlığına tanıtılması 

planlanmış durumdadır. Bu nedenle dünyanızdaki, sizin 

grubunuz, sizin Derneğiniz bu çalışmayı üstlenmiş 

vaziyettedir. Nihayet birilerinin bu işi yapması şarttır. Onlar 

sizlersiniz. Ama sizlerin artık bizi mutlaka tanımanız, idrak 

etmeniz ve bizimle ilişkiye girmeniz gerekmektedir. Bir 

anlamda artık dünya insanlığı çocukluktan kurtulmak 

durumundadır. Onlara yol gösterecek, onların elinden 

tutacak olan ise yine onların içinden çıkacak olan vazife 
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gruplarıdır. Bu vazife grubu ise şu aşamada, topyekün 

tanıtma işi açısından konuya baktığınızda sizler ve sizin 

Derneğiniz olmaktadır. 

 

 Soru: Üstat bir telefon konuşmasında, “senin için de 

Agarta’ya bir kanal açtık” demişti bana. İşte bu kanala 

dayanarak mı bu ilişkiyi sürdürüyoruz? Derneğimizin 

başkanı olan Üstadımız Muzaffer Kınalı’nın bu çalışmada 

rolü nedir? 

 

 Semiyun: Şüphesiz en büyük rol, gözle gözükse de 

gözükmese de O’ndadır. O’nun yardımı ile siz bu çalışmayı 

yapabilecek duruma gelmiş bulunuyorsunuz. Çünkü 

Üstadınızın size açtığı kanallar ve enerjiler olmasaydı 

bizimle iletişim kurabilecek duruma gelemezdiniz. Onun 

için Üstadımızın şu çalışmada rolü tamdır. Ve size telefonda 

söylediği o söz bu bakımdan son derece anlamlı ve 

doğrudur. 

 

 Soru: Efendim Ekol dünya insanlığına karşı bizim 

Derneğimiz ve benim aracılığım ile bu çalışmayı yürütüyor. 

Ekol’ün dünya üzerinde, Agarta’ya yönelik olarak başka 

ülkelerde çalışması var mı? 

 

 Semiyun: Bu manada direkt bir çalışma yoktur. İşin 

ana kapsamı sizin çevrenizde planlanmış durumdadır. Ama 

dünyanın istisnasız her ülkesinde şuurlu şuursuz ve 

çoğunluğu şuursuz Ekol’ün üyeleri, temsilcileri vardır. Onlar 

bu çalışmaları duyduklarında bu konulara daha yatkın bir 

halde bunları okuyup benimseyip çevrelerine yayma ve 

tanıtma fonksiyonlarını yürütebilecek seviyede insanlardır. 

Yine de bunların pek azının şu anda Agarta’dan haberdar 
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olduğunu söylemeliyim. Ama potansiyel olarak Agarta 

Uygarlığı’nın dünya insanlığına tanıtılmasında görev alacak 

seviyededirler. Çünkü bu çok kapsamlı bir görevdir. Ve 

kademeli olarak yürütülmektedir. Bunun başka ülkelere 

yönelik olarak açılımları daha sonraki zamanlarda olacaktır. 

Ekol’ün bu şekilde potansiyel olarak hazır halde bekleyen 

görevlileri bu çalışmalarda devreye gireceklerdir. Ama az 

önce sözünü ettiğim gibi şu aşamada çok ama çok azı Agarta 

Uygarlığı’ndan değişik şekiller altında şuurlu-şuursuz, ilgili-

ilgisiz vaziyette haberdardır. 

 

 Soru: Derneğimizin amblemini biliyorsunuz. O 

konuda önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bir görevli 

grubumuz çok yüksek bir alem olan “Ladoran” alemine 

ulaştığında orada bu şekil karşılarına çıkmıştı. Orada çok 

değişik şeyler gördüler. Amblemin ortasında birleşik S ve H 

harfleri, “Sonsuz Hamdü Senalar” manasına geliyor. 

Oradaki görev-liler böyle bir açıklama yaptıktan sonra bize 

bu görüntüyü Derneğimizin amblemi olarak verdiler. 

Amblemin o alem açısından büyük manası ve işlevi olmalı 

şüphesiz. Bu bilgilerden sonra size şunu sormak istiyorum: 

Biz Agarta I ve Agarta II kitaplarının arka kapaklarına bu 

amblemi yerleştir-dik. Agartalıların Ladoran alemi ile 

bağlantıları ve ilişkileri nedir? Bu şeklin Agartalılar 

açısından bir anlamı var mıdır? 

 

 Semiyun: Daha önce sözünü ettiğim gibi Ladoran 

alemi yine Ekol’ün kapsamında değerlendirilmelidir. Çok 

yüksek bir manevi alemdir. Ve özellikle sizin Derneğiniz ile 

çok yakın bir ilişkisi vardır. Derneğinizin dünyaya yönelik 

olarak yaptıkları görevlerin planlama merkezi Ladoran 

aleminde bulunmaktadır. Sizlerin oraya ziyaretiniz daha 
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önceden tespit edilmiş olan Derneğinizin amblemini 

görmeniz ve onu almanız sizin için bir hak olmuştur. O 

seviyeye çıkamasaydınız Derneğinizin amblemi size bir hak 

olarak verilmeyecekti. O amblemi alıp kullanmaya 

başladıktan sonra, o amblemin çok yönlü faydası sizlerin ve 

Derneğin üzerine otomatik olarak odaklaşmaya başlamıştır. 

Kitapları-mızın arkasına konulan Derneğin amblemi; 

kitapların bulunduğu ortamlara otomatik olarak enerji 

çekmede yarar sağlamaktadır. Ve bu da o çevrede olumlu 

etki yaratmaktadır. En kaba izah tarzı budur. Daha üst 

düzeylerine şu aşamada gerek yoktur. Bu amblemin Agarta 

ile ilişkisi açıkçası doğrudan bir ilişki değildir. Ama Ladoran 

aleminin amblemi olması, Agarta’nın dünya insanlığına 

tanıtılma işinin organizasyonunun ilk etapta Ladoran 

aleminde yapılmış olması, bizi Agartalılar olarak Ladoran 

alemi ile, oranın görevlileri ile ilişki içine zaten sokmaktadır. 

Bizler o alemi bilmekte, oraları ziyaret etmekte, o 

dostlarımız ile her türlü alışverişte bulunmaktayız. Ben 

bizzat bu çalışmanın çeşitli merhalelerini sizin değişik 

türdeki zamanlı-zamansız taleplerinizi o alemde pek çok 

manevi dostumuz ile görüşmüş durumdayım. Hatta sizin 

yüksek varlığınız bu görüşmelerin tamamında hazır 

bulunmuştur. Ama sizin doğal olarak bundan haberiniz 

olmamıştır. Ancak sezgisel yoldan, sezgisel açıdan bazı 

bilgiler size aktarılmıştır. O bilgiler bile vazifenin şu 

aşamaya gelmesinde çok etkin olmuşlardır. Zaman zaman 

sizi bu yöntemler ile vazifede doğru yürümeniz ve gayrete 

gelmeniz için teşvik etmekteyiz. Bizim bunun dışında 

Ladoran alemi ile çok değişik türde ilişkilerimiz olmaktadır. 

Ama her alem, her seviye açısından bu ilişki 

sürdürülmektedir. Çünkü Agarta Uygarlığı çevresine son 

derece açık bir yapıdadır. Bu kadarı yeterlidir. 
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 Soru: Benin bu akşam için bu konu çerçevesinde 

hazırladığım sorular bu kadar. Bugün elime nihayet Agarta 

Uygarlığı’nı tanıtıcı çalışmanın ikinci kitabı geldi. Gurur 

duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Sağına-soluna bakıyorum. 

Birinciden daha güzel bir çalışma oldu her yönüyle. Ve bu, 

tecrübeden kaynaklanan bir sonuç oldu. İnşallah Agarta II’yi 

birinci kitap ile birlikte size en kısa sürede hediye edebilirim 

ümidini taşıyorum efendim. 

 

 Semiyun: O ümidi biz de sizin kadar taşımakta ve 

hediyenizi büyük bir zevkle kabul etmeye hazırlanmaktayız. 

Allah bize çalışma gücü ve sabır versin. Biz yolumuzda 

yürümeye devam edelim ki, o günler bir an önce gelsin. Size 

iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 90 31.3.1996 

 

 Agartalıların uzay boşluğu, deniz altı gibi farklı 

 ortamlardaki dayanıklılıkları ve doğal tavırları. 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Sorularınıza geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi günler efendim. Ben bugün sizin çok farklı 

ve bizler için şaşırtıcı neticeler doğurabileceğine inandığım 

bir yapınızı veya doğal tavrınızı anlamak istiyorum. Agartalı 

insanların uzay boşluğu, gezegenlerin atmosferleri, deniz 

altıları gibi farklı ortamlardaki dayanıklıkları, tutum ve 

davranışlarını konuşmak istiyorum. Birinci sorum şu: Büyük 

gemilerinizin uzayda yapıldığını söylemiştiniz. Bu yapma 
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işinde agartalı görevliler sanırım uzay boşluğunda 

çalışıyorlar. Bu durumda onlar herhangi bir uzay elbisesi 

giyerler mi? 

 

 Semiyun: Bahsettiğiniz konu sizin için de, bizim için 

de önemlidir. Bizi tanımanız açısından bizim bu yönümüze, 

bu özelliklerimize temas edecek bir celse yapmış olmanız 

önemlidir. Bizler ruhen ve bedenen en mükemmel surette 

yaratılan insana örnek teşkil eden, bu tanımlamaya 

yaklaşmış varlıklarız. Bu nedenle sizin için şaşırtıcı, 

mucizevi hatta imkansız gibi değerlendirilebilecek pek çok 

olayı bizler gerçekleştirebiliriz. İnsanın görkemini anlamada 

bizim bu özelliklerimiz sizlere ve hatta diğer varlıklara ışık 

tutabilecek-tir. Sorunuzda değindiğiniz gibi bizler büyük 

gemilerimizi uzayda inşa etmekteyiz. Bunun dışında yine 

uzayda pek çok işin yapılması gereklidir. Bu işlerden ancak 

bir tanesi gemilerin uzayda yapılması işidir. Bu örnek 

üzerinde konuşacak olursak, bu gemilerin yapımında çalışan 

bilim adamlarımız, teknisyenlerimiz herhangi bir uzay 

elbisesi giymezler. Buna gerçekten gerek yoktur. 

Üzerlerindeki tabii elbiseleri ile uzay boşluğunda 

çalışmalarını sürdürebilirler. Bunun bizim için pek çok işi 

kolaylaştırıcı ve bir takım problemleri ortadan kaldırıcı yönü 

olduğunu herhalde takdir edersiniz. Bizim bu yapıda 

olmamız size imkansız gelse bile aslında daha önceki 

bilgilerimizden bunun böyle olduğu sonucuna ulaşmanız 

gerekir. Bizim bedeni mükemmellikle-rimiz ruhsal 

olgunluğumuz ile birleştiğinde bu, size göre doğal olmayan 

ortamlara daha fazla uyum sağlamamız imkanını bize 

vermektedir. Hiç şüpheniz olmasın uzay boşluğu bizim 

doğal mekanımız değildir. Bizler belirli bir atmosfer içinde 

yaşayan varlıklarız. Ama varlığımızın bize sağladığı 
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imkanlardan yararlanmak suretiyle doğallık dışı pek çok 

mekanda belirli sürelerde kalabiliriz. İşte bu nedenle uzay 

boşluğunda bir süre kalma imkanı vardır. 

 

 Soru: Öncelikle şunu sorayım. Bu süre ne kadardır? 

 Semiyun: Bu süre iki gün kadar olabilir. Ama burada 

teorik konuşuyorum. Çünkü belirli aralıklarla doğal 

ortamlara geçip tekrar dışarı çıkma imkanımız vardır. Bu 

süreci bu nedenle çok uzun sürelere yayabilirsiniz. 

 

 Soru: Şimdi burada bize göre engelleyici olan iki 

temel faktör var efendim. Birincisi; uzayda bir atmosfer 

basıncı yok. Bizim bedenimizin iç basıncının atmosfer 

basıncına eşit olduğunu biliyoruz. Böylece gözlerin 

yuvalardan fırlaması, damarların patlaması hatta vücudun 

patlaması basınçlar eşit olduğu için ortadan kalkıyor. Ama 

uzayda dış basınç yok. İç basıncı siz nasıl zaptediyorsunuz? 

Öncelikle bu problemle karşılaşmışsınızdır diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Birinci problem ve bize göre en önemli 

problem budur. Ama ruhsal irademizi bedeni mükemmelliği-

mize yansıttığımız müddetçe gözümüzün yuvalarından 

çıkmasını, damarlarımızın patlamasını engelleyebiliriz. 

Belki size imkansız veya çok zor gibi gelse bile bizim için 

bu bir nevi doğal hale gelmiş bir uygulamadır. Uzay 

boşluğuna çıkan veya bu tür bir ortama maruz kalan 

herhangi bir agartalı sabrını, iradesini, ruhsal olgunluğunu 

bedeninin üzerine yansıttığında bedeni yine fonksiyonunu 

bozulmadan sürdürmektedir. Aslında nispeten normallik dışı 

ortamlarda bulunan sizin bedenlerinizin de dayanma 

kapasitesi mevcuttur. Bir ağır yükü taşımanız veya bir baskı 
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ortamında bir müddet bulunmanız mümkündür. İşte bu bizde 

size göre çok daha fazladır. Sonuç olarak biz bu en önemli 

engeli ortadan kaldıracak iradeyi her zaman ve sürekli olarak 

gösterebiliriz. Böylece problemin büyük bir bölümü ortadan 

kalkmış olmaktadır. 

 

 Soru: İkinci problem biraz daha farklı bir özellik 

taşıyor. Sizler, bizler oksijensiz yaşayamayız. Tamam basınç 

olayını anladık ama işte, vücudun salgıladığı 

karbonmonoksit gazının oksijenle yıkanması, pisliğin nefes 

alma yoluyla dışarı atılması, yani kısaca kanın temizlenmesi 

ve hücrelere oksijenin iletilmesi gerekiyor. Bunu nasıl 

hallediyorsunuz? 

 

 Semiyun: Yine aynı irade devreye girmektedir. Böyle 

ortamda bulunan bir agartalı kardeşimiz vücudundaki kirli 

unsurları aynı dışkılama olayındaki gibi oksijene gerek 

kalmadan doğal bir refleks ile atabilmektedir. Bu, nefes alma 

yoluyla olmasa bile bizim için adeta otomatik bir şekilde 

bulunduğu yerden yani damarın içinden, kanın içinden, 

hücrenin içinden her ne derseniz deyin vücudun dışına 

atılması işlemidir. Böylelikle bizi zehirleyici maddeleri biz 

saf dışı bırakmış olmaktayız. Sizin oksijensiz otuz saniye, 

bir dakika gibi sürelerde kalabildiğinizi hesaba katarsanız 

bizim bu süreci şu işlemi yaptıktan sonra size göre çok uzun 

bir noktaya çekmemiz mümkündür. Ama işin başka 

noktaları yine devreye girmektedir. Bu da bizlerin icabında 

kendimizi bir saniyelik bir süreç içerisinde farklı bir ortama 

ışınlayıp orada yine hava ile temas etmemizin kolay 

olduğudur. Bir anlamda uzay boşluğunda çalışıyorken ve 

orada birkaç saat havasız kalmışken icabında iki-üç 

dakikalık süreç içerisinde sizin bir nevi işinizi bırakmanız, 
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bir çay molası vermeniz gibi bizler de işimizi bırakabiliriz. 

Aslında burada yine teorik olarak konuştuğumuzu 

söyleyebilirim. Hava dolu bir ortama örneğin bir 

uzaygemisinin içine girsek bile işimizi yine orada sürdürmek 

imkanımız vardır. Olayın bu yönünü de hesaba katarsanız 

bizim için uzayda elbisesiz dolaşmanın hiçbir sıkıntısı 

kalmayacaktır.  

 

 Soru: Efendim bizim hesap edemediğimiz uzay 

boşluğunda elbisesiz dolaşmada başka hesaba alınması 

gereken faktörler var mı? 

 

 Semiyun: Varsa bile bunlar size göre önemsiz 

sayılabilir. Yani hesaba katılmaması gereken henüz sizin 

bilim sahanıza ve idrak sahanıza girmeyen sorunlar vardır. 

Ama bu iki temel sorun şu aşamada göz önüne alınabilir ki, 

bizde bunu bu şekilde açıklamış durumdayız. 

 

 Soru: Örneğin 4. düzeye veya 4. boyuta çıkıyorsunuz 

ve oralarda yaşıyorsunuz. Orada oksijen olmayan ortamlar 

vardır diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Oksijen olan ortamlar da vardır, olmayan 

ortamlar da vardır. Oralar uçsuz bucaksızlıklar arz eder. 

Aynı şeyler o düzey ve boyutlar için de geçerlidir. Oksijen 

olmayan yerlerde bizler yine belirli bir süre bulunabiliriz. 

 

 Soru: Şimdi o noktaya geleceğim efendim. Örneğin 

bir anlamda Ay’ın yüzeyinde siz kendi bedeninizle bir özel 

giysi olmadan dolaşabilirsiniz... Biz Ay’a indiğimizde 

sizinle bu şekilde karşılaşabiliriz. 
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 Semiyun: Sözlerinize katılıyorum. Şu yukardaki 

açıklamalardan sonra bu doğal bir netice olarak karşımıza 

çıkar. 

 

 Soru: Aynı şekilde bizimkinden farklı atmosferlere 

sahip pek çok gezegenin yüzeyinde yine özel bir giysi 

olmadan dolaşabilirsiniz? 

 

 Semiyun: Haklısınız. Pek çok gezegenin atmosferi 

bizimkinden oldukça farklıdır. Bizimkiyle nispeten aynı, 

nispeten farklı ve çok farklı olan gezegenler vardır. Benzer 

olan yerlerde bizler herhangi bir giysi ihtiyacı duymadan 

çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Bunun dışında yine sizin 

astronotlarınızın giysilerine benzer, nispeten bizi dış 

ortamlardan koruyan, bizim medeniyetimize has yapılara 

sahip giysiler giymekteyiz. 

 

 Soru: Şimdi oraya geleceğim. Onun dışında şunu 

soruyorum: Bu kainat sonsuz olduğuna göre çok farklı 

basınçta, zehirli gazlardan oluşmuş, bir nefeste insanın içine 

girince onun ölümüne sebebiyet olabilecek ortamlar vardır 

diye düşünüyorum. Buralarda mutlaka bu elbiseler 

giyilmelidir. 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Bizde bunu 

kastediyoruz. 

 

 Soru: Sıcaklık için de aynı şey söylenebilir mi? Yani 

bir 100 derecelik sıcaklıkta siz herhalde bulunamazsınız. 

Çünkü suyun kaynama derecesidir diye düşünüyorum. 
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 Semiyun: O yine sizin teorik yaklaşımınızdır. Yine 

baştaki söylediğim sözleri düşünürseniz 100 derecenin 

üzerindeki ortamlarda bile belirli bir müddet bulunabiliriz. 

Ruhsal irademize biz bu açıdan oldukça güvenmekteyiz. 

Nihayet fiziki bir maddenin yine fiziki bir maddeyi yani 

bedeni etkilemesi olayı ile karşı karşıyayız. Ama işte burada 

bedene sahip olan ruh gücünü devreye soktuğunuzda o 

sıcaklığın sizin hücrelerinize, hücrelerinizdeki suya pek tesir 

etmeyeceğini hesaba katabilirsiniz. Sizin tarihinizde buna 

benzer örnekler vardır. Örneğin Hz. İbrahim Peygamberiniz, 

Peygamberimiz ateşin içinde fiziki bedeniyle bulunmasına 

rağmen ateş onu yakmamıştır. Bu onun ruhsal gücünün 

bedene yansımasının doğal bir neticesidir. Yani kısaca biz 

alevli, ateşli bir ortamda bulunsak bile Hz. İbrahim 

Peygamberimizin size örnek olarak bıraktığı hareket tarzını 

uygulayarak o ateşin bizim bedenimize zarar vermesini 

önleyebiliriz. 

 

 Soru: Ama sözgelimi bir Güneş’in içinde 

bulunamazsınız? 

 

 Semiyun: Şüpheniz olmasın. Bunun bir ölçüsü vardır. 

Ama ölçü 200 derecedir, 500 derecedir diye kaba bir 

yaklaşım sergilememek yerinde olur. Güneş’in sıcaklığı 

milyonlarca derecededir ve hiçbir uzaygemimiz Güneş’in 

içinde bu şekilde bulunamaz. Her şeyin bir hududunun 

olduğunu zaten biliyorsunuz. İşte bu hudut kapsamında olayı 

değerlendirmek gerekir. 

 

 Soru: Oldukça şaşırtıcı neticelerle karşılaşıyoruz. 

Şunu düşünüyorum. Bu durum sizin yaptığınız 
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incelemelerde size büyük kolaylık sağlar. Hürriyetinizi daha 

da artırır efendim. 

 

 Semiyun: Zaten amaç budur. Sizin astronotlarınızın 

giydiği giysiler ile hareketler önemli ölçüde 

kısıtlanmaktadır. Bir amaç bunu ortadan kaldırmaktır. Biz 

fiziki elbise giymek yerine ruhsal güç ile donanmış ruhsal 

elbiseleri giymeyi tercih ediyoruz. 

 

 Soru: Bunu geliştirme yönünde çalışmalar herhalde 

devam ediyordur diye düşünüyorum. 

 Semiyun: Bunlar sandığınızdan daha önemli 

konulardır. Allah insanı ve onun özü olan ruhu çok 

mükemmel bir biçimde yaratmıştır. Bu mükemmelliği 

keşfetme ve ondan yararlanma süreci adeta sonsuzdur. Onun 

için bu konuda ulaşılan seviyeye bir sınır koymamız 

mümkün değildir. Ruh ve beden ilişkisinin mükemmelliği 

ölçüsünde elde edilen neticeler mükemmel olacaktır. 

 

 Soru: Peki bu dayanıklılık, topyekün dayanıklılık biz 

yeryüzü insanı için de düşünülebilir mi? 

 

 Semiyun: Zaten sizin evliyalarınız bu tür örnekler 

vermişlerdir. Size burada ufuk açmışlar, yol göstermişlerdir. 

İnanınız bu konuştuğumuz konuların bizimki kadar olmasa 

bile bir miktarını sizlerin yapması mümkündür. Bunun 

eğitimini almanız gereklidir. İnşallah Altınçağda bu tür 

çalışmalar büyük bir ciddiyet kazanacaktır. 

 

 Soru: Yani Altınçağda örneğin atmosferde, uzay 

boşluğunda bizler de bir süre dolaşabilecek miyiz efendim? 
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 Semiyun: Neden olmasın. Bunun tekniğini bildikten 

sonra kontrollü bir biçimde sizler de bunu yapabileceksiniz. 

 

 Soru: Bir de olayın şu yönünü hesaba katar mıyız:  

Fiziki bir alete veya eşyaya temas ederken kendi 

bedenimizin vibrasyonel seviyesini bir miktar yükselterek o 

ortamın bedene zararı olan etkilerinden korunmak 

mümkündür diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Bu, işin diğer bir yönüdür. Bizim elimizde 

bu açıdan pek çok imkan vardır. Gerektiğinde uzay 

boşluğunda çalışan bir agartalı kardeşimiz vibrasyonel 

seviyesini bir miktar yükselterek oradaki sıkıntı verici 

durumlardan kurtulabilir. Hem öyle bir kurtulur ki, oradaki 

işini yine oradaki aletlere veya alet olmayan başka unsurlara 

temas etmek suretiyle sürdürebilir. Bütün bunları hesaba 

kattığınızda olayın bizim için çok daha doğal bir yapıda 

olduğunu anlarsınız. 

 

 Soru: Şu konuya girmek istiyorum: Yeryüzünde 

denizler var. Denizlerin derinliklerine dalmak mümkün ve 

buralara korunmasız olarak dalabilirsiniz diye düşünüyorum. 

Bu dalma hangi derinliğe kadar olabilir ve ne kadar süre 

kalınabilir? 

 

 Semiyun: Bizim bu şekilde bir yaklaşımımız 

olmamakla beraber denize dalmak isteyen bir agartalı 700-

800 metre civarına herhangi bir koruyucu giysi olmadan 

dalabilir. Oradaki basınca vücudu rahatlıkla dayanabilir ve 

yine birkaç saat nefes almadan oraları inceleyebilir. Işık 

olmasa bile bir nevi her tarafı göz olan ruhsal olgunluğu ile 

neyi incelemek istiyorsa veya ne yapmak istiyorsa bunu 
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rahatlıkla yapabilir. Ama şu bir gerçek ki uygulamada 

suların içinde saatlerce herhangi bir agartalı kardeşimiz 

kalmamakta-dır. Çünkü buna gerek duyulmamaktadır. 

İncelenecek olan her ne ise bunu suyun içine giripte birkaç 

saat süre ile havasız ve o basınç altında kalmak suretiyle 

incelememize gerek yoktur. Bu konuya sadece 

vücutlarımızın dayanıklılığı açısından ve teorik olarak 

yaklaştığımızı bir kere daha söylemeliyim. 

 

 Soru: Peki örneğin 1500 metreye, yine teorik olarak 

konuşuyorum bir giysi olmadan dalınabilir mi? 

 Semiyun: Teorik olarak konuşabilirsek 5000 metreye 

de dalabiliriz, 8000 metreye de. Ama süre çok kısa olur, 

burada çok farklı ruhsal iradeler devreye girer. Yine de az 

önce sözünü ettiğim derinlikten sonra vücuda yüklenen 

basıncın bizim normal sınırımızın üzerine çıkacağını 

bilmelisiniz. Bu durumda agartalı vücutların dayanma 

imkanı ortadan kalkar. Ama teorik açıdan yanlış 

anlaşılmaması için tekrar söylüyorum biz 8000 metreye 

kadar da inebiliriz. Fakat orada o şekilde uzun süre kalmak 

veya sağlıklı bir çalışma yapmak mümkün değildir. Yine 

toparlarsak bunlar teoride agartalı vücutların dayanıklılığını 

örneklemesi açısından konuşulan konulardır. 

 

 Soru: Tabii bu arada ciğer su ile dolarsa veya zehir ile 

dolarsa bunun temizlenmesi yine ışınlama suretiyle mi olur? 

 

 Semiyun: Teorik olarak öyledir ama bir agartalı 

denize daldığı zaman ciğerini su ile doldurmaz. Neden 

doldursun? 
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 Soru: Efendim bütün bunların neticesinde çok farklı 

ortamlara dayanabilen, oralara uyum sağlayabilen, ruhsal 

olgunluğunu mükemmel vücutlarına yansıtan ve bunu 

kontrol eden müthiş varlıklar ile karşılaşıyoruz. Benim 

anladığım bu. Daha önceki özelliklerinizi de devreye 

soktuğumuzda yine aynı şeyi söylüyorum “biz insanı en 

mükemmel surette yarattık” tanımlamasının Yüce 

Kuran’ımızda ne kadar doğru bir tanımlama olduğu 

gerçeğiyle bir kez daha karşılaşıyoruz. Uzaydaki, kainattaki 

pek çok varlık bu güçlere sahip değildir diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Düşüncenize katılıyorum. Genel olarak 

bizler ve insan hakkında bu değerlendirmeyi kabul 

edebiliriz. Kainatta bizden farklı ama mükemmel surette 

yaratılmış pek çok varlık bulunmaktadır. Fakat bunların 

insandan üstün olduğunu düşünmemeniz gerekir. Allah her 

varlığı kendi üslubunda en güzel şekilde yaratmıştır. Ama 

yine bir kıyas yapacak olursak, biz insan denen varlıktan bu 

fiziki kainatlarda daha mükemmelini bulamadık. Aslında 

sizler de öylesiniz. Ama sizler bu mükemmelliğe henüz 

ulaşamamış bu yolda olan insanlarsınız. Bizlerin bile bu 

mükemmelliğe ulaştığını söyleyemeyiz. Sadece ulaştığımız 

seviye sizinkinden bir hayli ileridedir. 

 

 Soru: O halde yine fiziki kainatlarda insanlık ailesine 

mensup ama sizden çok daha ileri seviyelere ulaşmış insan 

dediğimiz varlığın tipik ve belirgin özelliklerini gösteren “en 

mükemmel surette yaratılmış insan” tanımına sizden daha 

fazla yaklaşmış  üyeler vardır efendim. Ben bu neticeye 

ulaşıyorum. 
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 Semiyun: Biz de bunu kastediyoruz. İnsanlık ailesinin 

oldukça geniş olduğunu buradan bir kez daha ben 

söyleyebilirim. Sizin içinizde şu yapı altında bile iradesini 

bizden çok daha yüksek surette yansıtabilecek varlıklar 

olmakla beraber bedeni yapısının geriliği nedeniyle bizim 

elde ettiğimiz veya ulaştığımız neticelere ulaşmak onlar için 

oldukça zordur. Ama Hz. İbrahim Peygamberinizde 

görüldüğü gibi ve pek çok evliyanın örneklediği gibi bu 

bedenlerinizle bile sizler bizim şu yaptıklarımızı teorik 

olarak yapabilirsiniz. Bunun için biraz da ilahi alemin 

müsadesi şarttır. Çünkü bu tür yüksek varlıkların içinde 

bulundukları topluma ve toplumun realitesine uymaları 

gereklidir. 

 Soru: Anlıyorum efendim. Başka bu konularda ne 

diyebilirsiniz? Benim şu anda soracaklarım bu kadar. 

 

 Semiyun: Bu konuya tekrar dönmeyi arzu ederiz. 

Çünkü bizim özelliklerimizi bu çerçevede size daha iyi 

tanıtacak durumlar mevzu bahistir. Şu aşamada bu kadarı 

yeterlidir. Size iyi akşamlar dilerim. 

 

 

 

 Celse: 91 11.5.1996 

 

 Agarta’da birlik ve beraberlik kavramı. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz.  

 

 Soru: İyi akşamlar. Ben bu akşam birlik veya 

birliktelik hakkında konuşmak istiyorum. Bu kavramlar 

dünya insanlığı açısından da sürekli işlenmekte. Bunun 
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önemini biliyoruz. Bu önem Agarta’da nasıl tezahür 

etmiştir? Onu öğrenmek istiyorum. Daha önceki celselerden 

biliyoruz; Agartalılar sporu ve bazı işleri birlikte 

yapıyorlardı. Onlar daha çok bireysel varlıklar mıdır yoksa 

toplumsal varlıklar mıdır?  

 

 Semiyun: Birlik kavramı sizin paramparça olmuş 

dünyanız açısından son derece önemlidir. Zira sizin bütün 

sorunlarınızın temelinde birlikten uzak olmanız yatmaktadır. 

Gerek tekamüldeki geriliğiniz, gerek dünyanın hem fiziksel  

hem toplumsal yapısındaki bozukluklar sizin birleşememeni-

zin bir göstergesidir. Sizin toplumunuzun zaman zaman 

tartıştığı insan varlığının toplumsal veya bireysel olma 

halleri bizim toplumumuzda tartışması hiçbir zaman 

yapılmamış kavramlardır. Bu bakımdan sorunuzun bize göre 

bir cevabı yoktur. Ama sizin sorunuza pek çok bakış açısıyla 

yaklaşmak mümkündür. Bu bakımdan yine de verilecek en 

güzel cevap bizlerin özgür iradeli, bireysel varlıklar olarak 

yaşantımızı toplumsal bir ortam ve toplumsal dayanışma 

içinde sürdürüyor olmamızdır. Öncelik bakımından herhangi 

bir şey söylenemez. Bizler hem bireyselliğin tadını 

çıkarmakta, hem de toplumsal olmanın bütün nimetlerinden 

yararlanmaktayız. Sizde hem bireysel hem de toplumsal 

olarak böyle bir denge çoğu zaman sağlanamamaktadır. 

Ama şüphesiz gelecek dönemde toplum ve birey kavramları 

hem dünya insanlığının, hem de bireysel mahiyette 

insanların lehine bir dengeye oturacaktır. Konumuz daha çok 

birlikteliğin gücü ve önemi üzerinde odaklaşmış olduğuna 

göre biz bunu gerçekten Agartalılar açısından incelemeye 

değer bir konu olarak görüyoruz. Sanırım sorular soruldukça 

bu önemi anlatmak imkanımız olacaktır. 
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 Soru: O zaman şöyle soralım efendim. Birliktelik 

veya birlik kavramını kendinize göre nasıl açıklarsınız? 

Bundan nasıl yararlanırsınız? 

 

 Semiyun: Her şeyden önce insan varlığı bireysel 

olarak yaratılmış olmakla birlikte toplumsal bir varlık olarak 

dünya ve benzeri yerlerde yaşantısını sürdürmektedir. 

Toplumsal dayanışmanın insan kavramı ile bütünleşen bir 

yönü vardır. Yani biz insanı bir birey olarak incelemekten 

çok toplumsal bir varlık olarak incelemek durumundayız. 

Çünkü insan dediğimiz varlığın özellikleri onun toplum ve 

kalabalıklar halinde yaşamasını icap ettirmektedir. Aslında 

pek çok varlık açısından durum budur. En azından sizin 

tanıdığınız hayvanlar ve bitkiler yine bir arada yaşamanın, 

dayanışmanın ürünüdürler. Ama kainatta çok farklı varlık 

grupları olduğunu, bunların tekil veya çoğul olarak 

değerlendirilemeyeceğini bizler bildiğimiz için bu ayrıma 

dikkat çekiyoruz. İnsanoğlunun önemli bir hususiyeti onun 

bu şekilde toplumsal varlık olmasında ve gücünün önemli 

bir bölümünü buradan almasında yatmaktadır. Biz 

Agartalılar olarak pek çok konuda toplumsal birlikteliğin 

imkanlarından yararlandık, yararlanmaya devam ediyoruz. 

Hiç şüphesiz bizler birlikteliğin gücünü kullanmasaydık 

tekamül açısından bu seviyeye asla gelemezdik. 

 

 Soru: Yanlız benim birliktelikten kastettiğim, insanla-

ın bir araya gelip bir şeyler üretmesinden ziyade düşünsel 

mahiyette birliktelikler. Çünkü zaten insanoğlunun 

toplumsal birlikteliğini, bir araya gelip fiziksel işler yaptığını 

biz biliyoruz. Ben biraz da o kapsamda bu tanımlamaya 

yaklaşmanızı istiyorum.  
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 Semiyun: Zaten biz de onu kastediyoruz. Çünkü 

günlük hayatta tekil veya çoğul çalışmalar zaten 

yürümektedir. Ama Agartalıların yaptığı öyle işler vardır ki, 

bu ancak birliktelik ile yapılabilir. Daha önceki celselerimiz-

den hatırlar iseniz uzaygemilerimizi bir ekip çalışması içinde 

düşünsel güç ile yaptığımızı söylemiştik. Henüz bir agartalı 

kardeşimiz tek başına düşünce gücü ile bu gemileri inşa 

edemez. Bu bir örnektir. Bu örnekleri gerek üst düzeylerde, 

gerekse yine 3. boyutun 3. düzeyinde değerlendirmek müm-

kündür. Özellikle dış güçlere karşı Agarta Uygarlığı’nın 

düşünsel birliğinden önemli ölçüde yararlandığımızı 

söyleyebilirim. 

 

 Soru: Şu konu akla geliyor. Burada, dünya üzerinde 

yaşayan Agartalılar var. 4. düzeyde yaşayan Agartalılar var. 

Bu arada kainattaki ve alemlerdeki pek çok gezegene, çeşitli 

süptillikteki gezegenlere dağılmış Agartalılar var. 

Gerektiğin-de çok özel haller altında bu Agartalıların 

topyekün düşünsel birliğinden yararlanmak mümkün müdür? 

 

 Semiyun: Mümkündür. Çok önemli bir konudur. Biz 

az önce bunu kastetmiştik. Agartalılar yaratılış içinde her 

nerede olursa olsun birbirleriyle haberleşmek imkanına 

sahiptirler. İşte o çok özel durumlarda zaman zaman bütün 

Agartalılar nerede olurlarsa olsunlar düşünce birliği, sevgi 

birliği veya buna benzer zihinsel birliktelikler oluşturmakta 

ve bunu istenilen süre zarfında sürdürebilmektedirler. Biz bu 

yöntem ile inanınız kainatın gidişine etki edebilecek çok 

önemli neticeler elde ettik. 

 

 Soru: Bunu bir örnekle açabilir misiniz? Yani bu 

şekilde Agartalıların zihinsel birlikteliğini sağlamak 
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suretiyle tek bir zihinsel güç oluşturup somut fiziksel 

neticeler elde edilebilmiş midir? 

 

 Semiyun: Hem de pek çok fiziksel neticeler elde 

edilmiştir. Şüphesiz bunlar Agartalıların ve tüm insanlığın 

hayrına neticeler olmuştur. Zaman zaman bu yöntemler 

kullanılmaktadır. Tabii olayın bir de şu yönü vardır. Bütün 

Agartalıları hesaba katmamak gerekir. Yöresel olarak, lokal 

bazda bu tür zihinsel faaliyetler sürekli meydana 

gelmektedir. 

 

 Soru: Peki bu bir nevi savaş türü bir kavram ile de 

izah edilebilir mi? Bu tür saldırıya veya savunmaya yönelik 

zihinsel birliktelikler olmuş mudur? 

 Semiyun: Lokal bazda zaman zaman gerek 

duyulduğunda olmuştur ve olmaya devam edecektir. Çünkü 

bu kainatta insanların dostları olduğu kadar düşmanları da 

mevcuttur. 

 

 Soru: Ben şimdi tekrar somut bir noktaya gelmek 

istiyorum. Örneğin agartalı insanlar yalnız kalır. En azından 

kendi kendiyle başbaşa kalmak ister. Çünkü onlar da insan. 

Örneğin bir agartalı insanın bir günün içinde yalnız kaldığı 

veya kalmak istediği süre ne kadardır? 

 

 Semiyun: Bunu gün ile sınırlamamak gerekir. Bazı 

günler hem kendisinin isteği, hem de yaptığı işi, çabası 

nedeniyle pek çok insanla bir arada bulunmak isteyebilir. 

Yine bazı günler boyunca özellikle yaptığı iş veya çalıştığı 

konum nedeniyle diğer Agartalılardan, ailesinden, 

çocukların-dan uzak kalabilir. Buna bir sınırlama koymamak 
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gerekir. Uzaklığın, ayrılığın izafi bir kavram olduğunu tekrar 

burada önemle hatırlatırım. 

 

 Soru: Yalnız şu var. Örneğin ailesine bir agartalı süre 

ayırır. Onun çocukları vardır. Belki agartalı açısından, büyük 

olgun bir agartalı açısından izafi bir kavramdır ama 5-6 

yaşındaki bir agartalı çocuk anasıyla, babasıyla, dayısıyla 

olmak ister. Onun bir ihtiyacı vardır ve ona bir zaman 

ayrılmaz mı efendim? 

 

 Semiyun: Bunlar son derece doğal hallerdir. Sizde 

nasılsa bizde de öyledir. Her agartalı ailesine gün içinde 

gereken zamanı ayırır. Bizde işten güçten veya bireysel ego 

türü yaklaşımlardan dolayı özleme hali ortaya çıkmaz. 

Yapımız itibari ile çocuklarda bile bunu dengelemek son 

derece kolaydır. 

 

 Soru: Ben topluma ne kadar süre ayırır diye de bir 

soru soracaktım ama aynı şey toplum için de geçerli o 

zaman? 

 

 Semiyun: Topluma da aynı ölçüde süre ayırır. Daha 

açık bir ifade ile agartalı insanlar salt çalışmak ve görev 

maksadıyla bir araya gelmezler. Birbirlerini özledikleri, 

istedikleri, birbirleriyle sohbet etmeyi arzu ettikleri için, 

eğlenmek için bir araya gelirler. Sizlerdeki durum nasılsa 

bizlerde de öyledir. Ama sizdeki duygusal yaklaşımlardan 

ziyade bizimkinde daha şuurlu bir irade rol oynar. 

 

 Soru: Şimdi belirli maksatlar için bütün Agartalıların 

bir nevi zihinsel konsantrasyon yaptıklarını anladık. Peki 
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herhangi bir nedenle bütün Agartalıların fiziksel olarak bir 

araya toplandığı olmuş mudur efendim? 

 

 Semiyun: Hayır. Buna bu güne kadar gerek 

kalmamıştır. Siz yeryüzündeki bize göre sekiz milyarın 

üzerindeki insanın bir şehire, bir alana toplanmasının gerekli 

olduğunu söyleyebilir misiniz? Aynı şey bizim için de 

geçerlidir. Kaldı ki biz bu toplanmayı zaten zihinsel yol ile 

gerçekleştirmekteyiz. Ama yine de kalabalık toplantılar, 

şölenler, bayramlaşmalar yapılmıştır. Ve bazen bu maksatla 

yüz binlerce agartalı bir araya gelmiştir, gelmektedir. Ama 

bunun çok özel bir amacı olmalıdır. Çünkü Agartalıların 

vakti gerçekten değerlidir. 

 

 Soru: Şunu da öğrenebilir miyiz. Örneğin bir milyar 

agartalı bir maksatla düşünsel güçlerini birleştirdi. Bunu tek 

bir insanmış gibi kullanmak, örneğin Üstatlar Meclisi’nin 

başkanı sıfatıyla, kendinde tezahür ettirerek kullanmak 

mümkün mü efendim? 

 

 Semiyun: Zaten amaç bu olur. Yoksa konsantrasyo-

nun, zihinsel birlikteliğin anlamı kalmaz. Bütün bu zihinsel 

güç, düşünce gücü bir noktaya sevk edilir ve gerektiğinde o 

tek bir varlığın zihinsel ve düşünsel gücüymüş gibi 

yönlendirilebilir. Bunlar hakikaten çok önemli neticeler 

doğurabilen son derece kuvvetli bir güç ve kudret oluşturur. 

İşte insanın üstün noktalarından bir tanesi yine budur. Çünkü 

kainattaki pek çok varlık bu tür bir kavrama sahip değildir. 

 

 Soru: Yani bunu isteseler bile gerçekleştiremezler mi 

demek istiyorsunuz? 
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 Semiyun: Evet onu kastediyoruz. Bu önemli bir 

ayrıcalıktır. 

 

 Soru: Bu bireysel baza indirilebilir mi? Örneğin 

Üstatlar Meclisi’nin başkanı diyelim tüm Agarta halkına bir 

mesaj iletmek ister mi, isterse bunu nasıl yapar? 

 

 Semiyun: Bir insanın bir milyar insana aynı anda 

telepatik mesaj göndermesi o kadar kolay bir iş değildir. Çok 

güçlü ve kudretli bir varlık olması gerekir. Açıkça ifade 

edeyim ki, henüz zihinsel yöntemle herhangi bir agartalı bir 

milyar agartalıya bir bilgi aktarabilmiş, bir haber iletebilmiş 

değildir. Ama bu bizde daha farklı bir şekilde halledilmiş 

durumdadır. Üzerimizde taşıdığımız aletlere gerektiğinde 

görevli kişi haber verebilir ve bir haber aynı anda kainatın 

neresinde olursa olsun bütün agartalılara ulaştırılabilir. 

Teknik yöntemlerle biz bunu çözmüş bulunuyoruz. Ama 

bunun o kadar sık gerçekleşmediğini söylemeliyim. Çünkü 

buna bu ölçüde ihtiyaç olmamıştır. Yine lokal bazda bu 

haberleşmeler sürekli yapılmaktadır. Bir birimin başkanı 

biriminde bulunan gerektiğinde on binlerce agartalıya 

istediği anda sürekli mesajlar vermekte ve sürekli iletişim 

kurulabilmektedir. 

 

 Soru: O zaman herhangi bir agartalının bütün Agarta 

halkına iletmek istediği bir mesaj olsun. Bunu zihinsel 

yöntemle yapamayacağını biliyoruz. O alet vasıtası ile 

yapabilir mi? 

 

 Semiyun: Gerekirse yapar. Çok maksatlı aletler 

vardır. Bir agartalı bütün Agartalıları bilgilendirmek 

istediğinde bunu yapabilir. Ama bunun çok ender ve çok çok 
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seyrek olduğunu söylemeliyim. Çünkü gerçekten ileteceği 

haberin bütün Agartalıları ilgilendirecek çok önemli bir 

haber olması gerekir. Bu tür örnekler olmuştur. Çok 

istisnaidir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

 

Soru: Mesela dev bir buluş olabilir mi? 

 

Semiyun: Neden olmasın. Bu tür örnekler olmuştur. 

 

 Soru: Özel bir felaket haberi de olabilir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Biz düşündüğünüz manada bir 

felaket ile karşılaşmadık. 

 

 Soru: Efendim akla şöyle bir soru geliyor. Zihinsel 

birlik mi önemlidir, fiziksel birlik mi? Yani insanların bir 

araya toplanması mı? 

 

 Semiyun: Şüphesiz zihinsel birlik daha önemlidir. 

Çünkü zihinsel birlik fiziksel birlikten elde edilmesi gereken 

neticeyi zaten sağlamaktadır. Ondan sonra insanları fiziki 

olarak bir yere toplamanın bir esprisi kalmamaktadır. Ancak 

gerçekten ihtiyaç duyulduğu anlarda bu tür toplantılar, 

birleşmeler olmaktadır. 

 

 Soru: Efendim birlik konusunda biz insanlara ne 

tavsiye edersiniz? 

 

 Semiyun: Adı üstünde birliği tavsiye ederiz. Kavgalar 

ayrılıklardan kaynaklanır. İnsanların bir araya gelip 

birbirlerini tanımaları, birlik içinde yaşamaları gerekmekte-

dir. Ayrılık, ayrılma, bölünme, parçalanma insan kavramına, 
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üstün insan tanımlamasına uymamaktadır. Şeytanın birinci 

meşgalesi insanları bölüp parçalamaktır. Ve bunda da bir 

hayli başarılı olduğu söylenebilir. Zihinsel birlikten tutun da 

tüm insanların sınır çizgilerini kaldırarak bir arada 

yaşamalarına kadar insanlıktan bugün artık beklenen bir ve 

beraber olmalarıdır. Bizim bu sözlerimizin aslına bakarsanız 

o kadar önemi yoktur. Çünkü herkez onun anlamını 

bilmektedir. Ama uygulamakta zorluk vardır. Bu zorluk 

nedeniyle yeryüzünde kıyam devam etmektedir. Ama bunun 

bir sonu olduğunun bilinmesi gerekir. İşte biz o sona hızla 

yaklaşıyoruz. Sanırım bu kadarı yeterlidir. Size iyi akşamlar 

dilerim. 

 

 

 Celse: 92  19.5.1996 

 

 Agartalılarda hukuk sistemi, yaşayış sistem ve 

 prensipleri. 
 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Sorularınıza geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi günler efendim. Sanırım ilk kitabımızda 

biraz adalet konusu üzerinde durmuştuk. Sizlerde 

mahkemelerin, adliye binalarının, hapishanelerin olmadığını 

biliyoruz. Bir agartalının adi bir suç işleyip hapiste kalması 

gibi bir kavram şu bilgilerden sonra düşünülemez. Aynı 

şekilde Agartalıların menfaatkar davranışlarından ötürü 

toplum tarafından cezalandırılması gibi bir kavramı da ben 

düşünemiyorum. Çünkü gördüklerimizden nefsaniyetin son 

derece kontrollü olduğu ortaya çıkıyor. Ama bizimkine 

benzeyen bir hukuk sisteminiz olmadığını bilmekle beraber  
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sizin kendinize has bir hukuk sisteminiz, bir takım kurallar, 

normlar sisteminiz olduğunu düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Düşünebilirsiniz. Az önceki tespitlerinizi 

biz zaten birinci kitabımızda işlemiştik. Ama buradan her 

isteyenin, her istediğini, istediği gibi yapması gerektiği 

sonucuna ulaşılamaz. Hukuk sistemi kavramını kabul 

etmemekle birlikte bir yaşayış sisteminden, yaşayış 

prensiple-rinden söz edebiliriz. İşte bu prensipler ve 

sistemler Agarta’ daki insanların ve şu ana kadar bildiğiniz 

bilmediğiniz kurumların birbirleri ile olan ilişkisini tespit 

etmiştir. Bunlar öyle sistem ve prensiplerdir ki, hem hür 

iradeye hiçbir zarar getirmez, hem de sistemimizin sürekli 

gelişip tekamül etmesini sekteye uğratmaz. Bu prensipler, 

aslında kendisine ait olduğu kavramların doğal yapısından 

kaynaklanan sistemler olarak düşünülebilir. Örneğin daima 

bir öğretmen ve öğrenci ilişkisi var olacaktır. Ve burada 

öğretmenin koyduğu tavırlara öğrencisinin uyması 

öğrenciden beklenecektir. Bunun aksine bir tutum 

düşünülemez. Çünkü öğretmenin oradaki amacı öğrencisine 

bilgiyi iletmektir. Bilgiyi alma yöntemi açısından öğretmen-

öğrenci ilişkisinin varlığı ve bu ilişkinin belirli bir prensip 

doğrultusunda cereyan etmesi kaçınılmazdır. Aksi taktirde 

öğrenci o bilgiyi istenilen düzeyde alamayacaktır. Öğretmen 

ve öğrenci bunu bildiği için bu prensip veya sistem böylece 

yerine oturmuştur. Her ne kadar sizde durum böyle ise de 

yine de hem hukuk kuralları hem toplumsal kurallar 

açısından bunlar belirli bir şekle bağlanmıştır. Ama hem 

öğretmen hem öğrenci bu şekli zaman zaman ihlal 

etmektedirler. İşte bizde öğretmen ve öğrenci bu prensipleri 

bilir ve bunları ihlal etmezler. 
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 Soru: Burada bir nokta koymak istiyorum. Örneğin 

üniversiteleri ele alalım. Burada yine bir sistem, bir düzen 

var. Yani yazılı olmasa da örneğin birinin bir kariyer 

yapması için belirli aşamalardan zaman içinde geçip bilgisini 

yükseltmesi var. Yani bu tür prensiplerden, sistemlerden mi 

söz ediyorsunuz? 

 

 Semiyun: Örneğinizi kabul ediyoruz. Bizde de durum 

aynıdır. Ama bizdeki prensipler genelde bizim yaşam 

anlayışımızın yani bize göre kendi ahlakımızın ve üzerinde 

durulan kavramın özelliklerinden ortaya çıkan prensiplerdir. 

Ve bunlara herkes uyar. Bu açıdan bizim prensiplerimizin, 

sistemlerimizin olduğunu rahatlıkla söylemeliyiz. Ama 

sizdeki gibi buna uymamak ve uymadığı zaman bir 

müeyyide ile karşılaşmak bizde yoktur. Çünkü artık bizi 

tanıyorsunuz. Yapımız bozucu olmaktan ziyade yapıcı 

özelliktedir. Bu özellik kendi koyduğumuz kurallara 

kendimizin uymasını sağlamaktadır. 

 

 Soru: Buna o zaman bize göre bir hukuk sistemi 

demek doğru değil. 

 

 Semiyun: Hayır doğru değil ama cümlelerimizin 

içinden çıkartacağınız gibi bir sistem veya prensipler 

manzumesi diyebiliriz. 

 

 Soru: Efendim bu yazılı mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır. Prensiplerin hiçbirinin yazılı 

olmasına gerek yoktur. Bir anlamda bizim aklımıza 

yazılmış-tır diyebiliriz. 
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 Soru: Ama bunu bilmeyenler, çocuklar ne oluyor? 

 

 Semiyun: Onlar yaşantıları içersinde bizim aklımıza 

yazılmış olan bu prensipleri yaşayarak öğrenirler. 

 

 Soru: Peki dışarıdan gelen bir yabancı? 

 

 Semiyun: Onlar zaten belirli bir maksat ile burada 

bulunurlar. Bizim prensiplerimizin ne olduğunu bilirler ve 

ona hürmet gösterirler. 

 

 Soru: Sözgelimi ben Agarta’ya geldiğimde sizin 

prensiplerinizi tanımazsam ne olur efendim? 

 

 Semiyun: O zaman size yaramaz bir çocuk gözüyle 

bakarız ve davranışlarınızı hoşgörürüz ama o davranışlarını-

zın bize zarar vermesine izin vermeyiz. Kaldı ki Agarta’ya 

gelen varlıkların büyük çoğunluğu belirli bir olgunluğa 

erişmiş durumdadırlar. Siz bile herhangi bir misafirliğe 

gittiğinizde o evin kurallarına uyduktan sonra bizim 

Agartalıların koyduğu veya koyduğunu sandığınız 

prensiplere uymamanız söz konusu olmayacaktır. Burada 

teorik olarak konuştuğunuzu biliyoruz. 

 

 Soru: İki milyon yıllık bir düzen var önümüzde. Çok 

şeyler geçmiş ama bütün bu sorun yaratıcı kavram veya 

problemler (bizim şu anda aklımıza gelmeyen) sizde 

halledilmiştir diye düşünüyorum bu süreç içersinde. 

 

 Semiyun: İnsani ilişkiler açısından en başından 

halledilmişti. Bizde kavga-gürültü veya sizdeki benzer 

egosal yaklaşımlar baştan beri olmadığı için bizler bu tür 
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problemlerle karşılaşmadık. Yine de kendi içimizde 

halletme-miz gereken problemler her zaman var olmuştur. 

Bu Agartalıların düzenleri bozma arzusundan 

kaynaklanmaktan daha çok teknik nedenlerden kaynaklanan 

sorunların bir sisteme bağlanması ile ilgilidir. Ve arada bu 

bakımdan büyük kavram farkı vardır. 

 

 Soru: Bu prensipler sadece insanların arasındaki 

ilişkiyi düzenlemeye mi yöneliktir? Yoksa teknik bakımdan 

kurumlar arasındaki ilişkileri de düzenler mi? 

 

 Semiyun: Düzenler. Bizdeki pek çok kurumun 

birbiriyle karmaşık ilişkisi vardır. Bunu sizdeki hukuksal 

problemleri veya düzensizlikleri düzene sokucu bir yaklaşım 

tarzında düşünmemelisiniz. Sadece işin tekniği ile ilgili, o 

tekniğin tam olarak uygulanmasında işe yarayan prensipler 

olarak konuya yaklaşmak gerekir.  

 

 Soru:  Peki efendim, hep burada kavramsal olarak 

konuşuyoruz. Agarta’ya gelip-giden, orada yaşayan çok 

değişik, başka dünyalara ait, uygarlıklara ait varlıklar var. 

Onlarla olan ilişkileri prensipleştiren bir sistem var mı? Az 

önce değindik ama çok farklı varlık grupları olduğunu 

hesaba katmak gerekiyor. Onların doğal yapıları, doğal 

davranışları belki Agarta’nın düzenini bozabilir diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Bu tür uç örnekler vardır. Ama o varlıklarla 

olan ilişkilerimizin ille yüzyüze olmasına gerek yoktur. Yani 

onların doğal hal ve tavırlarından kaynaklanan etkilerin 

Agarta’nın düzenini bozabileceği öngörülmüşse o kardeşleri-

miz ile, o varlıklar ile Agarta’da görüşmek şart değildir. 
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Kaldı ki onların doğal mekanları bize zarar verebileceği için 

bizim onların doğal mekanlarında görüşmemiz şart değildir. 

İlişki her iki tarafa zarar vermeyecek bir şekilde 

sürdürülebilir. Bu özel durum dışında Agarta’ya gelip-giden 

pek çok uygarlığa ait varlıklar -doğaldır ki- ev sahibinin 

evde koyduğu kurallara uymak durumundadırlar. Az önce 

sözünü ettiğim gibi bunlar bir anlamda otomatiğe bağlanmış 

durumdadır. Ciddi hiçbir probleme neden olmazlar. Çok 

istisnai durumlarda bizim hoşgörülü varlıklar olduğumuzu 

hesaba katmanız gerekir. 

 

 Soru: Ben de oraya gelecektim. Oradaki sistemi 

bilmediğimiz nedenden dolayı bozan varlıklar olabilir diye 

düşünüyorum. Ne yaparsınız o zaman? 

 

 Semiyun: O kişilere durumu izah etmek en uygun 

yoldur. Ama bunun istisnai olduğunu belirtmek isterim. 

 Soru: O zaman onlarla olan ilişkilerinizde genel 

prensip veya sistem onların size uymasıdır. Aynı şekilde siz 

oralara gittiğinizde onların ortaya koyduğu hukuksal veya 

sistemsel durumlarına uymak zorundasınız? 

 

 Semiyun: Başka türlü sağlıklı bir ilişkinin 

yürütülebil-mesi mümkün değildir. 

 

 Soru: Efendim bir uzay hukukundan bahsedebilir 

miyiz? 

 

 Semiyun:Çok alt düzeylerde yazılı olan hukuksal 

anlaşmalar dahi vardır. Uzay sonsuzluklar ile ifade edilebilir, 

pek çok boyut ve o boyutlara ait düzeyler açısından konuya 

yaklaşılabilir. Pek çok birleşmeler olduğunu biliyorsunuz. 
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Zaten birleşmeden maksat aradaki her türlü anlaşmazlığı 

ortadan kaldırıp bir düzenin tesis edilmesi demektir. Pek çok 

düzeyde pek çok bakımdan bu tür birleşmeler ve anlaşmalar 

vardır. Yerine göre yazılıdır. Ama daha yukarı düzeylere ve 

boyutlara çıkıldıkça yazı kavramı geçerliliğini yitirir. 

Buradaki temel prensip yaratılmışlığın düzenine uygun hal 

ve hareketlerin aksatılmadan yerine getirilmesidir. Aslında 

düzensizliğe veya anlaşmazlığa sebebiyet veren her şey 

yaratılıştaki düzenin zıttına hareketlerden ortaya 

çıkmaktadır. Yaratılışın işleyişini bilip ona uymak aslında en 

büyük hukuksal düzendir. Aklı başında bütün uygarlıklar 

karşılarındaki düşman bile olsa onun varlığını kabul edip, 

onların varlığının yaşam prensiplerine uygun hareket ederler. 

Esas hukuksal düzen kainat bazında, bütün yaratılış bazında 

budur. Bunun dışında az önce sözünü ettiğim gibi aşağı 

düzeylerde pek çok hukuksal ve yazı ile yazılmış anlaşmalar 

vardır. 

 Soru: Varsa bunlara uymayanlar da vardır? 

 

 Semiyun: Onlar daha ziyade geri uygarlıklardır. 

Anlaşma yaparlar ama gerektiğinde buna uymayabilirler. 

Atlantis gibi, orta seviyedeki uygarlığın batışının bir sebebi 

bu olmuştur. Onlar yaptıkları anlaşmalara uymamışlardır. 

Kendi nefsaniyetlerinin gereği olarak ortaya çıkan bu durum 

onların sonunu hazırlamıştır. 

 

 Soru: Buradan şu neticeye ulaşabilir miyiz. Bizler 

yeni bir çağda, uzaygemileri inşa edeceğiz, uzaya açılacağız 

ve kendi seviyemize denk gelen bir takım uygarlıklarla 

karşılaşacağız. Onlarla belki yazılı anlaşmalar yapacağız. Bu 

bizim seviyemize uygun olacak diye düşünüyorum? 
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 Semiyun: Sanırım bunu insanlık yaşadıkça görecektir. 

Bahsettiğiniz bu teorik yaklaşım bir o kadar gerçek olabilir. 

Çünkü sizin seviyenizde uzaya açılmış pek çok uygarlık bu 

tür anlaşmaları sürekli yapmaktadırlar. 

 

 Soru: Birde şu var. Daha önceki celselerimizden 

hatırlarsanız güç eline geçse, fırsat eline geçse dünyayı bir 

anda parçalayacak, yok edecek uygarlıklar vardı. Biliyoruz 

bunların gücü yetmiyor. Ama bunun dışında o kategoriyi 

ayrı tutarsak Ufo olayları ile gündeme gelen, sürekli olarak 

insanlığa kendilerini belirli-belirsiz gösterip bir imaj veren 

uygarlıklar ve o uygarlıklara ait uzaygemileri var. Bunlar 

sanki sözleşmişcesine insanlığa somut olarak henüz 

kendileri-ni tanıtmadılar. Mesela bu da bir uzaysal anlaşma 

diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Temas ettiğiniz konu önemlidir. Pek çok 

yüksek seviyeli uygarlık gemileri ile dünyayı ziyaret 

etmekte, burada araştırmalar,bilimsel çalışmalar 

yapmaktadırlar. Ama bugüne kadar öyle somut, tüm 

insanlığın elde edebileceği bilgileri sizlere vermekten 

kaçındılar. Bu, onların yapmış oldukları anlaşmanın bir 

gereğidir. Yazılı olup olmamasının ciddi bir önemi yoktur. 

Ama işte burada prensipler devreye girmektedir. Sizin idrak 

noksanlığınızı hesaba katarak bu güne kadar kendilerini 

göstermemişlerdir. Realitenize hürmet etmişlerdir. 

Realiteniz yükseldiği zaman bu uygarlıklar sizlerle 

karşılaşacaktır. Bu da bir düzenin gereği olarak planlanmış, 

kabul edilmiş ve süregelen bir yaklaşım olarak karşınıza 

çıkmaktadır. 
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 Soru: Zaman zaman konu bulmakta zorluk çekiyoruz. 

Celse yapmak, sizinle konuşmak o kadar zor bir şey değil. 

Daha önemlisi konuların tespiti bizim için zor oluyor. 

Örneğin bu konuda benim hazırladığım sorular ve aklıma 

gelenler aşağı yukarı bu kadardı. Bu konuda bize yardımcı 

olursanız sevinirim. Son olarak ne söyleyeceksiniz? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız biz yaptığımız celselerde 

sizlere pek çok ipucu bıraktık. Onları tekrar 

değerlendirirseniz konu bulmakta zorlanacağınızı 

sanmıyorum. Konu sıkıntısı çekmeseniz bile Agarta 

Uygarlığı’nı tanımak, layıkıyla tanımak kütüphaneler dolusu 

kitaba sığmayacak bir uğraştır. Ama bir yerlerden 

başlanması temel bazı verilerin, bir fikrin insanlığa 

aktarılması gerekmektedir. Bu çalışma şu ana kadar 

istediğimiz doğrultuda gelişmiş ve gelişmeye devam 

etmektedir. Siz kendi yaklaşımlarınız çerçevesinde 

sorularını-zı hazırlayıp sormaya ve bizim verdiğimiz 

cevapları dikkatlice incelemeye devam edin. O zaman bu 

çalışmanın maksadına ulaşması mümkün olacaktır. Çalışmak 

ve yardım dilemek bizlerden yardım Allah’tandır. Amacımız 

doğrultusunda yürüdüğümüzü söylemeliyim. Bu günlük bu 

kadar yeterlidir. Size iyi günler dilerim. 

 

 

 

 Celse:93 22.5.1996 

 

 Agarta’da yardım, dayanışma, fedakarlık v.b. 

 kavramları. 
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 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Sorularınıza geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bugün Agartalılarda 

dayanışma, yardım, bağlılık, fedakarlık, başkalarını 

düşünme, başkaları için yaşama ve buna benzer kavramlar 

hakkında konuşmak istiyorum. Sizce uygun mudur? 

 

 Semiyun: Bizleri daha iyi tanımanız açısından bu 

saydığınız pozitif kavramların bizlerle birlikte değerlendiril-

mesinde, diğer bir ifadeyle bizden nasıl yansıdığına 

değinmek çok yararlı olacaktır. 

 

 Soru: Bunlar tasavvufun işlediği, Yüce Kuran’ın 

işleyip insandan beklediği, insana ait değerler. Biz bunların 

kağıt üzerinde doğruluğunu biliyoruz. Ama özellikle şu 

devirde bunları uygulayamıyoruz. Tam tersini yapıyoruz. 

Ben bunları söyledikten sonra Agarta’daki duruma geçmek 

istiyorum. Agarta’da insanların yardımlaşmada genel 

yaklaşımı nedir? Yardımlaşma seviyesi nedir? 

 Semiyun: Bizler insanlık ailesinin şerefli bir üyesiyiz. 

Sizler de öylesiniz. İnsan dediğimiz varlığın özelliklerine 

beraberce sahibiz. Aramızdaki yegane fark bizim insani 

özelliklerimizin sizlere oranla daha yüksek halde 

yaşanmakta olmasıdır. Sizler doğruyu bilmekle onu 

uygulamak arasında zorluklarla karşılaşırsınız. Bizler ise 

doğruyu bilir ve onu size oranla çok daha yüksek bir 

seviyede uygularız. Ama burada şu netice ortaya 

çıkmamalıdır. Bizler herhangi bir konuda pozitif bir 

faaliyette bulunurken bunu %70, 80, 90 oranında 

gerçekleştirmeyiz. Seviyemiz pozitif değerin tam hakkını 

verebilecek durumdadır. Yani bizler bir iyilik yapılacaksa, 
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bir yardımlaşma içinde bulunulacaksa bunun hakkı ne ise 

onu tam ayarında vermeyi biliriz. Bunda ne eksik kalırız, ne 

fazla ileri gideriz. Pozitif değerlerin fazla verilmesi bir nevi 

israftır. Bir diğer deyişle gereksizliktir. Bizlerde bu olmaz. 

Sizlerde ise negatif değerler egonun baskısıyla dünyanızda 

ağırlığını hissettirirken bir de yapılan iyiliklerin ve 

yardımların dozunda  ayarsızlık vardır. Bir anlamda siz işin 

(sizin kullandığınız tabir ile söylüyorum) suyunu 

çıkartırsınız. Yapılacak olan yardımda bile, iyilikte bile tam 

kıvam ve karşılık esastır. İşte bizlerde bu hal söz konusudur. 

Buradan çıkartılacak netice şudur: Agartalı bir insan 

yapılması gereken yardımı, iyiliği, fedakarlığı yapılması 

istenilen ölçüde yapar. Bunu bir görev, bir sorumluluk 

bilinci içinde yerine getirir. Bundan ne bir fedakarlık, ne bir 

karşılık bekler, ne de egosal bir tatmin söz konusudur. 

Vicdani görev bilinci ne ise bu gerçekleştirilir. Aslında 

burada vicdan bile daha geride kalır. Görev ne ise o yerine 

getirilir. Ama bu görev asla duygusuzca bir yaklaşım ile 

uygulanmaz. Vazife en üst planda bizde rol oynadığı için 

vicdani değerler onun altında yer almıştır. Yani bir agartalı-

nın öncelikli olarak hayatında yapması gereken şey 

vazifesine uygun davranmaktır. Ve bu vazife asla insani 

değerler ile zıtlaşma pozisyonunda değildir. Aksine vazife 

tamamen insani değerleri içermektedir. 

 

 Soru: Ben bunu anlıyorum efendim. Bu tür 

kavramları daha önce görmüştüm. Şimdi buradan şu noktaya 

geleceğim. Bir agartalı vazife icabı insani pozitif değerleri 

uygular ama gerek vazife kapsamında olsun, gerekse yaşamı 

boyunca olsun (ki bu ikisi özleşiyor anladığım kadarıyla) 

başkaları için öncelikli olarak ne kadar yaşar? Yani kendi 

varlığı mı ön plandadır, başkalarının, Agartalıların varlığı mı 
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ön plandadır? Yani kendisi için mi yaşar, yoksa aksi mi 

gerçekleşir? 

 

 Semiyun: Aslında bu yaklaşım yine sizin dünyevi 

yaklaşımınızdır. Bizde böyle bir kavram düşünülemez. 

Çünkü biz hayatı başkaları için veya kendimiz için yaşama 

düşüncesine sizin realiteniz icabı saygı duymakla birlikte 

bunu önemsemeyiz, böyle bir kavramı kabul edemeyiz. 

Çünkü hayat sizin henüz bilmediğiniz veçheleri ile bir 

bütünlük arz eder. İşte biz hayatı o bütünün içinde 

değerlendiririz. Ve o bütünün hakkını vererek yaşarız. 

Kendini hayatta ön plana almak veya başkalarını hayatta ön 

plana almak Yüce Allah’ın hayatı yaratırken insandan 

beklemiş olduğu davranışların esası değildir. Hayatın 

bütününü göz önüne aldığımızda bu saydığımız iki hususiyet 

çok cüzi bir yer işgal eder. Ama bizim hayatın bütün 

veçhelerini ele alış tarzımız henüz sizin idrak edemediğiniz 

bir tarzdır. Dolayısıyla siz henüz hayata ait çok daha üstün 

nitelikleri bilmediğiniz için bu iki ayrımı hayata ait tam ve 

bütün bir kavram olarak değerlendiriyorsunuz. Sonuç olarak 

sizin hayata ait bilgileriniz ve değerlendirmeleriniz eksik 

olduğu için o eksiklik içersinde bizim hayata yaklaşım 

tarzımızı sorguluyorsunuz. Ama az önce de söylediğim gibi 

hayat bu iki unsurdan müteşekkil değildir. Hayatın yüce 

anlamı bu iki unsurun çok ötesindedir. İşte biz hayata ait bu 

anlama göre yaşamayı tercih ediyoruz. Bunun içinde az önce 

sözünü ettiğiniz bütün pozitif değerler zaten yer almış 

durumdadır. 

 

 Soru: Nedir bizim henüz idrak edemediğimiz? Ama 

tasavvufta örnekleri var; Allah için yaşamak, Allah aşkı, 
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Allah’a ulaşmak için yaşamak kavramları var. O zaman işin 

içine bunları da katabilir miyiz?  

 

 Semiyun: Katabilirsiniz. Biz bunu da hesaba katarak 

konuşuyoruz. Ama inanın bunlar bile eksik kalmaktadır. 

Ebedi hayatı göz önüne aldığımızda bizim bakış açımız ve 

ufkumuz sizinkinden hayatı değerlendiriş şekliyle öyle 

farklıdır ki, bu nedenle az önceki geniş açıklamayı yapmak 

durumunda kaldım. 

 

 Soru: O zaman biz yine bizim seviyemize uygun 

yaklaşımlar içersine sokalım hayatı. Tabii benim aklıma çok 

yüksek kavramlar geliyor. Ama o belki daha sonra 

değerlendirilecek bir konu. Ben daha somut konuşmak 

istiyorum. Örneğin fedakarlık kavramı Agartalılarda var 

mıdır? 

 

 Semiyun: Az önceki genel değerlendirmelerin içine 

bütün bu pozitif kavramları sokmanız mümkündür. Agartalı 

bir insan gerçekten fedakardır, gerçekten yardımseverdir. 

Vericidir ve bunları az önce söylediğim gibi artık kendinden 

ortaya çıkmış, kendi özünde var olan pek doğal bir hal 

içerisinde uygulamaktadır. Yani, “ne kadar fedakar bir insan, 

ne kadar iyi bir insan” tanımlamaları agartalı bir insan için 

yapılamaz. Çünkü bütün bunlar onun doğal halidir ve 

gelecekte sizde var olan bu doğal halin uygulanması 

neticesinde sizin varacağınız seviye budur. Bütün bu pozitif 

değerler sizde doğal olarak ortaya çıkacaktır ve bu ortaya 

çıktıktan sonra bu bir üstünlük, bir meziyet olarak 

değerlendirilmeyecektir. Zaten insanlardan, sizlerden artık 

aslında bunlar beklenmektedir. Ama sizler 

uygulayamadığınız için size ait bu değerleri bir meziyetmiş 
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gibi değerlendirir oldunuz. Gerçekten bu sizler için hazin bir 

manzaradır. Ama bir an önce artık kendinize dönmeniz, 

kendi doğallığınızı hak edip yaşamanız gerekmektedir.  

 

 Soru: Şimdi günlük yaşam açısından Agarta’ya 

yaklaşmak istiyorum. Örneğin Agarta’da mülkiyet esası yok. 

Bütün maddi değerler herkesin ortak malı. Fakirlik gibi 

kavramlar ve maddi ihtiyaç içinde olma gibi durumlar orada 

yok. Bizimkilerle karşılaştırarak konuştuğum için bu konuyu 

gündeme getiriyorum. Öyleyse maddede verme gibi bir 

kavram, maddede fedakarlık gibi bir kavram düşünülebilir 

mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Daha önceki sözlerimiz ve tespitiniz 

burada aynen geçerlidir. Madde insana bir zenginlik veya 

fakirlik vermez. Madde insanın kullanımına sunulmuş, onun 

tekamülüne yardımcı araçlardan bir tanesidir. Madde 

önemsiz değildir. Çünkü insanın önemli bir kısmını madde 

oluşturur. Madde olmazsa insan olmaz. O halde madde 

insana tabi bir varlık, onunla anlam kazanan bir varlık 

olduğuna göre az maddeye sahip olma veya çok maddeye 

sahip olma gibi bir kavram bizde anlamını yitirmektedir. 

Zaten hayatınızın yapısı gereği siz ihtiyacınız olan maddeyi 

kullanırsınız. Ne eksik, ne fazla. Bu şaşmaz bir yasadır. 

Aslında sizi yaratan güç size bunu kullanacağınız kıvam, 

şekil ve miktarıyla vermiştir. İsteseniz de, istemeseniz de 

maddeden ne eksik, ne fazla yararlanabilirsiniz. Hakkınız ne 

ise, tespit edilmiş olan doğal yasa gereği hakkınız ne ise onu 

ancak alır ve kullanırsınız. Sizin az önce sözünü ettiğiniz 

maddede zenginlik fakirlik gibi kavramlar aslında tamamen 

izafi kavramlardır. Tamamen insanların hayal gücünün, 

egosunun içinde yaşayan kavramlardır. Aslında yeryüzünde 
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hiçbiriniz zengin ya da fakir değilsiniz. İsteseniz de 

olamazsınız. Konuyu birde bu yönüyle değerlendirmenizi 

öneririm. Somut bir şeyler söylemek gerekirse bir insanın 

parası olmadığı için az yemek yemesi, diğerinin çok parası 

olduğu için çok yemek yemesi aslında fakirlik veya 

zenginlik olarak nitelendirilemez. Bu ancak sizin varlığınızın 

soyut kısımlarında değerlendirilen izafi bir durumdur. 

 

 Soru: Yani bir insan parası olmadığı için az yemek 

yese, az gıda alsa burada bir eksiklik olmuyor mu? 

Maddeden hakkıyla yararlanmamış olmuyor mu? 

 

 Semiyun: Hayır asla olmuyor. Bizim yaklaşımımız bu 

şekildedir. İnsan günde üç öğün mükellef bir yemek yerse 

maddeden hakkını ve nasibini almış olacak bir varlık 

değildir. Bu yaklaşım sizin tamamen dünyevi 

yaklaşımınızdır. İnsan mükemmel yapısıyla sizin açlık 

tokluk kavramınızın, dengeli dengesiz beslenme 

kavramınızın çok ötesinde bir varlıktır. 

 

 Soru: Şimdi başka bir yönüne gelmek istiyorum  

olayın efendim. Toplumsal dayanışma yine pozitif bir değer 

olarak karşımıza çıkıyor ve biz insanlar kendi 

toplumumuzda toplumsal dayanışmayı sağlayamıyoruz. 

Aynı şekilde dünyada milletler bir araya gelemiyor, 

dayanışma içinde olamıyor. Kavgalar, dövüşler ortaya 

çıkıyor. Yine teorik olarak, kağıt üzerinde toplumsal 

dayanışmanın, birliğin, beraberliğin önemini biliyoruz ama 

Agarta’da toplumsal dayanışma kavramı var mıdır? 

 

 Semiyun: Olmaz olur mu! Daha önceki 

celselerimizde geniş olarak incelemiştik. Agartalı bir insan 
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aynı zamanda toplumsal bir insandır ve bizde toplumsal 

dayanışma tamdır. Bunu zaten işlemiştik. 

 

 Soru: Bütün bunların sizde az çok nasıl tezahür 

ettiğini bilmekle beraber yine de agartalı insanların 

Agarta’da sınavda bulunduklarını biliyoruz. Tekamül ve 

sınav açısından egonun öne çıkardığı ve varlığın yenmesi 

gereken negatiflikler sizin seviyeniz açısından mutlaka 

vardır diye düşünüyorum. Bunlar nelerdir? Bu konuyu birde 

bu yönüyle değerlendirebilir misiniz? 

 

 Semiyun: Az önce sözünü ettiğiniz bütün pozitif 

değerler bizde hakkıyla ve layıkıyla ortaya  konmakla 

beraber Agarta’dan mezun olabilmek için bunlar yeterli 

değildir. Direkt celse konumuzla ilgili olmamakla beraber 

bir agartalının Agarta’dan mezun olabilmesi için genel 

tekamül seviyesini yükseltmesi, o seviyeye ait benliklerini 

hak ederek alması gerekmektedir. Bunlar yine ruhsal varlığa 

ait, kendinde potansiyel olarak mevcut bulunan güç ve 

değerlerin açığa çıkartılması işlemidir. Güç ve değerlerin 

açığa çıkartılarak Allah’a ait ve insanda potansiyel olarak 

tecelli etmiş kudretlerin işler hale getirilmesinin bir sonu 

yoktur. Az önce saydığımız pozitif değerler zaten daha önce 

sizin seviyenizdeki tekamül safhalarında sınav olarak 

verilmiş ve ortaya çıkartılmış, hak ederek alınmış 

değerlerdir. Ama bizim seviyemizde az önce sözünü ettiğim 

değerlerin işletmeye açılması Agarta’dan mezun 

olabilmemiz için gereklidir. Şunu önemle belirtirim ki, bu 

celsede, celse konumuz itibariyle ortaya koyduğumuz 

yardımlaşma, iyilik, fedakarlık gibi pozitif değerler aslında 

Agarta’ya doğan varlıkların daha önce sınavını başarıyla 

verdikleri ve artık burada onlar ile sınav olmasına gerek 
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kalmamış, kendinde ortaya çıkmış değerlerdir. Bir agartalı 

zaten Agarta’ya doğduğu anda bu değerler onda işler hale 

gelmiştir. Konunun bu yönüyle de ortaya konması bu 

celsenin önemini ayrıca kendiliğinden ortaya çıkartmak-

tadır. 

 

 Soru: O zaman sizde benliğin veya ruhun hangi 

kısımları sınava tutulmuştur diye bir soru sormak gerekir? 

 

 Semiyun: Az önce sözünü ettiğim gibi çok daha üstün 

nitelikler agartalı insanların hayata geçirmeye çalıştığı, 

sınavını vermeye çalıştığı konular olarak gündeme 

gelmektedir. Bilgi ve bilginin uygulanışı esastır. O bilgi ki, 

hem insanın kendinde, ruhunda saklıdır, hem maddenin 

derinliklerinde saklıdır. Her ikisini bir arada ortaya çıkartıp 

kullanmak, bunun bilgisini elde etmek kendisine has bir 

değer haline getirip yüceltmek agartalı varlıkların ana sınav 

konusudur. Ama bu bilgiler sonu gelmeyecek bir açılım 

kaydetmektedirler. Burayı bitiren bir agartalı daha yüksek 

bir okulda başka isim veya yapı altında bilgiyi öğrenip onu 

hayata uygulayıp, benimseme çalışmasına devam edecektir. 

Bunun sonu yoktur. Bu kainatta olmasa daha üst kainatlarda 

bu çalışmalar sonsuz bir şekilde devam edecektir. İşte hayatı 

bu yönüyle değerlendirdiğimizde bu celsenin ana konusu 

içine giren pozitif kavramlar insan varlığı açısından süratle 

daha küçük orana indirgenmektedir. Zaten insan 

dediğimizde bu değerlerin onda ta ezelden beri olması 

gerektiği, doğal bir parçası olması gerektiği düşünülmelidir. 

Ama sizin seviyeniz açısından sizler daha insana ulaşma 

çabası içinde olduğunuz için pozitif kavramlar gerçekten 

önemli ve üzerinde çalışıp elde edilmesi gereken, 

benimsenmesi gereken kavramlar olarak karşımıza çıkar. 
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Bunlar dünyadaki insanların sınav konuları olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

 Soru: O zaman şöyle bir soru gündeme geliyor 

efendim. İnsana ait bu pozitif değerlerin yaratılıştaki başka 

varlık gruplarında olmadığını, olmayacağını da düşünebilir 

miyiz? 

 

 Semiyun: Pekala düşünebilirsiniz. Onlar kendi varlık 

hususiyetleri çerçevesinde, tekamül çabası içerisinde 

bulunur-lar. 

 

 Soru: Ama işte sizin bu çabanız, sizin bu 

özellikleriniz onlara ters gelebilir. Onlarla olan ilişkilerde 

nasıl bir posizyon almak gerekir? 

 

 Semiyun: Bizim bu pozitif değerlerimizin özellikle 

negatif varlıklara karşı uygulanması olumlu bir sonuç 

vermeyecektir. Onlarla olan ilişkilerimizde onların yapısına 

uygun tarzda davranmamız kaçınılmazdır. 

 

 Soru: Örneğin Agarta dışındaki varlıklara karşı 

Agartalıların fedakarane davranması düşünülebilir mi? 

 

 Semiyun: Bu yine o anki pozisyona bağlı olarak 

değerlendirilebilecek bir kavramdır. Fedakarlık etmesi 

gerekiyorsa eder. 

 Soru: Daha somut bir örnek açısından konuya 

yaklaşayım. Örneğin aynı dünya üzerinde yaşıyoruz ve 

insanların bildiğiniz problemleri var. Bazen bizler yardıma 

muhtaç insanlar olarak gözüküyoruz. Çaresiz kalıyoruz, 

sıkıntı içine düşüyoruz. Tabii Agartalılar bizleri inceliyorlar. 
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Bazen dünyada bize varlıklarını hissettirmeden kendilerini 

maskeleyerek dolaşıyorlar. Böyle bir pozisyonda bir agartalı 

gerektiğinde kişisel bazda, kişisel iradesi ile dünyadaki 

herhangi bir insana yardım yapabilir mi? Buna yetkisi var 

mıdır? Varsa bunun ölçüsü nedir? 

 

 Semiyun: Yapabilir, yapılmıştır, yapılacaktır. Çünkü 

siz insan olarak nasıl birbirinizle yardımlaşma içinde 

bulunuyor ve bunu doğal kabul ediyorsanız dünyada bulunan 

bir agartalı o anda çevresindekilere yine bir dünyalı olarak 

yaklaştığı için yardım yapabilir. Bu tür örnekler vardır. Hatta 

sırf bu yardımı yapabilmek için dünyaya gelip yardımını 

yaptıktan sonra Agarta’ya dönen pek çok kardeşimiz vardır. 

Çünkü bazı agartalı kardeşlerimizin yine dünyadaki bazı 

insanlarla, o insanlar bilsin bilmesin ortak çalışmaları, 

çabaları vardır. Ve bu çabalar, bu çalışmalar doğrultusunda 

gerektiğinde yardım yapılabilir. Bir de tamamen insanlık 

ilişkisinin gereği olarak o anda yapılması gereken bir yardım 

varsa agartalı kardeşlerimiz onu yaparlar. Onlar ölçüyü 

daima tam kıvamında yerine getirirler. Bunlara yetkileri 

vardır. Ve bizim tarafımızdan onlara asla hesap sorulmaz. 

 

 Soru: Peki insanlık olarak bizim bunları bildiğimiz 

pozisyonlar var mı? 

 

 Semiyun: Çok nadir olduğunu söylemeliyim. Genel 

olarak Agartalıların veya kendileri dışındaki bir varlığın 

yardımına muhatap olduklarını dünyalı insan kardeşlerimiz 

bilmemektedirler. 

 

 Soru: Dünyada bizim dışımızda yaşayan hayvan ve 

bitki gruplarına bu tür yardımlarınız oldu mu? 



                                                                                             115  115 

 

 Semiyun: Aynı yaklaşım doğanızdaki bütün canlılar 

için geçerlidir. 

 

 Soru: Ama nesli tükenen hayvanlar, canlılar var. Ona 

ne diyorsunuz? Onlara müdahale etmiyor musunuz? 

 

 Semiyun: Onların dünyada neslinin tükenmesi 

varlıklarının tamamen neslinin tükendiği manasında 

değerlendirilmemelidir. Bunların bir plan icabı olduğunun 

bilinmesi gerekir. Sizin hesapsız işleriniz bir takım varlık 

türlerinin yeryüzünden kalkması neticesini doğuruyor gibi 

ise de bu bir plan icabı olmaktadır. Ama daha önceki 

celseleri-mizde sözünü ettiğim gibi dünyanızdaki bütün 

hayvan ve bitki çeşitleri bizim dünyamızda mevcuttur. 

Sizden kalkanlar bizde yaşantılarını sürdürmeye devam 

etmektedirler. Önümüzdeki çağda tekrar yeryüzünde 

yaşaması gereken hayvan ve bitki türlerinin yeryüzüne  

bırakılması o kadar zor bir hadise değildir. Nitekim öyle 

olacaktır. 

 

 Soru: Pek yararlı bir celse oldu. Sizin bütün bu pozitif 

değerlerin sınavlarını daha önce verdiğinizi ve orada başka 

yüksek sınavlara tabi olduğunuzu öğrenmiş olduk. Ve bu 

sınavların sonu yok. Bu konuda başka söylemek istediğiniz 

hususlar varsa alalım efendim? 

 

 Semiyun: Bunun yine tekamül gibi sonu yoktur. 

Sualleriniz bu kadar olduğu için cevabımız yine bu kadar 

olacaktır. Ama bu yönüyle celsemiz son derece faydalı 

olmuştur. Size iyi geceler dilerim. 
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 Celse: 94 1.10.1996 

 

 Agartalıların Kuran’da yer alması. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. İkinci kitabımızda sizin Kuran’da 

yer almanızla ilgili celseler yapmıştık. Bu celsede ben yine 

Kuran’da sizlerden bahsedildiğine inandığım birkaç ayeti 

birlikte değerlendirmek istiyorum. Kuran’da şöyle diyor: 

“Yere ne giriyor, oradan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve 

oraya ne yükselip çıkıyorsa Allah onları bilir. O, çok 

merhamet eden ve çok bağışlayandır.” Ayetin yanı sıra 

bunun çeşitli yorumları da “Uzay Ayetleri” isimli kitapta 

yazılmış. Onu da buraya faydalı olacağına inandığım için 

öncelikle alıyorum. “Burada yerküresinin kendi kütlesi 

üzerindeki ve tabakaları arasındaki giriş ve çıkışlar dile 

getirildiği gibi gökten yere inen ve yerden de göğe doğru 

yükselip gidenler de dile getirilmiş ve fakat bunların neler 

olduklarından söz edilmemiştir. Müfessirlerin aklına ilk 

gelen tabiatıyla, yerin derinliklerine doğru inen yağmur 

suları ve gene yerden çıkan nebatlar ve bir kısım 

hayvancıklar olmuştur. Gene onlara göre gökten inen şey de 

öncelikle yağmur ve onun getirdiği rızıktır. Kuran 

yorumcuları bu arada gene çeşitli bereketlerden, yıldırım ve 

meleklerden söz etmişlerdir. Yerden göğe doğru çıkışları da 

onlar, meleklere ve kulların yukarıya iletilen hesaplarına 

yormuşlardır. Gökten gelen ışınlar, ışın dalgaları, uzay 

tozları, yerin mıknatıs dalgalar neşri gibi hususlar da 
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şüphesiz ki bu ayetin kapsamı içersine girecektir. Fakat 

geçmiş dönemlerde bilim henüz bunları düşünecek bir 

düzeye gelmemiştir” deniyor. Şimdi bir de manevi ve 

kozmik enerjiler yere girip çıkıyor bunları biliyoruz. Onu da 

ayrıca belirttikten sonra sıra size geliyor. Bir de siz hatta 

uzaylı pek çok uygarlık yine çeşitli vasıtalarla ve direkt 

olarak yere girip çıkıyor diye değerlendiriyorum. Bu ayet ve 

yorumlar hakkın-da ne diyorsunuz efendim? 

 

 Semiyun: Öncelikle bizlerin çeşitli ayetlerin kapsamı 

içine girdiğimizi belirtmeliyim. Daha önce konuştuğumuz 

ayetlerde olduğu gibi bu ayet de genel hatları ile bizleri 

kapsar durumdadır. Yaptığınız değerlendirmeye tamamen 

katıldığımızı burada belirtmeye zaten gerek duymuyorum. 

Gerçekten biz hem yere girmekte, hem yerden yukarıya 

çıkmaktayız. Ve şüphesiz bunlar Allah’ın ilmi çerçevesinde 

cereyan etmektedir. Aynı şekilde yine bizler gibi daha önce 

sözünü ettiğimiz bazı uygarlıklar da yere girip oradan yine 

yukarıya çıkmaktadır. Aslına bakarsanız yeryüzünü mesken 

tutmamış ama burada araştırmalar yapmak üzere gelmiş olan 

pek çok uygarlığa ait uzayaraçları ve bu uygarlıktaki 

kardeşlerimiz yine yerin çeşitli kademelerine, denizlerin 

çeşitli noktalarına inip yine uzaya çıkmaktadır. Ayet bu 

açıdan bakıldığında bu uzaylı kardeşlerimizi de 

kapsamaktadır. 

 

 Soru: Benim Agarta Uygarlığı ile yaptığım bu 

çalışmalarda anlamakta zorlukla karşılaştığım yegane konu 

şehirlerin yeraltına, oradaki maddenin varlığına halel 

gelmeden yerleştirilmesi olmuştu. Pek çok kişi bu çalışmaya 

karşı en büyük eleştiriyi veya anlayamamazlığı “yeraltında 

yaşama” bilgisine yöneltmektedir. Ama Kuran mucizevi bir 
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şekilde “yere gireni ve oradan çıkanı” diyerek maddenin 

bizim henüz idrak edemediğimiz özelliğine de dikkat 

çekiyor. Ve aslında Kuran bu yönüyle beni rahatlattı. 

Sanırım sizin uyguladığınız bu bilgi Kuran’da böylece yer 

alıyor?  

 

 Semiyun: Bu bizim için hatta sizin için çok önemli 

bir delildir. Bu kısmın sizin tarafınızdan anlaşılmadığını, 

idrak edilemediğini, aslında idrak edildiğini ama tarif 

edilemediğini zaten bizler anlamış durumdaydık. Ama 

Kuran yine mucizevi bir tarzda bu hususu sizler için kabul 

edilir bir hale getirmektedir. Doğal olarak bu bizim 

sözümüzün ve varlığımızın doğruluğunu ispatlayan ayrı bir 

delildir. Ve bu, bizim sizlere ve bu kitapları okuyanlara 

kendi sözlerimizin daha kolay kabul edilmesini sağlayacak 

olan bir delildir. Gerçekten biz “yere gireni” sözlerinin 

kapsadığı geniş kavramları yere uygulamak suretiyle oranın 

yapısını bozmadan içinde yaşama imkanına sahip olduk ki, 

Kuran zaten bunu belirtmektedir. Gerçekten bu konuda 

sıkıntıya düşmenize gerek yoktur. Siz aslında neyi nasıl 

söyleyeceğinizi bilmektesiniz. Bu konuda bundan böyle 

daha rahat davranacağınıza inanıyoruz. 

 

 Soru: Şimdi efendim bu olayın fiziki yönünü de 

böylece Kuran vurguluyor diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz vurguluyor. O kelimelere 

dikkat edilirse Kuran hem yerin manevi katmanlarına 

diyelim, girişi kapsadığı gibi hem de fiziki katmanlarına 

girişi böylece kapsamaktadır. Aynı şekilde dünyanın diğer, 

sizin idrak edemediğiniz bedenlerine her türlü giriş ve çıkışı 

da yine bu ayet kapsamaktadır. 
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 Soru:  Yerin varlığı bozulmadan yere girme bu 

bilgile-rin ışığı altında nasıl oluyor? Bize onu kısaca izah 

edebilir misiniz? 

 

 Semiyun: Söyleyeceklerimiz daha önce söyledikleri-

mizden farklı olmayacaktır. Bunun teknik bilgisini 

vermemiz imkansızdır. Versek bile sizin bunu uygulamanız, 

uygulaya-cak aletleri yapmanız yine imkansızdır. Bizim 

yaptığımız aslında maddenin henüz sizin keşfedemediğiniz 

özelliklerini keşfedip bundan yararlanmaktan başka bir şey 

değildir. Bize göre son derece basit ve doğal bir hadisedir. 

Sizin havayı yarmanız, havanın varlığı bozulmadan nasıl 

gerçekleşiyorsa bir anlamda bizim yaptığımız da odur. Ama 

bunun kaba bir benzetme olduğunu söylemeliyim. Biz 

maddenin bu bulduğumuz özelliğine uyguladığımız bir 

teknoloji ve enerji yönlendirmesi ile amacımızı elde 

etmekteyiz. Bunu daha fazla izah etmek şu aşamada 

mümkün değildir. 

 

 Soru: Peki o uyguladığınız enerjiyi keserseniz ya da 

uygulamakta olduğunuz süreci durudurursanız geriye dönüş 

veya felaket gibi bir şey olabilir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Onu bir kere uyguladıktan sonra 

amaç hasıl olur. Ve o çalışma sona erdirilir. Tekrar eski 

konuma dönülmesi gerekiyorsa yeni bir çalışma başlatmak 

gereklidir. Bu açıdan sizin düşündüğünüz tereddüt yaratıcı 

veya tehlikeli durum asla söz konusu değildir. 

 

 Soru: Efendim ikinci kitabımızda Hz. 

Peygamberimizle olan ilişkilerinizden bahsetmiştik. Örneğin 
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O bir hadisinde; “Allah, Allah’ın melekleri, gökler halkı ve 

yerler halkı, hatta yuvasındaki karınca ve sudaki balıklar 

insanlığa hayrı öğretene dua ederler” diyor. (Tırmızi’nin, 

İlim 19’unda) Burada gökler halkının yanı sıra yerler halkı 

derken, yerlerden çoğul olarak bahsediyor. Aslında 

diğerlerinin yanı sıra sizi de kastediyor. Öyle ki şu son 

celselerden öğrendiğimize göre siz hem yer halkı, hem de 

gök halkı oluyorsunuz... 

 

 Semiyun: Tespitiniz son derece isabetlidir. Biz yerler 

halkından bir grup olmakla birlikte gökler halkından bir 

grubu da oluşturmaktayız. Her iki halk içinde bulunabiliriz. 

Sevgili Peygamberimiz bizleri gayet yakından tanıdığı için 

bizlerin yanı sıra yerlerde yaşayan ve göklerde yaşayan diğer 

halkları da tanıdığı için bu ifadeyi kullanmıştır. Bu vesileyle 

bu konunun tespit edilmesi yine bizim işimizi kolaylaştırıcı 

unsurlardan bir tanesidir. 

 

 Soru: Efendim biz herhalde yer halkı oluyoruz 

insanlık olarak? 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz öylesiniz. 

 

 Soru: Bu hadis, bana doğru gibi geliyor, bilmiyorum 

sizin yaklaşımınız nedir? 

 

 Semiyun: Evet bu hadis gerçekten doğrudur. 

Peygamberimiz tam bu kelimeleri kullanmasa bile buna 

benzer sözler sarfederek yerler halkından ve gökler 

halkından haberdar olduğunu bu şekilde vurgulamıştır. 

 Soru: Bir de şöyle bir ayet var: “Allah göklerde ve 

yerde ne varsa tümünü, kendi tarafından sizin hizmet ve 
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istifadenize vermiştir.” (Casiye, 13). Sizin daha önce bize 

verdiğiniz bilgilerden anlıyoruz ki, biz yeryüzüne 

geldiğimizden bu yana bize yardımcı oldunuz ve biz sizden 

istifade ettik. Ve siz bu işi bir anlamda Allah’ın kendisinin 

izni ve emriyle yaptınız. Bize hem gökten, hem yerden 

yardımda bulundunuz. Benim değerlendirmem böyle. Bu 

konuda siz ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Tespitlerinize katılmamak elde değil. Başta 

söylediğim gibi Kuran bizler ve bizim gibi uygarlıklardan 

pek çok vesile ile bahsetmiş bulunmaktadır. Ve bu 

uygarlıkların aslında sizlere yardımcı olduğunu, her 

uygarlığın birbirine hizmet esası üzerine kurulduğunu ve 

birbirine hizmet ile yüceldiğini bu ayet çok güzel bir şekilde 

vurgulamaktadır. Bizim Agarta Uygarlığı olarak 

varlığımızın yegane sebebi diğer uygarlıklara hizmet 

etmektir. Bunu önemle belirtmekte yarar vardır. Sizlere biz 

hizmeti Allah rızası için, Allah aşkı için ve derinden gelen 

bir şevkle yaptık ve halen yapmaktayız. Hiçbir beklentimiz 

yoktur. Tek amacımız sizlerin artık bir an önce şuurlanıp 

çevrenizdeki gerçekleri anlamanızın sağlanmasıdır. Bizim 

sizden istediğimiz tek şey budur. Biz artık sizin aranızdaki 

sorunları hallederek bizleri ve tüm güzellikleri tanımanızı 

istiyoruz. Aslında bunun vakti siz isteseniz de istemeseniz 

de, bilseniz de bilmeseniz de gelmiştir. 

 

 Soru: 19 sayısıyla ilgili üçüncü kitabımızı 

çıkartıyoruz. Aslında sizin celselerinizi biraz bekletmiş 

olmamızın temel sebebi bu. Bir anlamda sizin rızanızı 

almıştık hatırladığım kadarıyla. Artık onun basımına 

geçebilecek durumdayız. Ondan sonra inşallah Agarta’nın 

üçüncü kitabına çok çeşitli konular yardımıyla, 
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derinlemesine gireceğimize ben şahsen inanıyorum. Ve bunu 

da istiyorum. 

 

 Semiyun: Aslında biz sizden daha çok onu istiyoruz. 

Gönül arzu ederdi ki, hem üçüncü kitap çalışmanızı 

sürdürürken hem de bu celseleri devam ettirebilesiniz. 

Aslında bu bizden ziyade sizin amaçlarınızın daha çabuk 

gerçekleşmesine hizmet edecektir. Bizimle her türlü ilişkiye 

girmeyi canı gönülden istediğinizi biliyoruz. Bunu en az 

sizin kadar biz de istiyoruz ama yine her zaman olduğu gibi 

aynı sözü söyleyeceğim. Bu bizim değil sizin elinizdedir. 

İstenilen seviyeye geldiğimiz anda her türlü karşılıklı ziyaret 

gerçekleşecektir. Allah hem size, hem bize bu uğurda kuvvet 

versin. 

 

 Soru: Benim bu akşam için hazırladığım sorular bu 

kadardı. Ben önemli gördüğüm için bu konuya girdim. 

Bilmiyorum sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? 

 

 Semiyun: Bizim için de yaralı bir celse olmuştur. 

Sizin önemli gördüğünüz bu konunun bizim açımızdan da 

önemli olduğunu ve bahsedilmesinde yarar bulunduğunu 

zaten başta verdiğimiz cevaplardan anlamışsınızdır. En kısa 

sürede görüşmek ümidiyle size iyi akşamlar dilerim. 
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 Celse: 95 3.10.1996 

 

 Agartalıların şuurlu gemileri ve evleri. 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi günler efendim. Bugün uzaygemilerinizi, 

aslında uzaygemileriyle birlikte yeryüzünde kullanılan 

araçlarınızın durumunu bir bakış açısıyla değerlendirmek 

istiyorum. Uzaygemilerinizin siz içinde olmadan çalıştığını 

biliyoruz. Başka aletleriniz de şüphesiz öyle. Ama bu 

çalışma son derece gelişmiş bilgisayar ve ötesi türü aletlerle 

mi oluyor yoksa aynı zamanda bunun içinde maddenin 

niteliklerinden kaynaklanan bir şuurluluk hali var mı? 

Bunlara şuurlu gemi diyebilir miyiz? Bu konuya nasıl 

yaklaşabiliriz? 

 

 Semiyun: Bu konuya sizin düşündüğünüz bilgisayar 

türü aletlerin çok ötesinde bir yaklaşım sergilemek uygun 

olur. Öncelikle bilgisayar kavramının açıklığa kavuşması 

gerekir. Bizim gemilerimizde sizin yaptığınız bilgisayarların 

diyelimki bize göre çok gelişmiş olan şekillerini koymak söz 

konusu değildir. Gemilerimize girdiğinizde (ki, zamanı 

gelince gireceksiniz) “bu bizim gemimizin bilgisayarıdır” 

diye biz size bir şey göstermeyeceğiz. Çünkü böyle bir şeyi 

arasanız da bulamayacaksınız. Ama geminin içinde her türlü 

hareketi sağlayan, bilgiyi alan, depolayan ve yerine göre 

kullanan unsurlar vardır. Biz daha önceki celselerimizde, 

“size göre çok daha gelişmiş bilgisayarlara sahibiz” sözünü 

kullanmakla beraber asıl kastettiğimiz bunlardır. Gemi veya 

gemilerimiz öyle bir tarzda inşa edilmişlerdir ki, bir anlamda 

onların her yanını bilgisayar olarak değerlendirmek 
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mümkündür. Şüphesiz gemilerin içinde işlemelerine ve 

niteliklerine göre birçok alet monte edilmiş durumdadır. 

Bunda yaklaşım açısından aramızda bir farklılık yoktur. 

Aslına bakarsanız bir kumanda merkezimiz bile fiziksel 

olarak bulunmaktadır. Ama bunun pilot tarafından 

kullanılması çok nadir olmaktadır. Çünkü gemilerimiz pilot 

olsun olmasın yine insanların düşünce gücüne göre, 

arzularına göre hareket edebilecek imkanlara sahiptirler. Bu 

bakımdan eğer şuurluluktan kastedilen bu ise gemimiz bu 

haliyle şuurludur. Ama şuur kelimesinin biraz açıklanmaya 

ihtiyacı vardır. İnsanın veya şuurlu varlıkların mevcut 

şuurlarının uzaygemilerinde tam anlamıyla bulunduğunu 

düşünmek mümkün değildir. Onun ancak gemiye bir ruhun 

enkarne olmasıyla mümkün olabileceğini söylemek gerekir 

ki, şuurlu gemi tabiri ortaya çıksın. Bizim gemilerimiz 

herhangi bir üstün ruhun enkarne olduğu, böylelikle hem 

beden hem ruhtan oluşmuş gemiler değildir. Bunun özellikle 

altının çizilmesi gerekir. O halde bu tür şuurlu gemilerden 

bahsetmek bu haliyle mümkün değildir. Ama nispeten zeka 

örneği gösteren, şuurluluk örneği gösteren, kendini yöneten, 

verilen görevleri yerine getiren, kısmen düşünebilen 

gemilerimiz vardır ve bu tür bir yaklaşımı hesaba katarsak az 

önce söylediğim gibi gemilerimizin kısmen şuurlu 

olduklarını söyleyebiliriz. Örneğin gemilerimiz kendilerini 

insan gözünden korumak üzere gereken bilgiyle 

donatılmışlardır. Artık bizim ilave bir şey yapmamıza gerek 

kalmadan bu gemiler mevcut imkanlarını kullanarak 

kendilerini izleyen bir insan gözü algıladıklarında onu 

tesirsiz kılacak mekanizmaları otomatik olarak harekete 

geçireceklerdir. Ve daha başından, örneğin dünya 

atmosferle-rine giriyorlarsa veya dünyada bir görev 

yapacaklarsa insan gözünün veya insanın bulunmadığı veya 
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bulunupta onların göremeyeceği bir halde kendilerini tutarak 

vazifelerini sürdürürler. Bu konuda bizim ilave bir şey 

yapmamıza gerek yoktur. Bu haliyle gemilerimizi şuurlu 

gemiler, şuurlu maddeler olarak düşünebilirsiniz. İçinde 

insan olup olmamasının bu açıdan bir önemi yoktur. Fakat 

şu hususu önemle belirtmek gerekir ki, çok daha üst 

düzeylerde ruhsal varlıkların kendi arzularının bir eseri 

olarak, kendilerinden de parça katarak uzay gemileri 

yaptığını, hatta bu gemilerin gerektiğinde 3. boyutun 3. 

düzeyinde yani bu kainatta bile görüntüler verdiğini 

söylemeden edemeyeceğim. Yani görkemli bir ruhsal varlık 

icabında kendisini bir uzay gemisi haline çevirerek bu 

boyuta iner ve yapması gereken bir görev varsa bunu yapar. 

Bu haliyle o hem şuurlu bir varlıktır, hem de bir 

uzaygemisidir. Ama takdir edersiniz ki, böyle görkemli bir 

varlığın yaptığı uzaygemisi ile bizim uzaygemilerimiz 

arasında muazzam farklılıklar vardır. Aslında bu tür 

örneklere istisnai olmakla birlikte konu içinde geçtiği için 

değinmekte yarar bulunmaktadır. Çünkü genelde bu tür 

varlıklar böyle bir görev yapacaklarsa kendilerine göre 

mutlaka önemli bir sebebi vardır. Yoksa bu tür varlıkların 3. 

boyutun örneğin yine sizin kainat yapınıza etki ederek bir 

şey yapması gerekiyorsa bunun gemi benzeri fiziki araçlara 

dönüşerek yapılması şart değildir. Amaç çok daha farklı bir 

şekilde yerine getirilebilir. 

 

 Soru: Enteresan bir bilgi oluyor bu efendim. Şimdi 

sizin gemilerinizde o zaman şuur, zeka var diyebiliriz ama 

yine de o, gemilerin yapılmasındaki hususiyetten 

kaynaklanı-yor, kullanılan aletlerden. Peki bu maddenin de 

şuurluluk tarafı vardı. Çok özel maddeler kullanılıyor diye 

de düşünebilir miyiz? 
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 Semiyun: Düşünebilirsiniz. Bizim gemilerimizi ismi 

gemi olmakla birlikte çok farklı bir biçimde mütalaa  

etmenizi arzu ederiz. Gemilerimiz tamamen üstün 

imkanlarla donatılmış topyekün bilgisayarlardır demek bir 

anlamda doğru olabilir. Çünkü onun en küçük birimleri bile 

oraya bir şuur ile yerleştirilmiştir. Ve hepsi birbiriyle ilişki 

içindedirler. Bu maddeler öyle bir tarzda kullanılmışlardır ki, 

zeka eseri göstermek onların özelliklerinden biri haline 

gelmiştir. 

 

 Soru: Geminin bizim gözümüzle göremediğimiz, bir 

anlamda daha süptil kısımları da o geminin içinde var mı? 

Yani o da hesaba katılıyor mu? Çünkü insanın süptil 

kısımları var, şu gözle algılanamayan... 

 

 Semiyun: İşte konunun bir diğer noktası budur. 

Gemilerimizde öyle cihazlar, öyle aletler vardır ki, bunlar 

fiziki aletlerle birlikte ilişki içinde olmakla birlikte onların 

süptil yapıları 3. boyutun maddesinin, şu görünen maddenin 

ötesindedir. Bu nedenle bu özellikleri onlara yine zeka 

unsurunu ya da şuurluluk unsurunu kazandıran bir işlev 

görürler. 

 

 Soru: Yani bir uzaygemisini düşünelim. Bu 

uzaygemi-si örneğin bir insan gibi yani şu yeryüzünde 

bulunan klasik bir vatandaşımızın aklı gibi, zekası gibi, 

şuuru gibi hareket edebilir mi? 

 

 Semiyun: Aslında hem siz insanı, hem de yaptığımız 

gemiyi  küçümsemek istemiyorum. Bizim gemilerimiz sizin 

şuur ve zeka düzeyinize sahip olsalardı kainatta yol 
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alamazlardı. Konuya bu şekilde yaklaşmamak gerekir. 

Onların kendi maddesel ve süptil maddesel özelliklerinden 

kaynaklanan zekalı ve şuurlu davranışları yerine göre 

insanınkinden çok ama çok fazla yükseklikte olmaktadır. Bu, 

o gemilerin işlevini yerine getirmesi için zorunluluktur. Ama 

onlarda bir ruh yoktur. Onlara bir ruh enkarne olmamıştır. 

Nihayet hangi süptillikteki maddeleri içerirlerse içersinler 

onlar yine maddi araçlardır. Manevi araç değildir. Bu farklı 

süptillikteki maddelerin değişik enerjiler yardımıyla bir 

araya gelip işlemesinden ortaya çıkan şuurluluk hali bu 

gemilerin şuurlu varlıklar oldukları anlamına gelmez. Bunlar 

yine maddi araçlardır. Ama bu özelliklerinden dolayı içinde 

harekete geçmiş, eylemde bulunan manevi kısımlar 

mevcuttur diyebiliriz. Ama özellikle tekrar vurguluyorum, 

bu manevi kısımlar, harekete geçip şuurla hareket eden bu 

manevi kısımlar bir ruh olma özelliğine ulaşmış değillerdir. 

Bu öyle kolay bir iş değildir. Gelecekte de böyle bir şey 

ufukta görünmemektedir. Çünkü o üç boyutlu maddi 

dünyanın yapısına aykırı bir durumdur. Maddede biz ne 

kadar ilerlersek ilerleyelim, ona ne kadar derin özellikler 

kazandırırsak kazandırabilelim o bir ruh seviyesinde kendini 

ortaya koyabilecek niteliklere ulaşamayacaktır. Ona mutlaka 

daha üst seviyeden bir ruhsal varlığın etki etmesi şarttır ki, o 

bir varlık haline gelebilsin, şuurlu bir insan gibi eylem 

ortaya koyabilsin. Bu da bu dünyanın veya bu kainatın 

maddesine göre mümkün değildir. Sanırım konu 

anlaşılmıştır. 

 

 Soru: Ben anladım efendim. İnşallah okuyan, 

dinleyen kardeşlerimiz de bunu anlayacaklardır. Soruda, 

varsa şayet bu şuurluluk geminin her yanında mı diye not 

almıştım. Bu durumda her yanında diye bir anlam çıkıyor? 
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 Semiyun: Hem her yanında, hem hiçbir yanında 

değildir demek daha doğrudur. Çünkü o aletlerin komplike 

çalışması neticesinde bu uyum ortaya çıkmakta ve gemi 

şuurlu bir şekilde hareketini ortaya koymaktadır. Ama 

bunların çok önceden yine programlanarak kendisine 

verildiğini söylemeliyim. 

 

 Soru: Bir anlamda insan öyle değil mi efendim? İnsan 

da kendisine verilen program dahilinde hareket etmiyor mu? 

Biz tam şuurluluk halinde yaşayan varlıklar mıyız bu 

dünyada? 

 

 Semiyun: Hayır. Yaklaşımınızı anlıyor ve onu da 

kabul ediyorum. 

 

 Soru: Peki efendim geminin uyuduğu zamanlar olur 

mu? Nispeten şuurlu, zeki bir davranıştan bahsediyorsak 

bunun durduğu zamanlar olur mu? Yani bizdeki gibi bir 

aletin düğmesini kapatmak suretiyle gemi durağan hale 

getirilebilir mi? 

 

 Semiyun: Elbette getirilir. Zaman zaman bunlar 

olmaktadır. Ama normal halde bir geminin orasını burasını 

kapatmak gibi bir kavram bizde yoktur. Gemi kendinin 

nerede ve hangi konumda olduğunu bilir ve ona göre 

davranır. Kısmen sorumluluk denebilirse, şuurluluk 

denebilirse bu şekilde yine şuurlu bir davranış göstermiş 

olur. 
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 Soru: Bizim bazı bilim-kurgu filmlerimizde  bilgisa-

yarlar sonunda insana isyan ediyorlar, insanı ele geçiriyorlar. 

Herhalde öyle bir şey söz konusu değildir? 

 

 Semiyun: Hayır. Bu hiçbir zaman söylediğiniz 

anlamda gerçekleşmeyecek bir hadisedir. 

 

 Soru: Gemi üst boyutlara çıktığında durum ne 

oluyor? 

 Semiyun: Değişen hiçbir şey yoktur. Aynı yaklaşım, 

davranış devam eder.  

 

 Soru: Aynı şekilde yeryüzünde, şehirlerinizde ve 

evlerinizde şuurlu maddelerden yapılmış eşyalardan ya da 

şuurlandırılmış maddelerden yararlanıyor musunuz? 

 

 Semiyun: Gemilerimizde olduğu gibi evlerimiz de 

aynı imkanlara sahiptir. Evlerimiz bir anlamda her zerresiyle 

yaşayan çok gelişmiş şuurlu bilgisayarlardan oluşmuştur 

diyebiliriz. İnşallah o günleri birlikte göreceğiz ve 

evlerimizin nasıl evler olduğunu siz kendiniz daha iyi takdir 

edeceksiniz. Agarta’daki evlerde, çalışma ortamlarında ve 

diğer mekanlarda bütün davranışlar az önce izah ettiğim 

gemi örneğindeki gibidir. Bunlardan muazzam bir güzellik 

ve ahenk ortaya çıkmaktadır. 

 

 Soru: Tabii bu cihazların bir işleyiş tarzı vardır. 

Yemeklerin yapılmasında, evlerin temizlenmesinde, bilimsel 

bir takım çalışmaların yapılmasında, enerjilerin 

çekilmesinde rolleri vardır ama ne diyeceğimi tam olarak 

bilemiyorum efendim! 
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 Semiyun: Onlar bizim düşünce sistemimize göre 

hareket ederler dersek yalan olmaz. Ev sahibinin veya evde 

bulunan insanların düşünce ve arzularına anında cevap 

verirler ve yapılması gerekeni yapmaktan geri kalmazlar. Bu 

haliyle evlerimiz mükemmel inşa ve dizayn edilmiştir. 

 

 Soru: Buradan çok yüksek kavramlar ortaya çıkıyor. 

Yine aramızdaki dev uçurum, dev fark ortaya çıkıyor. 

Aslında tekamülün sonsuzluğu, Allah’ın bize bahşettiği 

nimetlerin büyüklüğü, sınırsızlığı ortaya çıkıyor. Bu 

gelişime bir sınır koyamadığımız için biz bunları duyunca 

şaşırıyoruz ama bunların çok ötelerini siz zaten 

görüyorsunuz başka gezegenlerde. Biz Kuran’daki ayetin 

dediği gibi “çok cahil” insanlarız ve belki bu normal bilgileri 

bir anlamda kabul edip hazmetmekte güçlük çekiyoruz. 

Söyleyecekleriniz varsa ben onları almak istiyorum. 

 

 Semiyun: Dediklerinize katılıyorum. Bunlar aslında 

normal şeyler sayılmalıdır. Ama sizin seviyeniz açısından 

hesaba kattığımızda büyük farklılıkların ortaya çıkması 

normal kabul edilmelidir. Bizim Agarta Uygarlığı’nda 

yaptığımız bütün hareketler, işler yukarıda az çok sözünü 

ettiğim paralelde yürümektedir. Bunun hayatı zenginleştirici 

bir şey olduğunu söylemeliyim. Nihayet yaptığımız, 

tekamülün bu noktasındaki bilgi ve imkanlardan 

yararlanmaktan ve bunları işleyip uygulayarak daha ileri 

noktalara gitmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Bizi 

bir parça daha yakından tanımanıza vesile olan bu celse 

hakkında başka söyleyeceklerim yoktur. Size iyi geceler 

dilerim. 
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 Celse: 96 6.10.1996 

 

 Bizlerin ve Agarta’daki insanların yaratılışı ve 

 alemlerde insan kavramı. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi geceler efendim. Öncelikle ben bir konuyu 

düzeltmek istiyorum. Çünkü 88. celsede ben, “4. düzeyde 

(bir tek dünyanın boyutu olarak düşünmeyelim) insan tanımı 

var mı? Yani sizin dışınızda karşılaştığımız...” demişim. 

“İnanınki vardır. İnsanlık çok geniş bir ailedir. Ama az önce 

sözünü ettiğim gibi bu konulara isterseniz pek 

değinmeyelim” demişsiniz. Ben “atalarınızı önce göz önüne 

alırsak siz Agarta’ya geldiğiniz zaman yine hangi düzeyden 

geldiler” demişim. Cevap olarak “şu yukarıdaki 

sözlerimizden atalarımızın da birkaç düzeyi birden 

kapsadığını göz önüne getirebilirsiniz. Doğrudan doğruya; 3. 

boyutun 3. düzeyinden veya 4. düzeyinden geldiler, 4. 

Samanyolu’ndan geldiler dememiz doğru değildir” 

demişsiniz. Ama Agartalıların asıl dünyasının burası 

olduğunu belirtmişsiniz celsede. Ben bir önceki soruda “3. 

boyutun 3. düzeyine ait bir varlık mıdır?” demişim, “Hayır. 

Pek önemli bir konuya temas etmiş bulunuyorsunuz. Dikkat 

ederseniz 4. düzeydeki yaşantımızın 3. düzeydeki yaşantıdan 

pekte ciddi farkı olmayan bir yaşantı şekli olduğu 

görülmektedir” demişsiniz. “Aslında 3. boyutun bütün 

düzeylerinde insanlık doğar ve yaşar diyebiliriz” demişsiniz. 

“Ama bu konu çok büyük açılımları arkasından davet eder 

ki, bu da bizi Agarta Uygarlığı’nı tanıtma çabamızdan 

uzaklara götürür” demişsiniz. “Ve bu nedenle 4. düzeyde 
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insanlık yaşar diyebiliriz” demişsiniz daha sonra. Bu 

bilgileri aldıktan sonra birinci kitabımıza ben gelmek 

istiyorum. Birinci kitabın 21. celsesinde şöyle bir soru 

sormuşum. “Agartalıların bu gezegenlerde kardeşleri 

olduğunu biliyoruz. Biz de kardeşleriniz sayılırız ama (yani 

Agarta Uygarlığı’na ait kardeşlerden bahsediyorum) bunlar 

yine de bu fizik kainatta mevcut olmakla birlikte -ki akla 

başka soru gelmiyor- bunun dışında daha üst 

samanyollarında varlar mı?” demişim. “Bu mümkün 

değildir. Sözünü ettiğiniz sadece bu kainat için geçerlidir. 

Çünkü daha üst samanyollarında yaşayanlar artık insan 

olarak nitelendirile-mez. Onlar ruhsal varlığın çeşitli 

tezahürleri altında, nispeten ruhsal diyebileceğimiz 

varlıklardır. İnsan kavramı ise fiziki kainata ait bir 

hususiyettir. Bunun farklı vibrasyonel seviyeleri olabilir. 

Ama bir üst samanyolunda bu seviye artık söz konusu 

değildir. Yani insan varlığı ancak belirli bir fiziki sıkalayı 

kapsamaktadır. Bu sıkalanın dışında ise artık bir kalıp, bir 

form söz konusu değildir. Bu nedenle de insan varlığı artık o 

noktadan sonra düşünülemez. İnsan, sizin gibi, bizim gibi ve 

bize benzer fiziki kalıplara girmiş ruhsal varlığın 

oluşturduğu bir canlı türüdür. Bu kalıbın dışında da ruhsal 

varlık pek çok canlı türünü oluşturmuş bulunsa da onlara 

artık insan denmemektedir.” Ben sormuşum “o halde astral 

alemde de insanlar yaşar sözü doğru olamaz.” “Kesinlikle 

doğru olamaz. Astral alemde, astral bedene sahip ruhsal 

varlıklar yaşar. Bu bedenin kalıbı insan suretine benzer 

olabileceği gibi fiziki seviyesi, fiziki yapısının vibrasyonel 

seviyesi sözünü ettiğimiz sıkalanın çok ama çok 

üzerindedir.” Ve astral varlıkların genelde şekli varlıklar 

olmadığını da belirtmişsiniz. Şimdi burada taban tabana bir 

zıtlık var. Tabii hadise; 4. düzey, 4. Samanyolu veya üst 
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samanyolları, astral alem gibi kavramların bizim zihnimizde 

pek yerine oturmamasından kaynaklanıyor olabilir. Veya bu 

birinci kitabın 21. celsesinde daha ziyade astral alemi 

kastederek mi sordum da o düşünülerek mi bir cevap verildi 

bunu bilemiyorum ama burada düzeltilecek bir şey varsa, 

tashih edilecek bir şey varsa onun tashih edilmesi lazım. 

Buna nasıl yaklaşabiliriz? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız 88. celsede söyledikleri-

mizin tamamı doğrudur. İnsan varlığı 3. boyutun çeşitli 

düzeylerinde yaşayan bir varlıktır. Üst düzeydeki alemlerde 

de daha latif insan varlıkları yaşamaktadır. Bizim asıl 

kastetmek istediğimiz konu 3. boyuta ve 3. boyutun 3. 

düzeyine yani sizin kainatınıza ilişkin insanların durumudur. 

İlk kitabımızda verdiğimiz cevap asıl bu kapsam içersinde 

verilmiştir. 3. boyutun 3. düzeyinde yani bu kainatta yaşayan 

insanların ve bizlerin doğal mekanı burasıdır. Biz farklı 

düzey ve boyutlara tekamül ederek ulaşmış, hatta oralarda 

şehirler kurmuş olsak bile asıl mekanımız burasıdır. Bu 

açıdan baktığımızda 4. düzeyin ve daha üst düzeylerin doğal 

sakini bizler olamayız. Birinci kitabımızda asıl kastetmek 

istediğimiz konu bu idi. Aslında neyi, ne için söylediğimizi 

gayet iyi bilmekteyiz. Dikkat ederseniz her iki sözünü 

ettiğiniz celsemizde de bu konulara fazla girilmemesini 

sizden özellikle rica etmiş idik. Çünkü konu sizin açınızdan 

son derece karmaşık bir yapı teşkil etmektedir. 88. celsede 

verdiğimiz cevapların bir kısmına dikkat ederseniz biz şu 

hususu da belirtmiştik: Bizim atalarımız kainatta pek çok 

gezegende yaşıyor durumdaydılar. Ve halen böyledir. Ama 

bizim karmamız yani bizim ilk nüvemiz, ilk oluşumuz 

açısından konuya yaklaşacak olursak bu daha üst düzeylerde 

planlanmış bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yani bizim 
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atalarımızın veya esasımızın, ilk çıkış yerimizin bir kısmı 

kainatın ötesinde daha üst alem ve boyutlara kadar uzanır. 

İşte konu bu yönüyle son derece karmaşık bir yapı arz eder. 

Tabii bunu sizin için söylüyorum. Biz ilk sözünü ettiğiniz 

celsede o zamanki şartlar altında o sözü söylemiş idik. 

Çünkü şayet öyle söylememiş olsaydık, o zaman asıl 

verilmek istenen verilemeyecekti. 4. düzeyde insanlar 

bulunmaktadır. Üst samanyollarında insanlar bulunmaktadır. 

İlle tashih edilmesi gereken konu varsa açıkça söylüyorum 

ki, bunu biz mazur görmeyiz. Ama şunu da önemle 

belirtmek isterim ki, bizim o zaman söylediklerimizin içinde 

sizden kaynaklanan bir kısım hatalar vardır. Özellikle üst 

düzey seviyelere ilişkin bilginizin son derece kısıtlı olması 

ve buna karşılık orayla ilgili sorular soruyor olmanız bizim o 

tarafı bir  anlamda sizin için çok dar kapsamlı ve 

anlaşılabilir hale getirmemiz ihtiyacını doğurmuştur. Ama 

zaman içinde gelişen bilgi ve görüşünüz doğrultusunda o 

zaman, “hayır öyle değildir” dediğimiz bir konuyu bugün bu 

vesileyle açmak imkanını bulmuş olduk. Tekrar ediyorum, o 

celsenin o kısımlarını tashih ediniz. Yani düzeltiniz. 

 

 Soru: Peki efendim bu size olan güvenimizi sarsmaz 

mı? Yani bir obsesyon fikrini bile akla getirmez mi? Ben 

bunu gördüğümde açıkça hayal kırıklığına uğradım. 

 

 Semiyun: Hayır. Şu aşamada şu şekilde konuşuyorsak 

bunun zaten obsesyon ile bir alakası olmadığını siz 

biliyorsunuz. Biz burada bir uygarlığı tanıtıcı bilgiler 

veriyoruz. Zaman zaman bu tür hataların olması çeşitli 

nedenlerden dolayı muhtemeldir. Ve bunu da bu şekilde 

düzeltmek farkına vardığınızda en uygun yoldur. 
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 Soru: Tabii sizi de anlıyorum. Örneğin Üstadımıza 

Deccal’le görüştüğünüzü söylemişsiniz. Biz celsede onu size 

sorduğumuzda onun bir kavram olduğunu, bir varlık 

olmadığını, bütün bu negatif tesirlerin dünyanın bu son 

döneminde yapacağı tahribatı bildiğinizi, bunun da Deccal 

ile sembolize edildiğini söylemiştiniz. Fakat sonradan 

anlaşıldı ki, bizim seviyemize göre verdiğiniz bu cevap 

hatalıydı. Resmen, bizzat Deccal isimli varlık ile yüzyüze 

görüşmüş olduğunuzu anladık. Bu şekilde mi 

yaklaşıyorsunuz bize? 

 

 Semiyun: Dediklerinizi anlayışla karşılıyorum. Ben o 

zaman öyle bir şey söylemiş olsaydım, “yüzyüze Deccal’le 

görüştüm” deseydim siz asıl o zaman teşevvüşe düşer,  

obsesyona düşmüş olma ihtimalini gündeme getirir ve bir 

anlamda daha fazla üzüntü duyardınız. Elbetteki biz sizin 

seviyenize göre durumumuzu ayarlamak zorundayız. 

Açıkçası gerektiğinde anneyle babanın çocuğunun seviyesini 

gözeterek verdiği cevapları biz size karşı kullanmak 

durumunda kalıyoruz. Mesele bizim açımızdan biraz da bu 

şekildedir. 

 

 Soru: Şimdi 3. boyutun çeşitli düzeylerini astral alem 

olarak kabul edemeyiz öyle değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Hayır kabul edemeyiz. Orada farklı bir 

boyut devreye girmektedir. 3. boyutun diğer düzeyleri daha 

süptil maddeden yapılmış olmakla birlikte yine fiziki üç 

boyutluğu içeren maddi alemlerdir. Astral alem yine madde 

unsuru içermekle birlikte bu boyutun ötesindedir ve orada 

hakikaten şekli bir manada yapı oluşturmak düşünsel olarak 

mümkünse de fiziksel olarak vibrasyonel seviye çok daha 
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yüksek olduğundan bu tür bir düşündüğünüz maddi 

yapılaşma orada karşınıza çıkmayacaktır. Durum orada çok 

daha farklıdır. O konuda söylediklerimizde zaten bir çelişki 

yoktur. 

 

 Soru: Şimdi sizi tanıma açısından konuya 

yaklaşıyoruz. 3. boyutun daha üst düzeylerinde de 

yaşıyorsunuz, hatta atalarınızın bir kısmı da, orayla da 

birleşim kurarak, türler oluşturarak belki ilk nüve çıktı 

ortaya. Buna bir zaman mevhumu ile de yaklaşılabilir mi? 

 

 Semiyun: Alemlerde insanın ortaya çıkışı 

düşündüğünüzden çok ama çok öncedir. Milyarlarca yıl 

ifadesi bu konuya yaklaşmak için yeterli değildir. Şunu o 

zaman açıkça söylemek gerekir ki, on sekiz bin alem 

kurulmadan önce de insan kainatlarda, alemlerde vardı. Pek 

çok planın, programın içiçe bir halde yaşadığının bilinmesini 

isterim. On sekiz bin alemi halk ederek onun şefaatini 

üstlenecek seviyeye gelen Peygamberimiz aşkına bu alemler 

yaratılırken de kainat yine varlığını devam ettirmekteydi. Şu 

anda da kainatın ki, o gittikçe genişlemektedir, Kuran’ımız  

bunu böyle söylemektedir, inanınız şu anda da pek çok 

peygamber yeni alemleri yaratabilecek, onun şefaatini 

üstlenebilecek, sorumluluğunu kaldırabilecek seviyeye 

geldiği için Rabbimizle anlaşmalar yaparak alemler 

yaratılmaktadır. Yani kainat ve kainatlar, alemler 

düşündüğünüz pek çok boyutta süratle genişlemekte yeni 

yeni anlaşmalarla, yeni yeni Rabb yetkileri alınarak bu tür 

alemler ortaya çıkartılmak-tadır. İşte ortaya çıkartılan bu 

alemlerde yeni nesiller, yeni soylar gündeme gelmekte 

bunların yaratılmasında sizin kainatınızdan olsun, çok farklı 

kainatlardan olsun örnekler alınarak yeni yeni türler 
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yaratılmasına gidilmektedir. Burada sizin kainatınızdaki 

bütün türlerden istifade edilmekte, başka kainat, başka 

maddi yapı taşları içerisinde bulunan yaşamlardan birleşik 

türler meydana getirilmekte ve bu yeni üretilenler, 

yaratılanlar alemlere, kainatlara salınmaktadır. Bu açıdan 

bakarsanız sizin de, bizim de bu şekilde bir evveliyatımız 

vardır. Ve her boyuttaki alemler ile fiziki unsur taşıyan, 

fizikin de dışında çok daha değişik yapı taşları bulunan 

alemlerdeki varlık türleri ile sürekli bir etkileşim ve iletişim 

kurulmakta ve bu sayede yeni canlı türleri üretilen yeni 

kainatlara, o kainatların özellikleri hesaba katılarak 

yerleştirilmektedir. Bu ezelden ebede bu şekilde işleyen bir 

mekanizmadır. Onun için insanın ortaya çıkışını, bizim ve 

sizin ortaya çıkışınızı bir parça daha hakikat mertebesinden 

değerlendirmek gerekirse bunun ezelden beri gelmekte ve 

ebede kadar gidecek bir hikaye olduğunu söylememe 

müsaade ediniz. Bizler Agarta Uygarlığı olarak 

düşündüğünüz zaman mevhumunun çok ötesinden beri 

kainatta bulunmaktayız. Sizin varlığınız şu on sekiz bin 

alemin yaratılmasından çok önceye gider ama bunu bu 

şekilde izah etmek, sizin anlayış kalıplarınıza dökebilmek 

mümkün değildir. Çok kaba bir yaklaşım ortaya 

koyduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 

 

 Soru: İnanın anlıyorum efendim. Ben yine bu celseyle 

ilgili olarak sizi tanımamız açısından, aslında bu vesile ile 

kendimizi tanımamız açısından da bir takım sorular 

hazırlamıştım. Onları öncelikle sorayım sonra konuların 

açılmasına göre devam edeceğiz. Agartalıların kan grupları 

birdi. Biz insanların ise birkaç çeşit kan grupları var. Birinci 

kitabımızda bunun nedeninin çok yüksek planların insan 

üzerinde yaptığı çalışmalar olduğunu söylemiştiniz. 
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Şüphesiz insan prototipi üzerinde çalışmalar söylediğiniz 

gibi yapılıyor. Yani değişik süptillikte, kalitede insan 

kalıpları var. Kimi daha kaba, kimi çok latif ve asıl önemlisi 

kainatta değişik gezegenlerin durumlarına göre yine toprak 

esaslı olmak üzere yaratılmış farklı insan kalıpları var. Sizin 

kan grubunuzun aynı olması bir anlamda ilk oluşturulan 

kalıbın kendine has uygulanabilirliğinden kaynaklanıyor 

diye düşünüyorum. Yani sizin kalıbınız esas kalıplardan biri 

mi efendim? Deminki söylediklerinizi cevap kapsamında da 

değerlendirirsek... 

 

 Semiyun: Hayır. Esas kalıp diye bir tabir asla kabul 

edemeyiz. Bu ister istemez bizi bir soy üstünlüğü kavramına 

götürür ki, biz bundan şiddetle kaçınırız. Çünkü hepimiz 

insanız ve insanı hangi kalıp içinde ele alırsak alalım, bir ve 

üstün bir değer olarak kabul ederiz. Bizim tek kan grubumuz 

olmasının asıl nedeni Agarta Uygarlığı’nın planlamasının bu 

şekilde yapılmasından kaynaklanmaktadır. Sizin kan 

gruplarınızın çeşitli olmasının nedeni de bu dünyadaki şu 

yaşantınızda insan denen varlığın çeşitli türevlerinin bir 

arada kaynaşmasının da bir anlamda laboratuvar 

koşullarından ziyade fiziki olarak gözlemlenmesine imkan 

sağladığı içindir. Dünyanızın ve dünyanızda yaşaması 

gereken insanların böyle birkaç cinsten teşekkül etmiş 

olması uygulanabilir bir imkan alanı yaratılmasından 

kaynaklanmaktadır. Bizim durumumuz ile sizin durumunuz 

arasındaki tek farklılık bir anlamda çok geniş kapsamlı, ilahi 

misyonlu bir deneyin bu şekilde planlanmış olmasıdır. 

Aslında bizim soyumuzdan, bizim kalıbımızdan müteşekkil 

başka dünyalarda yaşayan kardeşlerimizin kan gruplarının 

pek çok çeşit ihtiva ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ama 

bizim burada tek kan grubu taşıyor olmamızın asıl nedeni 
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ilahi planın bu şekilde yapılmış olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

 Soru: İnsanlık ailesini Samanyolu’nda ve kainatta çok 

geniş olarak düşünebiliriz o zaman efendim. Yani yüzlerce, 

binlerce gezegende insanlar yaşıyor. Oranın esas halkı 

olarak diyebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Diyebilirsiniz. Siz kainatın imkan 

hudutlarını bilmediğiniz için binlerce gezegen tabiri size 

büyük bir rakam olarak gözükebilir. Aslında insan denen 

varlığın şu fiziki kainatta düşündüğünüzden çok daha fazla 

gezegende yaşadığını söylememe müsaade ediniz. Binlerce 

kavramı eksik kalır. Ama bir sayı vermekten şu aşamada 

özellikle kaçındığımın bilinmesini isterim. Ama kainatta 

yaşayan bu insanların değişik beden kalıplarını, değişik 

latiflikteki beden kalıplarını tıpkı aramızda olduğu gibi 

kullandıklarını da söylemek gerekir. 

 Soru: O zaman insan kalıpları kavramı ortaya çıkıyor. 

Biz yedi değişik latiflikte insan kalıbı olduğunu biliyorduk. 

O zaman bunu bu kainat, bu Samanyolu için düşünebilir 

miyiz? 

 

 Semiyun: Evet düşünebilirsiniz. Ve 3. boyutun bütün 

düzeyleri için yedi değişik insan kalıbını göz önüne 

getirebilirsiniz. 

 

 Soru: Yani o zaman 3. boyutun her düzeyinde, yedi 

düzeyinde, yedi değişik latiflikteki insan kalıbı hesaba 

katılırsa sadece 3. boyutta (7x7=49)  49 değişik latiflikte 

insan kalıbı yaratılmıştır, prototipi yaratılmıştır diye bir 

netice çıkıyor. 
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 Semiyun: Tespitiniz tamamen doğrudur. 

 

 Soru: O zaman şöyle söyleyelim efendim. Bu kainatta  

belki on binlerle ifade edilebilecek gezegenlerde yaşayan 

insan kardeşlerimizin ağırlığı bu Samanyolu’nda mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır. Samanyolu’nda birçok gezegende 

insan kardeşlerimiz bulunmakla birlikte ağırlık Samanyolu’ 

ndadır dememek daha uygun düşer. Bütün kainata 

yayılmıştır insanlık ailesi. 

 

 Soru: Peki siz Agartalılar olarak, Agartalıların bağlı 

olduğu soy olarak kaç gezegendesiniz efendim? 

 

 Semiyun: Yine buna da bir rakam vermeden cevap 

vermek daha uygun olur. İlk baştaki hakikat mertebesinden 

yaptığımız açıklamadan da anlayacağınız gibi biz çok geniş 

bir alana insanlık ailesi olarak yayılmış bulunuyoruz. Ve 

bunun üst boyutları da bir miktar kapsadığını söylemiştik. 

Ama Agartalıların asıl yurdunun bu dünya ve bu düzey 

olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Soy açısından, 

yaratılış türevi açısından konuya nasıl yaklaşılması 

gerektiğini az önce söylemiştim. 

 

 Soru: Peki 4. boyutta da insanlar yaşıyor mu 

efendim? 

 

 Semiyun: Oraya da aslında yaşıyor veya yaşamıyor 

diye cevap veremeyiz. İsterseniz 4. boyutu hiç hesaba 

katmayalım. 
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 Soru: Peki 2. boyutta yaşıyorlar mı efendim? 

 

 Semiyun: 2. boyutun ne anlama geldiğini 

bilmiyorsunuz. Oraya insan varlığı kendi hususiyetinden 

kaynaklanan nedenlerden dolayı gidip gelebilmektedir. Ama 

2. boyut insan denen kavramın, varlığın yaşamasına elverişli 

bir yapı teşkil etmemektedir. Orada bu şekilde bir insan 

varlığının yapısından ve yaşantısından söz etmemek lazım 

gelir. Durum orada daha farklıdır. 

 

 Soru: Ama 3. boyutun 1. ve 2. kademesinde 

insanların yaşadığını zaten az önce söylemiştiniz. 

 

 Semiyun: Evet orada yaşamaktadırlar. 

 

 Soru: Efendim tabii üst düzeydeki insan kalıpları 

daha latiftir diye düşünüyorum. Örneğin 4. düzeydeki insan 

kalıplarının sizin kalıbınızdan daha latif olduğunu hesaba 

katabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Hem katabilirsiniz, hem katamayabilirsiniz. 

Biraz da o kalıpların latifliğinde onlara enkarne olan ruhların 

durumu  etkili olmaktadır. 

  

 Soru: Yani 3. boyutun daha doğrusu 3. düzeyin 7. 

latiflikteki ya da en üst latiflikteki insan kalıbı 4. düzeyin en 

alt latifliğindeki insan kalıbından daha latiftir diyebilir 

miyiz? 

 

 Semiyun: Hayır diyemeyiz. 

 

 Soru: Ama demin onun tersini söylemiştiniz! 
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 Semiyun: Meseleye bu açıdan da yaklaşmamak 

gerekir. Genel olarak daha üst düzeylere çıkıldıkça latifliğin 

artması düşünülebilir. Ama konu inanınız bu şekilde ele 

alınamayacak özellikler taşıyan bir konudur. Bu noktada 

bırakmak daha uygundur. 

 

 Soru: Öyle olsun efendim. Tabii sizden daha latif 

insan kalıpları bu kainatta var mı?.. 

 

 Semiyun: Vardır. 

 

 Soru: O zaman bir anlamda sizinki 7. kalıp içine 

girmiyor, 3. düzeyin 7. kalıbı içine girmiyor. 

 

 Semiyun: 3. düzeyin 7. kalıbı içine girip girmemesi 

önemli değildir. Bir kalıp içinde de farklılıklar hesaba 

katılabilir. 

 

 Soru: Biraz benim için karışık oldu bu kısım. 

 

 Semiyun: Bunun farkındayım ama bunun sorumlusu 

inanınız ki, biz değiliz. Bu konuların daha ziyade ruhsal 

celselerinizin, bilgi celselerinizin konusu olduğunu size 

söylemiştik. Ama yine de bazı konuların daha fazla 

aydınlatılması açısından celsemize memnuniyetle devam 

edebiliriz. 

 

 Soru: Binlerce gezegende yaşayan insanlar dünyada 

olduğu gibi ırklar yaratmışlardır. Aslında örneğin bir 

gezegende siyah insanlar yaşıyorsa bunlar bir örnek teşkil 

etmek üzere bu dünyada da bulunmaktadırlar. Aynı şekilde 
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beyaz ve sarı ırklar da kainatın başka bir gezegeninde oranın 

esas sakini, esas çıkış yeri olarak yaşıyor olabilirler. Bu 

netice çıkıyor sözlerinizden? 

 

 Semiyun: Sözlerinize aynen katıldığımı 

söylemeliyim. 

 

 Soru: Ve şüphesiz az önce söylediğiniz gibi bu nesil 

yaratma ve genetik çalışma işlemi ezelden beri sürüyor. 

İnsanlık böyle gelişiyor. Yani oluşan gezegenlere, oraların 

maddi yapıları göz önüne alınarak bu uygun prototipler, yeni 

Adem boyları gönderiliyor. Kuran’a göre insan tektir ve biz 

ondan çoğaldık. Bunu esasen bütün bu bir yaratılış olarak ilk 

çıkış için düşünebilir miyiz efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız ilk çıkış dediğiniz 

hadiseyi yine çeşitli ufuklar açısından düşünebiliriz. Bu 

kainatın bir ilk çıkışı olduğunu hesaba katmakla birlikte 

konu öyle büyük açılımlar ve sonsuzluklar ile ifade 

edilemeyecek haller içermektedir ki, bu kainatın ilk ortaya 

çıkışını da ondan önce farklı yapı ve kavramlar içinde 

oluşturulmuş bulunan diğer haller altında değerlendirmek 

gerekir. İşte o hallerde yine insan tanımı veya yaşam tanımı 

yapılabilir. Bir anlamda biz konuyu ortasından bile değil 

sadece bir noktasından değerlendirdiğimiz için gerçekleri 

tam olarak ifade etmede zorluk çekiyoruz. Ama bu kainat 

açısından yine hesaba katarsak sorunuzun bu şekilde bir 

cevabı yoktur. 

 

 Soru: Kuran, “Rahman insanı yarattı” diyor efendim? 
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 Semiyun: O söz tamamen doğrudur. Ona 

diyeceğimiz, haşa hiçbir sözümüz yoktur. Ama yine size 

aynı şeyi söylüyorum, onun da bir evveliyatı vardır. Sizin 

yaratılmanız, Rahman’ın sizi yaratması Kuran’da 

behsedildiği şekilde olmuştur. Biz onun da gerisini 

konuşuyoruz. 

 

 Soru: Evet onu ben zaten gündeme getirmiştim. Tabii 

o an birde dünyaya uygun bir beden yapılmasını düşünürsek 

buradan alınan topraktan bir çalışma yapılmış olabilir. O 

zaman o ayet belki sadece bu dünyayı kapsamış olur. 

Sonradan değişik prototipler de getirilip dünyaya bırakılmış-

tır.  

 

 Semiyun: Konuya bu şekilde yaklaşmak Kuran 

ayetleri açısından daha makul olur. Sizin bu dünyada 

yaratılmanız az önce sözünü ettiğiniz şekilde 

gerçekleşmiştir. 

 

 Soru: Efendim yine de benim açımdan üzerinde 

durulması gereken, beni zorlayan pek çok hususun olduğunu 

burada belirtmek istiyorum. Özellikle tashih etme, yanlışı 

düzeltme işlemi açıkçası benim hoşuma gitmedi. 

 

 Semiyun: Bunun farkındayız. Ama hem sizin, hem 

bizim insan olduğumuzu ve insanların hata yaptığını 

bilmenizi isterim. Biz söylediğimiz her sözde bağlıyız. Ama 

az önceki bahsettiğim nedenlerden dolayı çevrimde bir takım 

hataların meydana gelmesi, bunun dışında bizim sizin 

seviyenizi düşünerek bazen farklı cevaplar vermemiz hesaba 

katılmalıdır. Sizin seviyeniz geliştikçe bizim verdiğimiz 

cevapların açılımları olduğunu hesaba katmalısınız. 
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 Soru: Ama bilerek yanlış! Ona ne diyeceksiniz? 

 

 Semiyun: Bilerek söylenmiş yanlışımız açıkçası 

yoktur. Orada söylediğimiz söz bizden ziyade sizin 

hatanızdan kaynaklanmıştır. Durumu bu şekilde açıkladıktan 

sonra gönlünüzü ferah tutmanızı önemle belirtirim. Çünkü 

hem kalbinizden geçen, hem mevcut bilgileriniz, hem de 

kutsal kitabınızda yazanlar bizim varlığımızın size göre asıl 

delilleridir. Biz varız ve gerçeğiz. Ve siz şu çalışmayı 

hayalinizden yapmıyorsunuz. Yine açıkça söylüyorum ki, 

bize ait düşündüğünüzün çok ötesindeki gerçekleri bizzat 

yaşayarak göreceksiniz. Biz sabırla çalışmamıza devam 

edelim. Tashih edilecek durumlar ortaya çıkarsa onlar 

üzerinde durma imkanımız her zaman vardır. 

 

 Soru: İnsan bir tek bu dünyadaki varlığıyla hatta sizin 

varlığınızla tanımlanmakla, açıklanmakla yetinilemeyecek 

bir varlık anladığım kadarıyla efendim. 

 

 Semiyun: Aslında yaşamdaki bütün o varlıklar için bu 

söz söylenebilir. Hayat sonsuzluklarla bile ifadelenemeyecek 

bir yapı arz etmektedir. Onun için de bizler denizde bir 

damla, çölde kum tanesi gibiyiz. Değer yargılarımız 

kendimize göre son derece kısıtlı imkanlar içermektedir. Ve 

biz ulaştığımız bilgi seviyesini sizin kısıtlı imkanlarınıza 

aktarmada bazı şeyleri size verememenin sıkıntısını 

yaşamaktayız. Çünkü imkanlarınız bunu böyle yapmamıza 

neden olmaktadır. Ama şu gösterdiğimiz çaba her şeye 

rağmen yapılması gerekli olan bir çabadır. İşte böylece 

imkan hudutları parça parça genişlemektedir. 
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 Soru: Daha dünyayı ve dünyada kendini bile 

tanımayan insanı bütün yaratılışta, kainatlarda, alemlerde 

tanıma çabası içine girdik. Oraları dahi tanımazken bu çaba 

içine girdik. Bana göre yine de bu celselerden çok şey 

öğrendiğimi ifade edebilirim. 

 

 Semiyun: Bunun biz de farkındayız. Ve bu yönüyle 

celsemiz son derece faydalı olmuştur. 

 

 Soru: Benim bu konuda başka sorum yok efendim. 

Sizin söyleyecekleriniz varsa her zaman olduğu gibi 

dinliyoruz. 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Size iyi geceler dilerim. 

    

 

 

 Celse: 97 11.11.1996 

 

 Agartalıların Cin Uygarlığı ile ilişkileri. 

 

 Semiyun: Bismillahirrahmanirrahim. İyi akşamlar 

dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Ben bu akşam müsaade 

ederseniz dünyamızla ve dünya insanlığıyla çok yakın 

ilişkileri olan Cin Uygarlığı’nın, Agartalılar ile olan 

ilişkisine bir parça değinelim istiyorum. Sizce uygun mudur? 

 

 Semiyun: Son derece uygundur. Buyurunuz. 

 



                                                                                             147  147 

 Soru: Dünya cinleri ile doğal olarak sıkı bir ilişki 

içinde olduğunuzu tahmin ediyorum ama ondan önce 

cinlerin varlığını kabul edersiniz diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hiç şüpheniz olmasın. Bu uygarlık ile 

bizim tıpkı sizler gibi çok yakın bir ilişkimiz var. Sizde bu 

ilişkiyi şuurlu olarak bireysel ve küçük topluluklar halinde 

yürütenler olduğu gibi şuursuz bir şekilde ilişkiye girmiş 

olup bunu sürdürenler vardır. Ama bizde bu ilişki tamamen 

şuurlu bir şekilde biz bu dünyaya geldiğimizden beri devam 

etmektedir. 

 

 Soru: O halde akla şöyle bir soru geliyor. Cinler 

burada sizden önce var mıydılar? 

 

 Semiyun: Onlar bildiğiniz bütün Adem kuşakları 

yeryüzünde var olduğu müddetçe vardılar. Sanırım sizin 

kuşağınız, sizin boyunuz bu dünyadan ayrıldıktan sonra bile 

yine onlar varlıklarını sürdürmeye devam edecekler. Çünkü 

onların yaratılış planları buna bu şekilde müsaade etmiştir. 

 

 Soru: Efendim önce şunu tespit etmemiz lazım. Onlar 

Agarta’ya herhalde fizik bir beden ile gelemiyorlar diye 

düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Böyle bir şey onların yapıları gereği 

mümkün değildir. Çünkü onlar fiziksel varlıklar değillerdir. 

Ama bunun bizim açımızdan ve ilişkimiz açısından hiçbir 

önemi yoktur. Bu kardeşlerimiz Agarta’yı sık sık ziyaret 

etmektedirler. İstedikleri zaman gelme imkanları vardır. 

Tabii bu da bir kurala bağlıdır. Her aklına esenin Agarta’ya 

gelmesine izin yoktur. Ancak hak edenler ve daha doğrusu o 
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seviyeye ulaşmış olanlar Agarta’ya istedikleri zaman 

ziyarete gelebilirler. Çünkü onların kendi aralarında çeşitli 

gelişmişlik seviyeleri bulunmaktadır. 

 

 Soru: Oraya geleceğim. Onlar birkaç kademede 

yaşıyorlar ve tabii daha geri seviyeli, daha ileri seviyeli cin 

alemleri var. Öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Biz de bunu kastediyoruz. Sizlerin pek 

çoğu Cin Uygarlığı’nı bir alemden müteşekklil olarak 

düşünmekte-dir. Oysa onlar birden çok alemde gelişmişlik 

seviyelerine göre yaşamaktadırlar. Daha geri seviyede bir 

alemde yaşayıpta oranın imtihanını veren cin varlığı o 

alemde ölmekte ve daha üst cin alemine doğmaktadır. İşte 

bizimle ilişkiye geçenler çok daha gelişmiş alemlerinin 

üyeleri olmak-tadırlar.  

 

 Soru: O zaman onlar hangi düzeyde yaşıyorlar? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız birden çok düzey demek 

çok genel bir tanımlama ise de yine de konuya bu şekilde 

yaklaşmak daha uygun olur. Çünkü bu kardeşlerimiz 

dünyaya çok yakın alemde yaşadıkları gibi doğrudan dünya 

ile ilişkisi olmayan alemlerde de yaşamaktadırlar. Aynı 

zamanda kainatın çok değişik gezegenlerinin yine paralel 

bölümlerinde cin kardeşlerimiz bulunmaktadır. Sizler doğal 

olarak sadece dünyaya yakın, dünyaya bağlı cin varlıklarını 

düşünüyorsunuz. Ama kainatın çok değişik noktalarında 

yine cin kardeşlerimiz bulunmaktadır. Bizim onlarla da 

ilişkilerimiz mevcuttur. Genel olarak bunu böyle tespit 

ettikten sonra biz yine dünyaya yakın olan değişik 

kademelerde yaşayan, herkesin cin deyince anlayabileceği 
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uygarlıktan ve onlarla olan ilişkilerimizden söz edelim. 

Çünkü onları tanımak nispeten diğer uzak yerlerde yaşayan 

cin kardeşlerimizle olan ilişkimize de ışık tutacaktır. 

   

 Soru: Cinlerin birkaç düzeyde yaşadığını biliyoruz. 

Bunun belki en alt düzeyi dünyaya yakın. Orası, onların geri 

seviyedekilerin dünyayı izleyebilecekleri bir mekan oluyor 

diyebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Paralel bir alemden ve düzeyden söz etmek 

akla daha yatkındır. Onların vibrasyonel seviyeleri 

sizinkinden daha farklıdır. Daha ileri seviyede ve daha geri 

seviyede olanları bulunmakla birlikte dünyanın vibrasyonel 

seviyesine uygun olmaları onların yapıları gereği mümkün 

değildir. Ama dünyaya yakın seviyedeki düzeyde bulunan 

cin topluluğu, onların açısından nispeten geri olarak 

nitelendirile-bilecek bir topluluktur. Bu nedenle içlerinde 

insanlara yardımcı olan cinler yaşayabildiği gibi insanlara 

düşman olan, onları sevmeyen ve eline fırsat gerçtiğinde 

kötülük yapabilecek cinler de bulunmaktadır. Daha üst 

düzeylerde yaşayan cin kardeşlerimiz pozitif olanlar yine üst 

düzeyde yaşamalarının verdiği olgunluktan istifade ederek 

her zaman dünyayı izleme, gidip-gelme ve dünya insanlığına 

yardımcı olma imkanlarına sahiptirler. Ve tabii ki, onların 

yardımları daima pozitif karakterlidir. 

 

 Soru: Şimdi sizinle ilişkilerine geçmeden önce şu 

tespiti de ben yapmak istiyorum. Biz bir ara Spatyum’a 

çıkarken astral manada oluşturduğumuz bir uzaygemisinin 

içine binmiştik. Ve cin alemlerinden geçmiştik. Kanal 

açılmamıştı. Belki kasıtlı olarak o oldu. Peşpeşe dokuz 

alemden geçtik. Bunların ilk üçü pozitif alemdi. Ortadaki üç 
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tanesi negatif alemdi ve daha sonraki üç tanesi pozitif 

alemdi. Biz onların negatif alemde olanlarına yani insanlığa 

tamamen düşman olanlarına iblis ismini vermiştik, 

veriyoruz. Oradan geçerken hakikaten gözlerinden müthiş 

enerjiler çıkararak gemimize saldırmışlardı. Fakat daha 

önceki ilk üç alemde koruyucu zırhlar konmuştu gemimize 

ve onlar onu delememişlerdi. İçinde biz, medyumlar, 

rehberlerimizle birlikte oradan pozitif aleme geçip orada 

konuşmalar yapmıştık. Ve bize, “ biz bu üç negatif cin 

alemine insanlığa düşman olan cinleri yerleştirdik ve onları 

ortamıza aldık ki, insanlığa düşmanlık edemesinler. Ve 

onların pek çok düşmanlığının, yıkıcı etkilerinin dünyaya, 

dünya insanlığına ulaşmasından insanları koruyoruz. Yani 

biz asıl cinler olarak insanların düşmanı değil dostlarıyız. 

Bunun böyle bilinmesini istiyoruz” demişlerdi onların ileri 

gelenleri. Buna yaklaşımınız nedir? İlave edeceğiniz veya 

düzelteceğiniz husus var mı efendim? 

 

 Semiyun: Sözlerinize tamamen katılıyorum. 

Gerçekten onlar bu manada dokuz seviyede 

bulunmaktadırlar ve cin kardeşlerimiz esasen insanlığın 

düşmanı değil, dostlarıdır. Sözlerinizden ve 

yaşadıklarınızdan bunun böyle olduğunu zaten biliyorsunuz. 

 

 Soru: Peki nasıl o negatifleri o üç aleme topladılar 

efendim? Tabii onun dışında da vardırlar diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz o alemin dışında başka farklı 

alemlerde insanlığa düşman cin varlıkları yaşamaktadırlar. 

Ama cin kardeşlerimizin bu şekilde mücadelesi neticesinde 

negatif cinler, daha doğrusu insanlığa düşman hale gelmiş 

cinler o şekilde üç alemde bir nevi kuşatılmış durumdadırlar. 
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Bunun böyle olmasının insanlık açısından büyük yararları 

bulunmaktadır. 

 

 Soru: Şimdi bu dokuz alem Spatyum’la dünya 

arasında dedik. Tabii daha geri seviyeden çıkış yapmış 

olabiliriz biz. Ona nasıl yaklaşmak lazım? 

 

 Semiyun: Dünyanın çeşitli kademelerde auraları 

olduğunu biliyorsunuz. İşte dünya bu nedenle bir değil 

birçok dünya olarak hizmet sunmaktadır. Onun merkezi 

kısmını sadece fiziksel manada düşünmemek lazım. Bir nevi 

yaşam yeri, yaşam yurdu olarak dünyayı düşünmek gerekir. 

Ve orada insanlar gibi ruhsal varlığın fiziksel unsurları 

yaşayabileceği gibi ruhsal varlığın insanlık dışı fiziksel 

unsurları da yaşar. Aynı şekilde dünyanın fiziksellik dışı 

unsurlarını yurt edinerek yaşayan cinler gibi başka varlık 

grupları vardır. Bunlara perileri, devaları daha bir takım 

canlı varlıkları katabilirsiniz. Yani burası astral, fiziksel veya 

aklınıza gelmeyen değişik süptillikteki maddelerin bir arada 

bulunduğu bir yaşam yeridir. Ve bu yaşam yeri pek çok 

yaşamlıyı kendinde yaşatmaktadır. Doğal olarak cin grubu 

da Cin Uygarlığı olarak dokuz kademede bu şekilde bir 

yaşantı yaşamaktadır. Ama bu izahımızın çok kaba bir izah 

tarzı olduğunu yine burada belirtmek isterim. Sonuç olarak 

dünyaya bağlı tabiri burada bir izafiyet taşımaktadır. Hangi 

dünyaya bağlı olduğu ve bu ilişkinin nasıl kurulduğu sorusu 

akla gelebilir. Ama biz bu kadarla yetinerek konumuza 

devam edelim. 

 

 Soru: Peki onların size zarar vermesi söz konusu 

olabilir mi? 
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 Semiyun: Hayır. Onlar bize ne direkt, ne dolaylı 

olarak zarar veremezler. Yapıları gereği size de direkt, 

doğrudan doğruya zarar vermeleri mümkün değildir. Ama 

dolaylı olarak sizin astral bedenlerinizi, düşünce sisteminizi 

kullanarak yeryüzünde fesat çıkartmaktadırlar. Bu mücadele 

sizin sınavınızın esasını teşkil etmektedir. Ama maalesef 

yeryüzündeki pek çok dünyalı kardeşimiz bu sınavını 

başarıyla verememiş ve kötü cinlerin adeta oyuncağı olmuş 

bir durumda, dünyada habire kötülüğü üretmektedirler. 

Onlar  hiç şüphesiz bunların cevabını vereceklerdir. 

 

 Soru: Yani cinler de verecekler mi? 

 

 Semiyun: Onu hiç hesaba katmayalım. Onlar kendi 

hayat planları çerçevesinde kendileri için bir anlamda doğru 

olanı yapıyorlar. Ama insanlara düşman değil dost olması 

gereken varlıklardır. Bizce onlar bu konuda hatalı davran-

maktadırlar. İnsanlığa dost olarak hayatlarını yardımlaşma 

üzerine kursalardı bizce daha hızlı tekamül edebilirlerdi. 

Ama bu da onların hür seçimleridir. 

 

 Soru: Efendim cinlerin tamamı ile ilişkiniz 

konusunda ne söyleyebilirsiniz? Ortak programlarınız var 

mıdır? 

 

 Semiyun: İlişki demek zaten kuru bir ziyareti aşan bir 

kavramdır. Biz onların bizimle temas edebilecek olgunluğa 

erişmiş olanları ile diğer yaratılıştaki uygarlıklarla nasıl ilişki 

içindeysek aynen o şekilde ilişkimizi sürdürmekteyiz. Bunun 

için de birlikte bazı programlar, hayatı birlikte tanıma yol ve 

yöntemleri mevcuttur. Hakikaten son derece saygıdeğer 

varlıklardır. Hem sizlerin, hem bizlerin dostlarıdırlar. 
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Onların yapılarından kaynaklanan çok pozitif bir huyları 

vardır ki, o da sizi dost olarak kabul edip size inandıktan 

sonra sizin için yapamayacağı şeylerin olmayışıdır. 

Kendilerini insanlardan çok daha fazla size yardım ve 

hizmet için adayabilecek  yapıları vardır. Gerçekten bu 

onların en büyük meziyetle-rinden biridir. Onların sevgisini 

ve dostluğunu elde etmiş insanlar gerçekten bilinsin 

bilinmesin onların çok büyük yardımlarına muhatap 

olmaktadırlar. 

 

 Soru: Evet bizim de bir takım cin rehberlerimiz vardı. 

Halen de var ve biz onlara özel emanetler veriyoruz, özel 

silahlarla donatıyoruz. Ve onların çok büyük faydalarını 

görüyoruz. Hakikaten muazzam derecede bize bağlılar. 

Söyleyecek kelime bulamıyorum, müthiş varlıklar. Onları o 

yönüyle tanıyorum efendim. Şimdi Üstadımız Muzaffer 

Kınalı’ya bu vesileyle değinmek istiyorum.Yukarı alemlerde 

kendisinin anlattığı bir olay şöyleydi: Bir gün artık hangi 

aleme; Ulvi Aleme mi çıktılar, Kutsi Aleme mi çıktılar 

bilmiyorum birkaç cin dostunu götürmüş Üstadımız. Orada 

oranın yöneticileri, “ilk kez sen cin getiriyorsun yanında. 

Evliyadan şu ana kadar hiç kimse cin alıp gelmemişti. Sen 

ilk kez buraya cin getiriyorsun” demişler. Böyle bir olay 

anlatmıştı. Bunu bir anlamda bizim Ekol’ümüzün cin 

uygarlığına karşı olan yaklaşımının somut bir ifadesi olarak 

değerlendiriyorum. 

 

 Semiyun: Bu olayı biliyorum. Aslında güzel bir 

hadisedir. Cinlerin yapıları gereği o kadar yüksek seviyelere 

çıkmaları mümkün değildir. Ama Üstadımızın yardım ve 

gayretiyle o olay gerçekleşmiştir. Tabii ki, iki taraflı bir 

hadisedir. 
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 Soru: Efendim Üstadımızın ne olduğunu az çok biz 

biliyoruz. Belki şu satırları okuyanlar bunu yadırgayacaklar 

ya da hayal gibi gelecek onlara ama bu böyle. Yani bu, 

“yiğidi öldür hakkını ver” kabilinden bir konu. Ben zaman 

zaman Üstadımızla bu konulardan konuşurken sanki çok 

sıradan bir olaymış gibi onlarla çok yakın ilişkisi olduğunu 

dile getiren sözler kendisinden duymuştum. Örneğin onların 

ileri gelenleri düğün törenlerinde şahit olarak çok fazla 

Üstadımızı çağırmışlar. Sanki dünyadaki bir nikah törenine 

gider gibi Üstat gidiyor, geliyor. Acaba sizde bu tür ilişkiler, 

hatırdan gönülden kaynaklanan ilişkiler oluyor mu? 

 

 Semiyun: Zaten ilişki kavramının içine bu tür olayları 

bile katmanız mümkündür. Her ne kadar bizde evlenmek 

konusunda şahite gerek yoksa da cin kardeşlerimizin 

dünyadaki insanların yaşantısına bir nevi özenmelerinden 

kaynaklanan nikah gibi uygulamalarında zaman zaman 

bizler  bulunmuş durumdayız. Onların kültürlerine, 

anlayışlarına, uygarlıklarının düzeyine saygımız sonsuz 

olduğu için bu tür davetlere hayır dememiz mümkün 

değildir. Bu da bizim ilişkimizin genel mahiyeti hakkında bir 

fikir verebilir. 

 

 Soru: Onların ileri gelenlerinin, örneğin, 9. düzey 

olsun, en gelişmiş Cin Uygarlığı olsun, o seviyeyi 

Agarta’yla karşılaştırmak mümkün mü efendim? 

 

 Semiyun: Mümkün denilebilirse de bir nevi elmayla 

armutun kıyaslaması gibi bir şey olur. Onların tekamül 

imkan hudutları bizimki kadar geniş değildir. Onların madde 
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ile temasının olmayışı tekamüllerinde en büyük noksanlıktır. 

Ama onların yaratılış planları bu şekilde tezahür etmiştir. 

 

 Soru: Ama onlar nihayet farklı da olsa maddesel 

varlıklar değiller mi? 

 

 Semiyun: Maddesel varlıklar ama fiziki kainattaki 

maddi yapı taşından daha farklı maddesel özelliklere 

sahiptirler. 

 

 Soru: Üstadımız anlatmıştı yine: Onlar bizi çok süptil, 

çok seyyal olarak görüyorlar. Siz diyorlar bize göre çok 

süptilsiniz. Biz çok katıyız. “sizin içinizden geçiyoruz, 

binalarınızdan, maddenizden geçiyoruz” diyorlar. Oysa biz 

de onlar için aynı şeyi düşünüyoruz. Belki onları yarıp 

geçiyoruz diye düşünüyoruz. Tam tersi bir yaklaşım var 

burada öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Aslında sonuç olarak ikisi de aynı kapıya 

çıkar. Onlar kendilerini katı sizi süptil olarak görüyorlar. Siz 

de kendinizi katı onları süptil olarak görüyorsunuz. Oysa 

mesele tamamen yapınızın farklı olmasından ve vibrasyonel 

seviyenizin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Ama 

insanın bir de ruh yönü, daha kaba deyişle astral yönü vardır 

ki, işte bu nedenle gerek bizler gerekse sizler vibrasyonel 

seviyelerimizi onların vibrasyonel seviyesine ayarlayabiliyo-

ruz. Maddi yapı taşımız farklı olsa bile onlar ile bu sayede 

ilişkiye geçmemiz çok daha kolay olmaktadır. Aslında 

ilişkinin tek somut, en net şekilde algılanabilir hali ancak 

böyle olmaktadır. Ama onlar isteseler de vibrasyonel 

seviyelerini ayarlayarak şu fiziki kainatta, örneğin şu 

dünyada ve gerekse Agarta’da kendilerini bir somut varlık 
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olarak bizlerin önümüze koyamazlar. Koyamadıkları gibi 

hepsi bir araya gelseler bir pulu bile yeryüzünde 

etkileyemezler, onu hareket ettiremezler. Bu işin bizim 

açımızdan üstünlüğü, onlar açısından ise eksik olan kısmıdır. 

Ama aslında yaratılışları öyle olduğu için eksiklik olarak 

konuya yaklaşmamak icap eder. 

 

 Soru: Burada akla şu soru geliyor efendim. Yani 

onların 9. düzeyden sonraki hali ne olacak? Nihayet onlar da 

düalite yasasının kurallarına bağlı değiller mi? 

 

 Semiyun: Konu burada farklı açılımlar ortaya 

koymaktadır. Onlar bu yönüyle hem düalite yasasına bağlı 

hem değillerdir. 

 

 Soru: Peki 9. düzeyde ölmek, daha yukarıda doğmak 

veya cinlikten de geçmek, bir noktada onlarla hatta 

birleşmek halleri mevcut mudur efendim? 

 

 Semiyun: Konuya bu şekilde yaklaşmak mümkün 

değildir. Çünkü olayın o yönü gerçekten insan akıl ve 

şuurunu aşmaktadır. Ama hiç şüphesiz onların kendilerine 

has özellikleri olduğunu, onların da kendi Rablerine doğru 

tekamülde ilerlediğini düşünebilirsiniz. O noktaya geldikten 

sonra tabii ki onların Rabbinin de daha yukarıda birleşme 

amaçları olmaktadır. Ve tekamül böyle sonsuzluğa doğru 

sürüp gitmektedir. Bir noktada yaratılan her şey, istisnasız 

her şey birleşecektir. Ama bunlar şu anda gerçekten hesaba 

katılamayacak, katılmaması gereken konulardır. Çünkü bu 

konular insan akıl ve mantığının çok ama çok üzerindedir. 

İsterseniz bu konuda ancak bu kadarı ile yetinelim. 
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 Soru: Onlarla ortak çalışmalar yapılıyor diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: O uygarlık ile bizim uygarlığımız arasında 

topluca çalışmalar vardır. Kainatın çok değişik hal ve 

alemlerini birlikte tanımada bir arada yaptığımız çalışmalar 

mevcuttur. 

 

 Soru: Peki örneğin uzaygemilerinize cin 

kardeşlerimizi alıp bir taraflara gitme hali var mıdır? 

 

 Semiyun: İşte biz zaten bundan bahsediyoruz. Onlar-

dan heyetler alıp, bazen onların gemilerine binip, bazen 

müştereken, bazen kendi gemilerimize onları davet ederek 

çok farklı alemlere hareketler, seyahatler yapıp birlikte 

hayatı ve yaratılışı inceleyip ortak programlar üzerinde 

çalışmalar yürütmekteyiz. Bunları genel olarak bilimsel 

çalışmalar mahiyetinde düşünmek daha uygun olur. 

 

 Soru: Efendim benim bu akşam soracağım bu kadar. 

Sizin başka cevabınız varsa alalım... 

 

 Semiyun: Bu kadarı bu aşamada yeterlidir. Size iyi 

geceler dilerim. 

 

 

 

 

 

 Celse: 98 13.11.1996 

 



                                                                                             158  158 

 Agartalılar açısından lüks yaşam, öğrenme, ızdırap 

 ve aşk kavramları. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam ben lüks 

yaşam, konforlu yaşam hakkında konuşmak istiyorum. Bu 

yaşantıyla birlikte ızdırap kavramını değerlendirmek 

arzusundayım. Onun yanına bilgi ve aşkı da katmak 

istiyorum. Böylece bizdeki ızdırap ve öğrenme kavramları 

ile sizin bu kavramlara karşı gerek yaşantınızda gerekse 

düşünsel olarak aldığınız tavrı öğrenebiliriz. Şimdi lüks 

yaşantı veya konfor diyelim buna. Kısaca insan hayatını 

rahatlatıcı şeyler bizim düşündüğümüz... Ama hangi 

manada? Belki onu daha çok tembelliğe itici manada 

düşünmemiz gerekiyor. Tembellik ise insanlığın zıddı bir 

kavram. Evlerimiz, iş yerlerimiz bize konfor sağlayacak 

belki bir yığın lüzumsuz eşyalarla dolu. Sizin bu açıdan 

konfora karşı yaklaşımınız nedir? 

 

 Semiyun: Daha önceki celselerde değindiğimiz gibi 

bizim evlerimiz ve diğer mekanlarımız bizim ihtiyaçlarımıza 

cevap verecek tarzda eşyalar ile donatılmışlardır. Biz konuya 

konfor ve lüks olması açısından veya sizde sık rastlanan bir 

tutumla gösteriş açısından yaklaşmıyoruz. Bizim 

eşyalarımız-da her şey yerli yerindedir ve tamamen 

ihtiyaçlarımıza yönelik bir durumu sergiler. Siz ise kendi 

yaşantınızı sözde rahatlatmak uğruna aslında size yük gelen 

birçok eşyaya sarılmış durumdasınız. Evinizdeki ve 

yaşantınızdaki birçok şey size lüks veya konfor getirici gibi 

gözükse de her bakımdan size zarar veren şeylerdir. Ama bu, 

nihayet belirli bir realitenin anlayış ve yaşayış tarzıdır. 
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Sanıyorum önümüzdeki dönemde insanlık bu tür 

kavramların daha çok farkına vararak daha sağlıklı bir 

yaşam şeklini bu yönüyle kuracaktır. 

 

 Soru: İnsanın zihni bunları elde etmekle dolu. İşte bu 

zihniyet ve çaba yani lükse ve konfora ulaşmak için 

gösterilen çaba ve sahip olunan bu şeyler üçlü bir kölelik 

yaratıyor diye düşünüyorum. Düşüncede artık köleyiz. 

Çünkü doğru düşünemiyoruz. Bu nedenle insanlığı unuttuk. 

Çabada köleyiz. Yanlış çaba ve gayret peşinde koşuyoruz. 

Tembellikten arda kalırsak çalışmamız konfor temin etmek 

için oluyor. Ve sonuçta elde edilenler bizi kendine bağlıyor. 

O da bir kölelik doğuruyor. Burada bir aldatılmışlık var. 

İnsanlar konfora ulaşsa bile derinlerde mutlu olamıyor. Bu 

elde ettikleri aslında onları tatmin etmiyor. Yanlış hayat, 

yanlış çaba, yanlış elde edilenler. Sorum şu efendim: 

İnsanlık bu halde iken bunun farkına nasıl varabilir? 

 

 Semiyun: Şu teşhisin yapılması aslında bunun farkına 

varılması demektir. İnsan bugün kendini, varlığını, hayata 

geliş nedenini unutmuş, kısaca maddenin kölesi olmuş 

durumdadır. Bunun doğal sonucu olarak her şeyi bozmuştur. 

Bunun içine mutluluk da girmektedir. İnsanlar konfora ve 

lükse ulaşınca bunun kendilerine mutluluk verebileceğini 

düşünmeye başlamışlardır. Aslında o tür şeyleri elde ettikleri 

vakit bir kısım insanlar bundan gerçekten mutluluk 

duymaktadırlar. Ama bu gerçek bir mutluluk değildir. Sorun 

bu tür insanların kendi durumlarının vahimliğinin farkına 

vararak bundan kurtulmak için ve çevresindeki insanları 

kurtarmak için topyekün çaba sarfetmeleriyle çözülebilir. 

Ama görünen o ki, insanlık bu konuda olumlu yönde çaba 

göstermek yerine tam tersini yapmaktadır. 
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 Soru: Konfor, öğrenmeyi azaltıyor diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Konuya hayatın öğrenilmesi açısından 

yaklaşıyorsanız konfor tembelliği, tembellikte hayatın 

öğrenilmesini geciktirici bir durumu ortaya koymaktadır. 

Ama hayat insanların tutum ve davranışlarına göre akış 

istikametini değiştirecek değildir. Her şey belirlenmiş 

hedeflere doğru akmaktadır. İnsanlığa sürekli bilgiler 

indirilmekte ve insanlık bu bilgilerin öğrenilerek 

uygulanmasını beklemektedir. Bunu başaran insanlar en 

azından görevinin ve hayata geliş gayesinin yerine geldiğini 

düşünmekte ve iç huzura ulaşmaktadırlar. Ama insanlar 

tembelliğe düşseler bile hayat bu defa onları ızdırap ile adeta 

ite kaka öğrenmeye zorlamaktadır. Çünkü insanların 

yaşadıkları gerçeklere uygun davranmaları şarttır. Şu andaki 

hayat gerçeğine sırt çeviren insan onun ızdıraplı neticeleri ile 

karşılaşmaktadır. 

 

 Soru: Buradan ızdırap konusuna geçeceğim. Sonra 

sizinle de bu konuları karşılaştıracağız efendim. Önce bir 

genel tespit yapıyoruz, görünen o. Tasavvuf öğrenme için 

ızdırabı ortaya koymuş yüzyıllardan beri. Ve hala bunu 

savunanlar var. Evet, hayatın gereğini yerine getirmiyorsak 

hayat ızdırap çektirerek bize öğretiyor. Bu haliyle insan 

üzerine düşeni yapmadığı için belki yeryüzünde ızdırap 

çekmeden öğrenme mümkün olmuyor. Çoğunlukla buna 

katılıyorum ben ama örneğin Agarta okulunda öğrenim 

devam ediyor. Hiçbir yerde de duracak değil. Öğrenme ve 

ızdıraba karşı Agartalıların durumu nedir? Agarta’da 

gerçekten hayatı öğrenme ızdırap ile mi mümkün oluyor? 
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 Semiyun: Hayır. Buna verilecek en kısa cevap budur. 

Çünkü Agarta’da insanlar üzerine düşen görevlerin 

bilincindedirler. Bu nedenle öğrenmede ve idrak uyanışında 

geri kalmaya veya zaafa düşmeye uğramazlar. Dolayısıyla 

doğru bir hayat, ızdırap dediğiniz hadiseden uzakta yaşanan 

bir hayat olarak karşımıza çıkar. Siz hayatınızı doğru ve 

onun icaplarını yerine getirici bir tarzda sürdürdüğünüz 

müddetçe ızdırap dediğiniz şeyle muhatap olmazsınız. 

Agarta’da bu manada bir ızdırap yoktur. Izdırabın tanımı 

yapılabilirse de sizin düşündüğünüz manada burada 

konuştuğumu belirtmeliyim. Agarta’da öğrenme ve idrak 

uyanışı her an sizlerinkinden çok daha süratli bir şekilde 

devam etmektedir. Bir agartalı hayatı boyunca adeta hergün 

ölüp yeniden doğmaktadır. İşte bu bilgiyi edinme çabası 

bizde ızdırap doğurmadan ve hayatın terbiye edici yönü ile 

karşılaşılmadan devam eder. Çünkü buraya doğan insanlar 

ızdırap ile öğrenme yönteminin sınavını daha önceki 

öğrenimlerinde vermiş olan varlıklardır. Bu artık onların 

ruhlarına doğal olarak işlemiş durumdadır. Neden 

öğrenimini gördükleri bir dersi yeniden almayı denesinler. 

Bizim açımızdan mesele budur. 

 

 Soru: Tabii nihayet ızdırap objektif bir şey değil, 

izafi. Öğrenme, yüksek bir ruh için ızdırap duymanın 

düşünülemeyeceği bir haldir. Kendimden örnek vereyim. Şu 

Agarta çalışması pek çok insan için ızdırap verici olabilir. 

Ben ise bu çabadan bazen sıkılmama rağmen büyük zevk 

alıyorum. Zevki ileri götürürsek buna aşk da diyebiliriz. 

Izdırap-bilgi-aşk üçgeni çıkıyor karşımıza. Bence 

öğrenmede ızdırabı son tahlille düşünmemek gerekiyor. O 

Allah aşkı devreye girince ondan başka bir şey kalmıyor. Ve 
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öğrenme bu halde kendiliğinden oluşuyor. Şimdi 

öğrenmenin çok daha ileri bir hali olan Allah aşkı konusunda 

Agarta’da durum nedir efendim? 

  

 Semiyun: İşte bu noktada artık ruhsal varlık -yine 

kendimizi örnekleyerek konuşursak- “ben şunu da 

öğrenmeliyim” gayreti içerisine girmek yerine o olayı 

varlığının her zerresiyle yaşamayı daha uygun bulmaktadır. 

Allah’ın yarattığı hayatı ve bilgiyi varlığınızın her zerresiyle 

yaşarsanız, yaşarken öğreniyor ve bir anlamda hayatın 

sizlere ızdırap vererek yaptığı işi siz büyük bir aşk ve 

mutluluk içersinde yapıyor duruma geliyorsunuz. Siz hayatın 

bu yönünü sualleriniz içine hiç katmadınız. Hayat bilgiyi 

belirli bir realite için bu realite içinde yaşayan varlıklara 

ızdırap çektirerek öğretirken daha yüksek bir realitede hayat 

aynı bilgiyi insanlara büyük bir aşk ve mutluluk içersinde 

öğretmektedir. İşte agartalı insanlar bu realite içinde 

yaşamakta olan insanlardır. Dolayısıyla biz her anımızı 

büyük bir aşk, mutluluk ve öğrenme arzusu içersinde 

geçirmekteyiz. Hayatı her anıyla doyasıya yaşamakta ve 

ebedi ibadeti her an, her zerremiz ile yaşamaktayız. O halde 

öğrenme bir zorluk değil çok tabii bir hal olarak insanın 

karşısına çıkmaktadır. Ve o hal insana sizin henüz 

tatmadığınız belki bu realite içinde hiçbir zaman 

tadamayacağınız aşkı bize sunmaktadır. O öyle bir aşktır ki, 

sizdeki evliyaların zaman zaman içine düşüp anlattığı hale 

benzer. Ama o halde dahi evliyalarınızın içinde bulunduğu 

dünyevi şart ve şuurdan dolayı idrakları, düşünsel 

kapasiteleri geri planda kalmakla birlikte bizde böyle bir 

durum mevzu bahis değildir. Büyük bir Allah aşkı ile, büyük 

bir zevk ve şevk ile öğrenmeyi sürdürürken aynı zamanda 

düşünsel faaliyetimiz dumura veya sekteye uğramaksızın 
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işlemine, çalışmasına devam eder. Hiç şüphesiz bunu 

kelimelerle izah etmek bir hayli zordur. Ama sonuç olarak 

bizde öğrenme ızdırapla değil sonsuz bir aşk ve mutlulukla 

olmaktadır. Ve bu halde öğrenme çok daha süratli ve 

eksiksiz gerçekleşebil-mektedir. 

 

 Soru: Peki efendim burada öğrenmenin öğrenimi söz 

konusu olmuyor mu? Çocuklar bu hale birdenbire 

gelmiyorlar diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Bu, okullarımızda ve tüm yaşantımızda 

çocuklarımıza her an verdiğimiz bir öğrenim şeklidir. 

Çocuklarımız bunu yaşarken öğrenmektedirler. Öğrenmede 

zorluk şu sözlerimizden anlaşılacağı üzere zaten yoktur.  

 

 Soru:Yine toparlarsak bizde idrak uyanışı ancak 

ızdırap veya tefekkürle mümkün. Tefekkürü çoğunluk 

uygulayamadığı için onun yerine insanların hayat-olay 

programları ızdırap ile uyanışı sağlamış, sağlıyor. Izdırap ile 

uyanış belki bu tür okullarda bulunan bir program. Onda 

hem fikir olduk. Agarta’da bunun tam tersi bir program var. 

Bu uyanışın bir sonu olmadığı düşünülebilir. Ama biz nasıl 

dünyada uyandığımız zaman hedefleri çok uzaklarda 

görüyor ve onlara ulaşmanın çok zor olduğunu 

hissediyorsak, siz her gün yeni bir realitede doğarken bile 

çok uzaklarda ulaşmanız gereken hedefleri de 

görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani bu nasıl oluyor 

efendim? O hal nasıl sizde etki yaratıyor? 

 

 Semiyun: Söylemek istediğinizi anlamış 

bulunuyorum. Her gün yeni bir realitede doğsak bile 

öğrenmenin ve Allah’a ulaşma yolunun sonsuzluğunu takdir 
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edersiniz. Biz bu öğrenme ve idrak uyanışı nispetinde daha 

ilerideki ufukları sizinkinden çok daha geniş bir açıdan 

görebiliyoruz. Bu bizim hayatımızda bize yine şevk ve 

gayret veren bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda 

bizim herhangi bir problemimiz zihinsel olarak yoktur. 

 

 Soru: Konfordan lüksten başladık bilgi-ızdırap-

öğrenme konusuna girdik. Tabii bunlar birbirini tamamlayan 

kavramlar olarak karşımıza çıktı. Öğrenmede konfor veya 

lüks Agartalılar için devreye girmek şöyle dursun öğrenme 

tanımı bile sizde çok farklı bizimkine göre. Sizi bu yönüyle 

de biz bir parça daha tanımış olduk. Bunun dışında benim bu 

akşam için hazırladığım başka sorular yoktur. Sizin ilave 

etmek istediğiniz hususlar varsa ben memnuniyetle 

alabilirim. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz ele aldığımız her konuda daha 

derinlere gitmek imkanımız mevcuttur. Ama bu kapsamda 

bile ele aldığınız konular kendi içersinde birbiriyle bir 

bütünlük sağlamaktadır. Zaman içinde bütün bu konular 

Agarta Uygarlığı’nı tanımada birbiriyle bağlantılı olarak 

okuyanlar açısından takdir edilecektir. Ve böylece Agarta 

Uygarlığı pek çok yönüyle tanınmış olacaktır. Her celse ve 

ele aldığımız her konu bizi amacımıza biraz daha 

yaklaştırmaktadır. Bu akşam için bu kadarı yeterlidir. Size 

iyi geceler dilerim. 

 

 

 

                     

 Celse: 99 19.11.1996 
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 Agartalıları tanıtma programında kitapların rolü 

 ve insanlığın karşı tavrı. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Sizin de malumunuz olduğu üzere 

Agarta I tükendi. Agarta II’nin satışları şu şartlar altında iyi 

gidiyor. Sizin kitaplarımızın takibini yaptığınızı düşünüyo-

rum. Sizin açınızdan durum nedir efendim? 

 

 Semiyun: Biz kitapların ehil ellere ulaştırılarak bizi 

idrak edebileceklerin okumasını sizin kadar arzu ediyoruz. 

Kitaplarımızı alanlar içinde bu konuya ilgi duyanlar daha 

fazladır. Dolayısıyla onların bizim bilgilerimize, kısaca 

bizlere karşı tutumu çok büyük bir yüzdeyle pozitif 

olmuştur. Kitaplar bu açıdan amacına uygun dağılmaktadır. 

Sizin yakınlarınıza, eşinize, dostunuza verdiğiniz kitaplardan 

pek  verim alınamadığını zaten biliyorsunuz. Bunlar bizim 

için bir kayıp değildir. Kitapların kitapçılardan satın alınarak 

okunması istenilen sonucun elde etmesine daha fazla katkı 

sağlamaktadır. Bizlerin amacı bütün insanlığın Agarta 

Uygarlığı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Şu 

yaptığımız çalışmalar attığımız ilk adımlardır. Şüpheniz 

olmasın bu çalışmalar insanlığın Agarta Uygarlığı’nı 

tanımadaki temel çalışmalardan bir tanesi olmaktadır. Gönül 

ister ki, bu kitapları bütün dünyada milyonlarca insan 

okusun. Ama şu şartlarda bunun mümkün olmadığını bizler 

sizlerden daha iyi bilmekteyiz. Ama bizim de kendimize 

göre hedeflerimiz vardır. Programın bu yönünü biz bu 

taraftan çok daha kolay bir şekilde değerlendirmekteyiz. 

Kim kitabı almış, ne kadar sürede okumuş, ondan ne 

hazmetmiş, neyi atlamış hepsini samimiyetle söyleyeyim ki, 
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çok yakın bir şekilde takip etme imkanımız vardır ve takip 

ediyoruz. O açıdan bakıldığında siz o taraftan size düşeni 

yaparken biz de bu taraftan üzerimize düşeni yapıyoruz. 

Amaç bu şekilde hasıl olmaktadır. Siz gönül rahatlığı ile 

çalışmanıza devam ediniz. Hedefimize doğru uygun bir hızla 

ilerlediğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. 

 

 Soru: İnşallah öyledir efendim. Benim amacım bu 

kitapları ileride milyonlarca kişinin okuması ve onun için 

farklı programların da devreye girmesi gerekiyor. Örneğin 

19’lar, örneğin Nuh Tufanı gibi... Onlar daha etkili olur diye 

düşünüyorum. Tabii bir de sizin görsel malzemeleriniz, 

fotoğraflarınız, videolarınız da hesaba katılırsa bu amaca 

daha kolay ulaşılır diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Bu program zaten sözünü ettiğiniz diğer 

unsurlar hesaba katılarak yapılmıştır. Biz şu anda programın 

bu bölümünü uygulamaktayız. Günü geldiğinde hesaba 

kattığınız, az önce sözünü ettiğiniz diğer hususlar birbirinin 

ardı sıra devreye girecek ve hepsi birbirini destekleyecektir. 

Aslına bakarsanız o zaman dünya insanı her bakımdan 

bizleri tanıma imkanına erecektir. Gönül ister ki, pozitif bir 

çaba neticesinde bu tanıtma işlemi gerçekleşsin. Aksi 

takdirde insanlık bizi sıkıntılar içindeyken tanıma durumuna 

düşecektir. 

 

 Soru: Bu kısmı ben anlayamadım. Biraz açabilir 

misiniz? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız bizim varlığımızın ortaya 

çıkışı ve bizlerden haberdar olunması insanlıktaki pek çok 

dengeyi altüst edecektir. Ve bu dengelerden bir takım maddi 
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çıkarlar elde etmiş ve halen elde edegelmekte olan insanlar 

bundan son derece rahatsız olabileceklerdir. İşte bunların bir 

takım negatif yönlü çabaları biz Agartalılardan dünya 

insanlığının korkması neticesini doğurabilecektir. Yani bir 

takım insanlar propagandaların etkisi altında yeraltında 

yaşayan insan fikrinden yani bizlerden ürkecekler, 

korkacaklar, bunu istemeyecekler ve bundan 

hoşlanmayacak-lardır. Bu da onların gerçekleri kabul 

etmemedeki tutumla-rının bir sonucu olacaktır. Elbetteki 

onlar bu kader ve bunun sonuçları ile karşılaşacaklardır. 

Gerçeklerden ancak istifade edilebilir. Ondan korkmanın, 

ondan kaçmanın, onu görmezlikten gelmenin bizim 

açımızdan pek bir anlamı yoktur. 

 

 Soru: Yani Agartalıların yeryüzüne görsel 

malzemelerle de desteklenmiş olarak çıkması, örneğin silah 

sanayii ile uğraşan bir takım insanları birbiriyle savaştırarak 

ondan menfaati bulunan ülkelerin çıkarına ayıkırı mı olacak? 

 

 Semiyun: Bu da işin ayrı bir yönüdür. Çünkü bizim 

şu kitaplar ve görsel malzemeler ile bütün dünya insanlığına 

kendimizi tanıtacak olmamız doğal olarak bizim insanlık 

hakkındaki duygu ve düşüncelerimizin öğrenilmek 

istenmesiyle sonuçlanacaktır. İnsanlar sizler ve kitaplar 

vasıtasıyla bizlerin insanlık hakkındaki bilgilerini 

öğreneceklerdir. Bu bilgiler içinde bizlerin savaşsız bir 

dünya özlemi içinde olduğumuz ve dünyadaki savaşların, 

çıkar hesaplarının artık ortadan kalkması vaktinin geldiğini 

onlara sizler vasıtasıyla söyleyecek olmamız doğaldır ki, 

onların bu tür çıkarlar üzerine kurulmuş düzenlerini 

tamamen ortadan kaldıracaktır. Ve bu kişiler bizi yıpratma 

çabası içine gireceklerdir. Ama olacak olan değişmeyecektir. 
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 Soru: Ama bunu nasıl yapabilirler efendim. Yani size 

güçleri yetmeyeceğini bilmiyorlar mı? 

 

 Semiyun: Hayır bilmiyorlar. Çünkü onlar nihayet 

yeraltında yaşayan bir uygarlık kavramını kendi güçlerinin 

yetebileceği bir basitliğe daha doğrusu kendi seviyelerine 

indirerek algılayacaklardır. Bize savaş açarak inanınız ki, 

bizi tekrar yeraltına sokmak düşüncesini işleyeceklerdir. 

“Onlar öyleyse orada kalsın, yeraltında yine yaşamlarına 

devam etsinler, bizim işimize karışıpta düzenimizi 

bozmasınlar” diyeceklerdir. Bunu bir takım politikacılar ve 

güçlü odaklar vasıtasıyla yapmak isteyen bu insanlar bu 

fikirlerine gerçekten de destekçi bulacaklardır. Ama insanlık 

bizleri tanıdıkça doğal olarak bizleri benimseyecek, sevecek 

ve kabul edecektir. Aslına bakarsanız “o söz”, Kuran’da 

geçen “o söz” insanların başına geldiğinde de hem bizi, hem 

çevresini herkesi unutacak, herkes kendi derdine düşecek, 

yaşanacak bir takım doğum sancısı dediğimiz olaylardan 

adeta paçasını kurtarmaya çalışacaklardır. Zaten biz de “o 

söz” ile birlikte bu vesile ile, dünya insanlığı ile ebediyen 

kalacak bir kucaklaşma içine gireceğiz. 

 

 Soru: Tabii sizleri benimsedik, kabul ettik. Kuran’ 

ımızda yazıyor; “dabbetül-arz yeryüzüne çıkacak” deniyor. 

İşte bu yüzden kalbimize soktuk sizi. Çünkü Allah’ın emri 

böyleydi. Ve siz de Allah’ın sevgili bir insanlık grubunu 

oluşturuyorsunuz. Biz sizi böylesine büyük bir misafirper-

verlik ile, sevgi ile ve özlemle kabul ediyoruz. Ama şimdi 

biraz hayretle düşünüyorum ki, bunun tam tersi bir düşünce 

ile sizi kabul etmek istemeyecek çok insan olabilecek 

anladığım kadarıyla? 
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 Semiyun: İşte olayın bir de bu yönünü hesaba 

katmalısınız. Dolayısıyla bu çalışmanın belki şu aşamada bu 

şekilde yürütülmesi sizin için en uygun yol olacaktır. Çok 

farklı imkanlar dahilinde sizlerin şu aşamada bütün dünya 

insanlığına bu tanıtmayı sunmanız belki bu vazifeyi yapan 

size ve ekibinize zarar verebilirdi. Biz bu yönü bile hesaba 

katmış durumdayız. Ama siz ne yaparsanız yapın, biz ne 

yaparsak yapalım yine de bu çalışmaya her türlü olumsuz 

eleştiriler yöneltilebilecektir. Ama Allah’ın izni ile biz bu 

çalışmayı ve bu çalışma ekibini tehlikelerden korumaya 

kararlıyız. Onda hiç şüpheniz olmasın. Siz büyük bir yanlış 

yapmadığınız müddetçe biz size zarar gelmesini önleriz. Bu 

da bizim sözümüz olsun. Çünkü bir kendini bilmezin ortaya 

çıkıpta insanlık için çok büyük bir anlam taşıyan şu 

çalışmayı bozmasını istemeyiz. Buna da açıkça söyleyeyim 

ki, şu yeryüzünde hiç kimsenin gücü yetmez. 

 

 Soru: Görsel malzemelerle desteklenmiş kitaplarımız 

ya da çalışmamız ortaya çıktığında insanlığın yine de büyük 

bölümünün buna olumlu yaklaşabileceğini düşünüyorum ne 

dersiniz? 

 

 Semiyun: O da işin farklı bir yönünü teşkil 

etmektedir. Doğaldır ki insanlar görsel malzeme ile 

desteklenmiş bizlerin ortaya çıkışını yapıları gereği daha 

kolay kabul edeceklerdir. Bir anlamda biz burada insanların 

aklına, şuuruna yönelerek ne kadar çalışma yaparsak 

yapalım bir takım insanlar görsel malzemeyle 

desteklenmedikçe bu çalışmaya inanmayacaklar-dır. Ama 

dünyevi şartların ağırlığı nedeniyle yüksek seviyeli ruha 

sahip pek çok insanın bu çalışmaya inanmalarını ve onlarda 
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bir idrak uyanmasının sağlanmasını istiyorsak görsel 

malzemeyi de biz onlara sunmak zorundayız. Önümüzdeki 

çağa ne kadar çok insan bu yönüyle geçebilirse biz bundan 

ayrı bir mutluluk duyarız. Onu o zaman her yönüyle 

değerlendirmek imkanımız olacaktır. Ama önce şu çalışmayı 

bu yönüyle belirli bir noktaya getirmemiz gerekmektedir. 

 

 Soru: Belirli bir noktaya getirdikten sonra bunların 

kitaplar vasıtasıyla sunulması gerekiyor. Üçüncü kitabın 

çalışması içindeyiz. Şu ana kadar bu çalışmaya ne 

söyleyebilirsiniz. Yani üçüncü kitabı çıkartsak, bin adet 

bassak, hepsi de satılsa üç bin adet kitap eder. Bu sayıda bir 

kitap insanlara ulaştırılırsa siz istediğiniz neticeyi elde etmiş 

olacak mısınız? 

 

 Semiyun: Hayır. Bu mümkün değildir. Ama şu 

aşamada bu şekilde çalışmak en uygun yoldur. Belki görsel 

malzemeleri sunduktan sonra insanlar bizi daha yakından 

tanımak isteyeceklerdir. İşte o zaman şu yazdığınız kitaplara 

muazzam bir talep olacağı kaçınılmazdır. Her şeyin bir vakti 

ve planı olduğunu zaten biliyorsunuz. Arzu ederiz ki, biz de 

bu planı insanların tüm muhalefetine ve idraksizliğine 

rağmen yürütelim. 

 

 Soru: Ben aslında bu akşam başka bir konuya girmek 

istiyordum ama kitap konusu doğal olarak bu şekilde 

irdelenince uzadı. Farklı konuya bir sonraki celsede girmeyi 

düşünüyorum. Kitaplar konusuyla biraz daha devam 

edebiliriz diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Bizce de daha uygundur. Böylelikle 

prensiplerimiz bozulmamış olacaktır. Bir celsede bir 
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konunun inceleniyor olmasını biz de sizin kadar arzu 

etmekteyiz. 

 

 Soru: Efendim bu çalışmanın dört ciltlik bir çalışma 

olacağını Üstadım Muzaffer Kınalı bana söylemişti. Ne 

dereceye kadar doğru, ne dereceye kadar yanlış bilmiyorum 

ama üçüncü çalışmayı da, üçüncü kitabı da zannedersem 

celseler vasıtasıyla soru-cevap şeklinde tamamlayacağız 

inşallah. Fakat bunda açık söyleyeyim büyük zorlukla 

karşılaşıyorum. Konu bulamıyorum. Dördüncü kitabı bu 

şekilde yürütüp yürütemeyeceğimizi açıkçası ben bilemiyo-

rum ve bunu samimiyetle söyleyeyim ki, istemiyorum. 

Bence üçüncü kitap bu şekilde bittikten sonra dördüncü 

kitabın bir takım daha farklı bir üslup içinde yapılmasını 

istiyorum. O üslup ne olabilir, tasvir olabilir, şehirlerinizi 

görüp anlatma olabilir. Sizin buraya gelmeniz, karşılıklı 

oturup konuşmamız olabilir ve bu sizi anlatmam şeklinde 

olabilir. Ben açıkça söyleyeyim, dördüncü kitabın bu şekilde 

olmasını arzu ediyorum. Bilmiyorum deminden beri sözünü 

ettiğiniz program inşallah bunu da kapsıyordur diye 

düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız şu söylediğiniz sözlerin 

hepsini derin bir anlayış ile kabul ediyorum. Ama takdir 

edersiniz ki, sizin düşünce tarzınız ve arzularınız ile bizimki 

birbirinden daha farklıdır. Burada sizin yüksek varlığınız ile 

birlikte hazırladığımız bir program vardır. Bu program 

Agartalı insanlık ile dünya insanlığının tanışması için 

tasarlanmış en uygun programdır. Ben dördüncü kitap için 

şu veya bu yöntem sözünü vermek istemiyorum. İşi sizin 

açınızdan bir anlamda doğal akışına bırakmak en uygun 

yoldur. Onu o zaman görmek daha uygundur. Bu 
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söylediklerimizin hepsi olacaktır. Ama o dördüncü kitap 

şeklinde mi olur, onun içeriğine mi girer, ayrı kitaplar mı 

hazırlanır o biraz da sizin yaklaşımınıza bağlıdır. Gelin biz 

bu çalışmayı şu anda bu imkan çerçevesi içerisinde 

yürütelim. Biraz da bize güvenmeniz gerektiğini ben tekrar 

size söylemek istiyorum. 

 

 Soru: Anlıyorum. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim, 

ben bu durumda bir nevi Rabbime sığınıyorum. O’na dua 

ediyorum, O’ndan yardım bekliyorum. Uzun soluklu bir 

çalışma olduğunu biliyorum. Biz şimdi sebepleri ekmeye 

devam ediyoruz. Sonuç ne zaman, ne şekilde ortaya çıkar 

onu  ben önce Allah’a sonra size havale ediyorum. Başka 

söyleyecek söz bulamıyorum. 

 

 Semiyun: Öyleyse söylemeyin. Biz sizin gönlünüzden 

geçeni sizden daha iyi biliyoruz. Ama burada uygulanması 

gereken bir program olduğunu ve o programın gönülden 

geçenden daha önemli olduğunu hem siz, hem biz biliyoruz. 

Fakat şunu önemle belirteyim ki, siz düşündüğünüzün ve 

umduğunuzun çok ötesini alacak ve o aldığınıza kendiniz 

bile şaşacaksınız. Söyleyeceklerim bu konuda bu kadardır. 

 

 Soru: Efendim belki kısa bir celse oldu ama bu kitap 

konusuna, yayın konusuna bu vesileyle girmek, 

kitaplarımızın ve görsel yayınlarla desteklenmiş 

çalışmalarımızın dünya insanlığına sunulmasında nelerle 

karşılaşacağımızın az çok bilinmesi yararlı oldu diye 

düşünüyorum. İnsanlığın belki sizi kabul etmesi o kadar 

kolay olmayacak. Onun için çok ciddi bir hazırlık yapılması 

gerektiğini söylüyorsanız bunu anlayışla karşılıyorum. 
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 Semiyun: Bizim şu celsede söylemek istediğimiz 

belki en önemli mesele buydu. İnsanlığın yapısındaki 

tutuculuk bizi görseler bile kabul etmelerini maalesef 

zorlaştırmaktadır. Özellikle sizin açınızdan bunun 

bilinmesinde fayda vardır. Bu açıdan yaptığınız çalışmada 

her türlü zorluklarla karşılaşacağınızı bir kez daha 

hatırlatmak istiyorum. Ama bizim sevgili kardeşimiz zaten 

bu zorluklara göğüs gerecek ve onları aşacak kudrette 

olmasaydı bu çalışmanın ana görevlisi olmazdı. İnanıyorum 

ki, bu zorlukları beraberce aşarak programımızı başarıyla 

tamamlayacağız. Şu ana kadar yaptıklarımız bir anlamda 

yapabileceğimizin, yapabilecekleri-mizin neler olabileceğini 

bize göstermektedir. Biz şu ana kadarki çalışmalardan son 

derece memnunuz. 

 

 Soru: Aslına bakarsanız ben de memnunum. En 

azından gönlümden geçen, içimden geçen hissiyat bu 

yöndedir. Ben bu akşam için bu kadarı yeterli diyorum. 

 

 Semiyun: Öyleyse size iyi geceler dileriz. 

 

 

 

 Celse: 100 24.11.1996 

 

 Havada uçma kavramı. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Bizim Derneğimizin görevlileri 

zamanında insanlığın iki yüz yıl sonrasına bakmışlardı. 

Orada insanları havada uçar görmüşler. Bunun tasavvuftaki 
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“uçmak” kavramından ayrı olduğunu öncelikle belirteyim. 

Burada fizik bedenin uçmasından bahsediyoruz. Ama kuş 

gibi uçmanın da bir anlamı yok. Zira o zaman ışınlama 

yöntemi ile yollar katedilecek. Şimdi size geliyorum. İkinci 

kitapta yerçekimini yok eden kanundan bahsedilmişti. 

Günlük işlerinizin içinde bu kanundan yararlanma önemli bir 

unsurdu. Siz bir anlamda havada uçuyorsunuz. Burada şöyle 

gökyüzüne baktığımızda uçan insanlar aklımıza geliyor. 

Konuya nasıl yaklaşabiliriz. 

 

 Semiyun: Bizim açımızdan kuş gibi havada uçmayı 

istemenin ve bundan bir fayda beklemenin anlamı yoktur. 

Az önce sözünü ettiğiniz gibi bizler icabında kuş gibi 

uçabilecek imkanlara gerek ruhsal seviyemiz, gerekse maddi 

seviyemiz açısından sahip isek de olay burada 

düşündüğünüz şekilde gerçekleşmemektedir. Bizler çok 

çeşitli işlerimizin içinde gerek duyduğumuz anlarda sizin az 

önce sözünü ettiğiniz pozisyonlara girebilmekteyiz. Ama 

bizim açımızdan önemli olan bir işin o anda yapılırken o işle 

uğraşan insanın gerektiğinde o konumu almasından başka bir 

şey değildir. Önemli olan işin yapılmasıdır. Ama bizim 

göklerimizde kuşlar gibi insanların uçtuğunu düşünmek 

mümkün değildir. Aslında gelecekte siz insanlar bunu elde 

ettiğinizde yine düşündüğünüz şekilde konuya 

yaklaşmayacaksınız. Ama deneyim yapmak açısından her 

insan istediği gibi davranmakta hür olacaktır. 

 

 Soru: Ama teorik olarak konuşacak olursak bir 

agartalı havada yürüyebilir, süratle dolaşabilir, uçabilir. Öyle 

değil mi efendim? 
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 Semiyun: Teorik olarak ve pratik olarak bu 

mümkündür. 

 Soru: Öyleyse öncelikle bu gücün çocuklar açısından 

nasıl ve kaç yaşında elde edildiğini sorabilir miyim? Çünkü 

örneğin iki yaşındaki çocuk bu gücü kullanamaz diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hayır kullanamaz. Bu da ışınlama bahsinde 

sözünü ettiğimiz gibi okullarda ve ailelerde yavaş yavaş 

öğrenilen bir konudur. Bu konuyu çocuklarımız kendi 

yapılarına göre değişik yaşlarda öğrenirler. Tıpkı sizin 

çocuklarınız nasıl yürümeyi öğreniyorlarsa bizim 

çocuklarımız da bu şekilde uçmayı öğrenirler. Hatta 

anneleriyle, babalarıyla birlikte bunun tecrübesini yaparlar. 

Bu 6-7 yaş civarında elde edilmeye başlayan bir hadisedir.  

Çocuklar şüphesiz daha önce annelerinin, babalarının 

yanında bunun deneyimini yaşamışlardır. Ve gerektiğinde 5-

6 yaşlarında iken, bu gücü elde edememişken bile kollarında 

bulunan veya vücutlarında bulunan bu işi sağlayıcı aletler 

yardımı ile zaman zaman bu tür çalışmaları, oyun kabilinden 

dahi olsa yaparlar. Yani çocuklarımız ruhsal yeteneklerini, 

kendi içsel güçlerini devreye sokarak havada durmayı 

hareket etmeyi öğrenmeden önce bunun çok yönlü olarak 

tecrübesini yapmışlardır. Sizin yüzmeyi öğrenmeniz gibi 

demek bence burada en uygun hadisedir. Çocuklarımız 

açısından bu konu önemli bir sorun değildir. 

 

 Soru: Peki çocuklar bunu öğrendiler diyelim. Tabii 

insanların öyle uçmadıklarını biliyoruz ama işte o zaman 

gökyüzüne yükselme gibi kaçamak yapmazlar mı? Yani biz  

Agarta’da gökyüzüne başımızı kaldırıp baktığımızda bir 
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çocuğun havada durduğunu, oynadığını, gezdiğini göremez 

miyiz efendim? 

 

 Semiyun: Bu konu aslında sizin dünyevi anlayışınıza 

uygundur. Ama Agarta’da durum böyle gerçekleşmemek-

tedir. Onların aldıkları eğitim ve terbiye bu şin bir ölçüsünün 

olduğunu onlara daima hatırlatmaktadır. Yine de 

çocuklarımızın bu tür deneyler yaptıklarını söylemeden 

edemeyeceğim. İstisnai bile olsa bizim göklerimizde bazen 

bir veya birkaç çocuğun bu şekilde dolaştığını görmek 

mümkündür. Ama bunu uzun süreli olarak düşünmemek 

icap eder. Çünkü çocuklarımızın yaşları küçük olsa bile 

ruhsal olgunlukları çok fazla olduğu için onların da sürekli 

içinde bulundukları görevleri ve sorumlulukları vardır. Bunu 

akıldan çıkartmamak gerekir. Her ne kadar çocuk olsalar bile 

onlar sizin düşündüğünüz anlamda son derece olgun 

insanlardır. 

 

 Soru: Şöyle bir şeyi de teorik olarak düşünebilir 

miyiz o zaman efendim. Bir agartalı araç kullanmadan kendi 

gücünü kullanarak gittikçe yükselsin ve uzaya çıksın. 

Uzayda bir müddet gezegeni seyretsin ve sonra yere insin. 

Bu mümkün müdür? 

 

 Semiyun: Sözlerimizden bunun mümkün olduğu 

anlaşılmaktadır. Ama bunun pratiğini, deneyimini yapmak o 

kadar önemli değildir. Yapanlar olmuştur. Ama uzayda 

dolaşan bir agartalı görmek adeta milyonda bir ihtimaldir. 

Eğer o orada görünüyorsa bunun gerçekten çok önemli bir 

sebebi olmalıdır. 
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 Soru: Burada yerçekiminden kurtularak uzaya çıkma 

gibi bir engelleyici hadise yok anladığım kadarıyla. Bunu 

herhalde aşabiliyorlar? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız örneğin çocuklarımız 

bunu isteseler de yapamazlar. Çünkü yerçekiminden 

kurtulup uzaya bir cismin veya herhangi bir agartalının 

çıkabilmesi için yerçekimi kuvvetini yenebilecek miktarda 

karşı bir güç uygulaması gerekmektedir. Bu o kadar kolay 

bir hadise değildir. Çocuklar bunu yapamazlar. Ama her 

yetişkin kendi seviyesi icabı bunu yapabilecek durumdadır. 

Yani teorik olarak konuşsak bile bir yetişkin yerçekimini 

aşarak uzaya rahatlıkla çıkabilir. 

 

 Soru: Efendim burada işte uzaya çıkmak, boşlukta 

durmak diyoruz, yani uçmaya temel sebep nedir? Araç 

kullanmıyoruz anladığım kadarıyla. 

 

 Semiyun: Temel sebep ruhun madde üzerindeki 

etkisidir. Bizim bedenimizde ruhun tasarruf yetkisi daha 

fazladır. Madde ve ruh ilişkisi çok daha şuurlu bir şekilde 

kolayca gerçekleştirilebilir. Bu nedenle ruhun, örneğin 

uçmak veya uzaya gitmek arzusunu beden takip eder. Onun 

güçlü etkisi fiziksel beden üzerine yayılarak beden ruhun 

gittiği istikameti takip etmek durumunda kalır. 

 

 Soru: Ama çocuklarda bu o kadar kuvvetli değil. 

 

 Semiyun: Şüphesiz kuvvetli değildir. 

 

 Soru: Peki o zaman çocuklar ışınlama yoluyla uzaya 

çıkamazlar mı? 
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 Semiyun: Burada durum daha farklıdır. O durumda 

fiziki bedene farklı bir etki uygulanmaktadır. Biz o konuyu 

hesaba katmadan konuşuyoruz. Onu ayrıca söylemek 

gerekir. 

 

 Soru: Burada ruhun arzusu devreye girerken 

yerçekimini yok eden kanundan daha üstün bir etki ortaya 

çıkıyor değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Şüphesiz öyledir. Ama uygulamada bu işler 

adeta otomatiğe bağlanmıştır denilebilir. Çünkü ruhsal 

arzuyu ister hesaba katın, ister hesaba katmayın düşünsel 

olarak Agarta’daki ister evinde olsun, ister üzerinizde olsun 

bir alete komut vermek suretiyle istediğinizi kolayca 

gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamadaki durum budur. 

 

 Soru: Ve bu aletlere komut verdiğimizde yerçekimini 

yok eden kanun size yönelik olarak devreye giriyor diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Birincisi budur. Ama bu tek başına yeterli 

değildir. Başka tür etkiler bu işin içinde birlikte 

düşünülmelidir. O zaman amaç daha kesin bir şekilde 

gerçekleşir. 

 

 Soru: Peki biz insanlar gelecekte bu işi aletler 

yardımıyla mı yapacağız efendim? 

 

 Semiyun: Hem aletler yardımıyla, hem ruhsal 

gücünüzün etkisiyle yapabileceksiniz. Samimiyetle 

söylüyorum ki, bu o kadar zor bir hadise değildir. Şu haliyle 



                                                                                             179  179 

bile yeryüzünde bunu gerçekleştiren insanlar, örnekler 

vardır. 

 

 Soru: Evet biz bir celsemizde -celse notlarına 

bakıyorum, ben bulunmadım- arkadaşlar incelemişler. 

Uzakdoğu’daki bir Budist ayini izletmişler ruhani görevliler 

bizimkilere. Orada insanlar bir daire şeklinde oturmuşlar. 

Ortada bir tepsi var. Tepsinin üzerinde ekmek vs. var ve o 

havalanmış, havada durmuş. Sonra o rahipler havalanmışlar, 

havada durmuşlar, inmişler. Sanırım bunu tamamen kendi 

ruhsal güçleri ile şu aşamada bile gerçekleştiriyorlar. 

 

 Semiyun: Verdiğiniz örnek bizim konumuz açısından 

çok uygun bir örnektir. İnsanlar istisnai de olsa şu anda bile 

yeryüzünde gerek eşyaları gerekse kendilerini yerden havaya 

kaldırıp orada bir müddet tutabiliyorlar. Bunun zaman içinde 

her türlü eğitimini yaparak tüm insanlığa yaydırılması 

Altınçağda mümkün olacaktır. 

 

 Soru: Efendim burada işin püf noktası yerçekimi 

kanununu yenmek mi? 

 

 Semiyun: Öyle gibi gözüküyor ise de aslında burada 

ruhun kendi gücünü ortaya koyması söz konusu olmaktadır. 

Aletler yardımı ile bu işin içine girildiğinde bir takım 

enerjiler yine yerçekimine etki ederek nötr alanlar 

yaratmaktadırlar. Bedeni veya eşyayı istenilen mekana, 

istenilen süratte yöneltecek enerji kanalları 

oluşturmaktadırlar. Bunlar daha ziyade işin nispeten 

maddesel yönlerini ihtiva eden kısımlardır. 
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 Soru: Yine size gelecek olursak günlük hayatta böyle 

uçmakla veya boşlukta bulunmakla ilgili ne gibi işlerle 

uğraşıyorsunuz? Orası bizim için kapalı kalıyor. 

 

 Semiyun: Bunun farkındayım ama şu celsede bile 

konulara bu şekilde değiniyor olmakla bir agartalı insanın 

günlük yaşantısının bir kısmını açığa çıkartmış oluyoruz. 

Agartalı insanlar sizdeki meslek gruplarından çok daha fazla 

meslek gruplarına sahiptirler. Aklınıza, hayalinize gelmeyen 

işlerle uğraşmaktadırlar. Burada bir kısım işler bu celsenin 

konusu kapsamıyla daha rahat yapılabilmektedir. İşte o 

zaman insanlarımız bu kanunlardan yararlanma yollarına 

gerek aletler ve gerekse kendi ruhsal güçleri yardımıyla 

girmektedirler. 

 

 Soru: Yine kapalı oldu. Somut şeyler 

söylemiyorsunuz. Örneğin uzaygemilerinin üretiminde bu 

işlerden yararlanılıyor mu? 

 

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz bu kanunlar son derece 

basit kanunlar ve bizim için basit problemlerdir. 

Uzaygemilerinin üretiminde şu celsede sözünü ettiğimiz 

konulardan çok daha üstün güçler, enerjiler, kanunlar 

devreye girmektedir. Bunların devreye girmesine gerek 

kalmamaktadır. 

 

 Soru: Benim için belki kısa bir celse oldu ama 

hazırladığım sorular bu kadardı. Sizin ilave edecekleriniz 

varsa alabiliriz. 

 

 Semiyun: Konuya bu yönüyle girmiş olmamız bile şu 

aşamada yeterlidir. Daha önceki celselerimiz vasıtasıyla 



                                                                                             181  181 

verdiğimiz bilgiler ile bu bilgiler birlikte 

değerlendirildiğinde ulaştığımız sentezler Agartalıları 

tanımada bize son derece yardımcı olacak düzeydedir. Bu 

aşamada bu kadarı yeterlidir. Size iyi geceler dilerim. 

  

 

 

 

          Celse: 101 1.12.1996 

 

 Agarta tarihinin incelenmesi, tarihin öğrenilmesi, 

 müze ve bilgi kavramı. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. İki milyon yıllık bir uygarlığın ilk 

yıllarına ait belge, eşya ve bilgiler bizdeki müze kavramında 

olduğu gibi sizde saklanıyor mu? Herhalde Agarta tarihi 

boyunca bir takım eşyaların var olduğu düşünülebilir. 

 

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz konu bizim tarihimizin 

kapsamı içine girdiği için bizim açımızdan tıpkı sizde 

olduğu gibi önemlidir. Bir uygarlığın geçmişinin bilinmesi, 

tarihinin gelecek kuşaklara anlatılması o uygarlık açısından 

son derece önemlidir. Bu fikir sizlerin de kabul ettiği ve 

önemsediği bir fikirdir. Dolayısıyla bizler Agarta Uygarlığı 

olarak geçmişimize ait her türlü bilgiyi değerlendirmekten 

geri kalmamaktayız. O açıdan konuya yaklaştığımızda 

sizdeki müzelere benzer tarzda olmasa bile yine de müze 

kavramı içine girebilecek, tarihi değerlendiren genel yapı 

içerisinde düşünülebilecek sistemlerimiz, mekanlarımız ve 
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bilgi değerlendirme yerlerimiz mevcuttur. Dolayısıyla 

burada Agarta Uygarlığı’nın yüz binlerce yıl ve hatta 

dünyada ilk yer edişine kadar gerisinden başlayarak safha 

safha her türlü bilgiyi bu çağın insanlarına ve gelecek 

kuşaklara aktaracak sistemlerimiz bulunmaktadır. Sizdeki 

müze kavramına az önce sözünü ettiğim her türlü bilgi 

sözleri girmemektedir. Siz elinize ne geçerse, ne bulduysanız 

onu kullanmaktasınız. Oysa bizde hiçbir şey zayi edilmediği 

için medeniyetimizin ta başından bu güne kadar her türlü 

alanda kullanılan, her türlü eşya, donanım ve bilgi muhafaza 

edilmektedir. Umut ederim ki, Agarta’yı ziyaret ettiğiniz 

zaman bizim tarihimizi, kısaca geçmişimizi anlatan bu tür 

yerleri görmek imkanına kavuşacaksınız. 

 

 Soru: Anladığım kadarıyla sadece müze kavramı bu 

açıdan yetersiz kalıyor. 

 

 Semiyun: Son derece yetersiz kalmaktadır. Ama bu 

sistemin içinde sizin müzelerinizin yaptığı işlevi çok daha 

geniş ölçüde yapan kısımlarımız bulunmaktadır. 

 

 Soru: Örneğin Agarta’da üretilen, dünyada ilk 

üretilen uzaygemisi, ilk yapılan ev gibi unsurlar (ben yine 

bize yakın somut değerler açısından konuya yaklaşayım) var 

mı efendim?  

 

 Semiyun: Az önceki sözlerimizi değerlendirirsek 

zaten bunun var olduğu neticesine ulaşabiliriz. İki milyon 

yıllık bir medeniyetten bahsediyoruz. O zamanki 

uzaygemilerimiz ile şimdikiler arasındaki muazzam farkı 

görme imkanına bu şekilde sahip olabileceksiniz. 
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 Soru: Agarta tarihini inceleyen agartalı insanlar vardır 

öyle değil mi efendim? Yani bu herkes için bilinen bir şey 

midir? Bu konuda derinleşen insanlar var mıdır? 

 

 Semiyun: Genel olarak her insan Agarta tarihini bilir. 

Ama hiç şüphesiz her konuda uzmanlık olabildiği gibi bu 

konuda da uzman arkadaşlarımız, bilim adamlarımız vardır. 

Zaten tarihi öğrenmede o arkadaşlarımız yardımcı olmak-

tadır. 

 

 Soru: Peki Agarta tarihini öğrenen insanlar, çocuklar 

bu bilgilere nasıl ulaşıyor? 

 

 Semiyun: Her türlü yol ve yöntem ile ulaşmaktadırlar. 

Az önce sözünü ettiğimiz tarihi öğrenme sistemi içerisine 

bizim öğrenim tekniklerimizi sokmak yeterlidir. Düşündü-

ğünüz manada gerek görsel olarak, gerek zihinsel olarak her 

türlü öğrenim yolunu insanlarımız kullanmaktadırlar. 

 

 Soru: Şimdi oraya gelmek istiyorum efendim. 

Örneğin “akaşik” diyebileceğimiz kayıtlar vardı. Bunu daha 

önce konuşmuştuk. Agartalı insanlar tarihi öğrenmek 

istediğinde bunlardan yararlanarak olayları görüntüler 

halinde yaşayarak öğreniyorlar mı? 

 

 Semiyun: Bu bizde zaten pek doğal bir haldir. Hiçbir 

şeyin kaybedilmediğini daha önce size söylemiştik. Her 

insan -çocuklar da buna dahildir- istedikleri anda örneğin bir 

milyon yıl önceki bir olayı üç boyutlu görüntü halinde 

(çalışma odasında diyelim) izlemek imkanına sahiptir. Bu 

bizim açımızdan hiçte zor bir şey değildir. 

 



                                                                                             184  184 

 Soru: Peki izlerken sorular sorma, cevaplar alma 

olayı var mıdır efendim? 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz vardır. Ama olayı izlerken 

olaydan soru ve cevap almak şeklinde değil, tarihin 

öğrenilmesine yardımcı diğer bilgi kaynaklarından anında 

istediği sorunun cevabını alabilir. 

      Soru: Peki bunun dışında örneğin ekiminezi yolu var. 

Ruhsal olarak geriye gidiyorsunuz. O olayın olduğu mekana 

gidiyorsunuz ve olayı orada izliyorsunuz. Yani bir nevi 

görünmez bir varlık gibi olayın içine girip o olayı 

izliyorsunuz. Ekiminezi yolu uygulanan bir yol mudur? 

 

 Semiyun: Az önce sözünü ettiğimiz hadise 

ekiminezinin bir parça daha metodlaştırılmış halidir. İster bu 

şekilde olsun, ister o metodun dışına çıkarak geriye gidip 

olayları görüp yaşamak yine bizler için son derece kolay bir 

hadisedir. Ruhsal gücümüzü devreye sokarak bu şekilde 

tarihin derinliklerinde yol almak Agarta Uygarlığı için pek 

tabii bir haldir. 

 

 Soru: Çocuklar buna dahil mi efendim? 

 

 Semiyun: Çocuklar ancak öğrenimlerinin yine belirli 

bir noktasında ekiminezi yöntemine başvuracak seviyeye 

gelebilirler. Ancak ondan önce bir takım yardımcı unsurlar 

ve cihazlar yardımıyla bu yetkinliğe ulaşamamış 

çocuklarımız bile daha önce yukarıda bahsettiğim metodik 

çalışmalar içerisinde olayları yaşarcasına 

izleyebilmektedirler. 
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 Soru: Bir de eşyanın üzerine ruhsal olarak 

eğildiğinizde ondaki tarihi okuyabilirsiniz. Bu sizde bir 

yöntem olarak kullanılmakta mı efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız bu yönteme pek gerek 

yoktur. Bizim için bilinen bir haldir. Eşyanın tarihini her 

zaman okumak mümkündür. Ama biz az önce sözünü 

ettiğim eğitim sistemlerimiz vasıtasıyla öğrenmeyi çok daha 

kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. 

     Soru: Bütün bunlar, bu tarihi öğrenme her yerde 

yapılabilir mi yoksa özel yerlerde ve okullarda mı olur? 

 

 Semiyun: İşin içine girdiğinizde neyi, niçin yapmanız 

gerektiği konusu gündeme gelmektedir. Her yerde her şey 

yapılamaz. Tarihi layıkıyla öğrenmek istediğinizde az önce 

ilk sorunuzun cevabı içinde verdiğim sisteme dahil olmak 

zorundasınız. Bu sistemin bir ucu üniversitelerde olabildiği 

gibi, bir ucu evlerde, bir ucu müze diyebileceğimiz 

yerlerdedir. Evimizde tarihi öğrenebiliriz. Ama onu diğer 

yerler ile tamamlamak gerekmektedir. Bizim açımızdan 

mesele bu şekildedir. 

 

 Soru: Bir de uzay tarihi açısından konuya yaklaşabilir 

miyiz? Uzayda bulunan diğer uygarlıklar var, onların 

tarihleri var. Onların tarihini inceliyor musunuz? 

 

 Semiyun: Zaten o uygarlıkları incelemek demek bir 

bütün olarak onları değerlendirmek demektir. Bu bütünün 

içine onların tarihi de girmektedir. 

 

 Soru: Uzaydaki uygarlıkların bilgileri sizde 

mevcuttur ama uzaylılara ait, başka uygarlıklara ait eşyalar 
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müze gibi yerlerde mevcut mudur? Ben ilk kitapta bir 

keresinde evlerinizde böyle kolleksiyonların bulunduğunu 

sizden cevap olarak almıştım? 

 

 Semiyun: İşte o kişisel kolleksiyonlar bu amaca 

hizmet etmektedir. Ama uzay tarihi, uzaydaki uygarlıkların 

tarihini ve kendilerini öğrenmek istediğimizde onlara ait her 

türlü bilginin, maddi manevi değerlerin bizde yine 

bulunabildiğini düşünebilirsiniz. Gerçekten Agartalı insanlar 

o uygarlıkları öğrenmek istediklerinde yine bu sistemlerimiz 

içerisine dahil olarak bilgiyi gerek görsel, gerek zihinsel 

olarak ve gerekse düşünsel olarak almaktadırlar. Az önce 

kendi tarihimize ait bütün söylediklerim uzay için, uzaylı 

uygarlıklar için de söylenebilir. 

 

 Soru: Uygarlıklara ait müzelerin ya da sistemlerin 

dışında benim aklıma gelmeyen müzeler veya haller mevcut 

mudur? Örneğin şunu düşünüyorum, kozmik enerjiler gibi, 

yani bir enerji müzesi mevcut mudur? 

 

 Semiyun: Bu da konunun bir diğer yönüdür. Bilgi 

varsa bilginin kendisine has hususiyetiyle muhafaza edilmesi 

ve istenildiğinde ulaşılabilmesi gerekmektedir. Bilgi müzesi 

kavramı aslında biraz ters ise de bizim sizin aklınıza dahi 

gelemeyecek çok çeşitli işlerle ve doğal olarak değişik 

enerjiler ile uğraştığımızı biliyorsunuz. İşte bu enerjilerin 

toplanması, depolanması, gerektiğinde onlara ulaşılarak 

kullanılması söz konusu olduğunda bu tür yerlerin varlığı 

gündeme gelmektedir. Böyle yerler vardır. Ama bunları 

müze olarak değerlendirmemek icap eder. Onlar bilginin 

veya enerjinin kendine has hususiyetine bağlı olarak ortaya 

çıkartılmış daha farklı boyutlara kadar uzanan 
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yapılaşmalardır. Ki bunlar maddi ve manevi oluşumlar ile 

bir arada değerlendirilebilecek yapılaşmalardır. 

 

 Soru: Agarta tarihine tekrar dönecek olursak, bu tarih 

boyunca oraya kaç insanın doğduğu, kaç ruhun kaç kere 

enkarne olduğu gibi bilgiler elinizde var mıdır? 

 

 Semiyun: Şüphesiz vardır. Biz bunları ve bunların 

ötesini biliriz. Ama bu bilgilerden ne maksatla 

yararlanacağınız çok önem taşımaktadır. Bu kendi başına 

fazla ciddi bir anlam ifade etmeyecek bir bilgidir. Ama 

başka hususiyetleri de hesaba kattığımızda başka konular 

gündeme geldiğinde hepsi bir bütün olarak bir anlam ve 

değer ifade ederler. Bunları biz bu şekilde hesaba katarak 

konuşursak Agarta’ya kaç insanın kaç kere doğduğu, kaç 

insanın ne şekilde mezun olduğuna dair çok detaylı bilgiler 

elimizde mevcuttur. 

 

 Soru:  Nihayet Agarta’ya ait elde edilen topyekün bir 

bilgi var. Bu topyekün bilginin bir yerde ya da yer ne 

dereceye kadar denebilir bilmiyorum ama muhafaza edildiği, 

topyekün muhafaza edildiği bir hal, ortam mevcut mudur? 

  

        Semiyun: Mevcuttur diyebiliriz. Buna ana bilgisayar 

gibi dünyevi kavramlarla yaklaşmamak gereklidir. Çünkü 

düşündüğünüz çok değişik mekan ve mekansızlıkların etkisi 

ile oluşturulmuş yerlerdir buraları. Burada Agarta’nın 

topyekün bilgisinin muhafaza edildiği, dünyevi tarzda 

düşünecek olabilirsek dev üniversiteler, dev kütüphaneler 

mevcuttur. Ama bu sadece dünyevi bir benzetmeden başka 

bir şey değildir. Oradaki tabii hal düşündüğünüzden çok 

ötededir. Çünkü bilgiyi biz artık sizdeki gibi bilgisayarlar 



                                                                                             188  188 

vasıtası ile depolamıyoruz. Onları bilginin kendine has 

yapısından yararlanmak suretiyle yine maddi ve manevi 

unsurlar içeren ortamlarda tutmak bizim açımızdan çok daha 

elverişli bir yoldur. Bu şekilde bilginin hem sağlıklı 

tutulması, değerlendirilmesi ve istenildiği tarzda elde 

edilmesi çok daha kolay olmaktadır. 

 

 Soru: Kayıtlarınızın kitap ve disk şeklinde olmadığını 

biliyoruz. Buna nasıl yaklaşabiliriz? Örneğin aklıma şöyle 

bir şey geldi; bütün bilgilerin içine atıldığı ve içinden 

gerektiğinde her türlü bilginin alınabildiği şuur havuzu 

denilebilir mi buna? Şuur havuzu veya şuur denizi gibi yani 

böyle bir sıvılık vs. diye tasavvur ediyorum. 

 

 Semiyun: Hayır. O az önce sözünü ettiğimiz gerçeği 

açıklamaktan çok uzak bir kavramdır. Burada konu maalesef 

şuur sathının bir parça üstüne çıkmaktadır. 

 

 Soru: Bir nevi beyin diyebilir miyiz o zaman? Yani 

çok daha geliştirilmiş bir beyin. Çünkü bizim beynimiz aynı 

zamanda şuurlu maddeyi de içeriyordu. Bu yaklaşımı 

geliştirebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Çok kaba bir benzetme ile bunu kabul 

edebiliriz ama gerçekler yine de düşündüğünüzden oldukça 

farklıdır. 

 

 Soru: O zaman oraya geldiğimizde bu yerleri görmek 

mümkün olabilir mi? Yani nihayet binalar, alanlar, odalar mı 

tahayyül etmeliyiz? 
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 Semiyun: Şüphesiz bir fiziki mekan vardır. Bu fiziki 

mekan şekil itibari ile o kadar önemli değildir. Ama o 

mekanların içindeki gözle görülmeyen alet ve unsurlar 

hesaba katıldığında durum bir hayli değişikliğe uğrayacaktır. 

 

 Soru: Burası ile bütün alemlere yönelik ilişki, alış-

veriş oluyor mu efendim? Yani bir nevi uzaylı dostlar 

arasında, sizlerin arasında bilgi alışverişi açısından konuya 

bu merkezleri de hesaba katarak yaklaşabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Yaklaşabilirsiniz. Az önce sözünü ettiğimiz 

gibi buradan insanların ve uygarlıkların bilgi alış-verişinde 

bulunması işin tabiatı gereği mümkündür. Gerek Agarta 

Uygarlığı’na ait her türlü araştırma ekipleri (ki, bunlar başka 

dünyalarda başka alemlerde çalışmalar yapmaktadır) elde 

ettikleri bilgileri buraya anında yollamaktadırlar. Ve yapılan 

bütün çalışmalardan, bütün araştırmalardan ve elde edilen 

bütün neticelerden her isteyen anında haberdar olabilmekte-

dir. İşte bu bilgi merkezleri bu amaca da hizmet etmektedir. 

Aynı zamanda Agarta Uygarlığı’nın dışındaki değişik 

uygarlıklardan gelen bilgiler buraya akmakta, buradan 

değişik uygarlıklar istedikleri bilgileri, istedikleri seviyede 

alabilmektedirler. Bunun daha önceki celselerimizde sözünü 

ettiğimiz bilgi ve teknoloji transferi ile düşündüğünüz 

manada bir ilgisi yoktur. Biz size elde ettiğimiz bütün 

bilgileri versek bile siz ancak seviyenize uygun kısmı alıp 

kullanabilirsiniz. Bu açıdan şüphesiz bizim bilgi 

alışverişinde bulunduğumuz uygarlıklar bunu yapabilecek 

düzeye gelmiş uygarlıklardır. Biz sizden her türlü bilgiyi 

almaktayız ve yine size kullanabileceğiniz, sizin işinize 

yarayacak bilgileri değişik yol ve yöntemler altında size 

aktarmaktayız. Aslına bakarsanız bu çalışma sizleri bile 
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kapsamaktadır. Sizin seviyeniz gereği bu çalışma sizin 

açınızdan şuurlu bir şekilde yürümemektedir. 

 

 Soru: Peki daha ileride sizi bütün insanlık somut 

olarak tanıdığında bundan şuurlu olarak insanların 

yararlanması gündeme gelecek mi? 

 

 Semiyun: Gündeme gelecektir ama biz size her 

istediğiniz bilgiyi verecek değiliz. Zaten sizin ileri 

gelenleriniz neyi isteyip, neyi istemeyeceklerini bilecek 

olgunlukta insanlar olacaklardır. O açıdan aramızda bir 

problem çıkacağı kaygısını taşımamaktayız. 

  

 Soru: Bugün Agarta tarihinden, Agarta tarihinin 

incelenmesinden, bilginin depo edilmesine, müze kavramına 

kadar konuları birlikte değerlendirdik. Ve ben yararlı olduğu 

kanısındayım. Benim hazırladığım sorular bu kadardı. Varsa 

yine her zamanki gibi sizin cevabınızı almak isteriz. 

 

  Semiyun: Bu konuya da bu şekilde temas etmiş 

olmak bizim açımızdan da uygun olmuştur. Şu aşamada 

ilave edeceğimiz başka bir şey yoktur. Size iyi geceler 

dilerim. 

 

 

 

 Celse: 102 10.12.1996 

 

 Agartalı insanların doğal özellikleri ve şakralar. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar buyurunuz. 
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 Soru: İyi akşamlar. Değişik celselerde bugüne kadar 

aldığımız bilgilerden sizlerin “mükemmel surette yaratılmış” 

ve “yeryüzünde Allah’ın halifesi olmuş insan” kavramına 

yakın insanlar olduğunuzu görmüş bulunuyoruz. Ben sizin 

özelliklerinizi burada toplu olarak ele almak istiyorum. Sizin 

bizde olmayan özellikleriniz bize vermiş olduğunuz bilgilere 

göre şunlardı: Hastalanmıyorsunuz, her çeşit mikrop size 

etki etmiyor, üşümüyor ve çok yüksek sıcaklıklardan bile 

rahatsız olmuyorsunuz. Doğal yapınız gereği kaza, bela gibi 

olaylarla karşılaşmıyorsunuz. Vücutlarınızda eksik uzuv, 

yara türü şeyler yok. Kendiniz planlamadığınız sürece 

ölmüyorsunuz. Bedeninizi şuurla terk ediyorsunuz. Tuvalet 

alışkanlığınızı, dışkınızı dışarıya (toprağa) ışınlayarak 

gerçekleştiriyorsunuz. Tırnaklarınızı da aynı yöntemle 

kesiyorsunuz. Yorulmuyorsu-nuz. Bu nedenle oturma gibi 

alışkanlıklarınız yok. Uykuya da ihtiyacınız yok. Bizim gibi 

gününüzün üçte birini şuursuzca yaşamıyorsunuz. Sadece 

günün bir-bir buçuk saatlik kısmını bedeninizin şarjı için 

uzanarak geçiriyorsunuz. O durumda bile zihinsel olarak 

çalışabiliyorsunuz. 400 yılın üzerinde yaşıyorsunuz. Bu süre 

içinde adeta bedeniniz yaşlanmıyor. Bizimkine benzeyen 

yaşlı insanlar sizde yok. Bedeninizi en verimli noktada her 

bakımdan kayba uğramadan bırakabiliyorsunuz. Bedeni 

kuvvetiniz çok fazla. Bize göre yaklaşık on kat daha 

güçlüsünüz. Ayrıca denizlerin derin yerlerinde veya uzayda 

bedeninizi deforme olmadan yüksek basınç altında veya 

basınçsız ortamda tutabiliyorsunuz. Bedeninizi bir yerden bir 

yere anında nakledebiliyorsunuz. Doğal olarak görünmez 

hale gelebiliyorsunuz. Doğum dışı yöntemlerle de 

doğabiliyorsunuz. Düşünce gücünü kullana-biliyorsunuz. 

Düşünceyi müştereken kullanmak suretiyle uzaygemileri 

gibi cisimleri yapabiliyorsunuz. Düşünce gücüyle cisimleri 
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kesebiliyor ve yerden havalandırabiliyor-sunuz. 

Yerçekimine düşünsel olarak karşı koyabiliyor ve havada 

durabiliyorsunuz. Daha da ileri giderek üçüncü boyutun 

dördüncü düzeyinde doğal bir yaşamı yaşayabilir 

durumdasınız. Yani dünyaya ve bize göre yüksek bir 

düzeyde görünmez olarak yaşayabiliyorsunuz. Daha yüksek 

boyutlara bedeninizi taşıyabiliyorsunuz. Astral seyahatleri 

manevi alemlerin çok yukarılarına kadar yapabiliyorsunuz. 

Telepati ve ötesi yöntemlerle konuşup anlaşabiliyorsunuz. 

Yani bize göre konuşmadan anlaşabiliyorsunuz. Parmak 

uçlarınızı adeta optik bir okuyucu olarak kullanıp maddenin 

veya cismin her türlü analizini yapabiliyorsunuz. Duyma ve 

koklama duyularınız bize göre çok fazla gelişmiş durumda. 

Uzağı bir optik okuyucunun çok ötesinde en küçük 

ayrıntısına kadar görebiliyorsunuz. Kainattaki herhangi bir 

gezegeni uzaktan cisimlere ihtiyaç duymadan algılayabiliyor 

ve her türlü analizini yapabiliyorsunuz. Onları üç boyutlu 

görüntüye dökebiliyorsunuz. Bilgiyi en hızlı şekilde 

öğrenebiliyorsunuz ve unutmuyorsunuz. Gönül gözleriniz 

her zaman açık. Ruhsal olgunluğunuzu azami düzeyde 

insanlığınıza aktarabiliyorsu-nuz. Uzun süre aç ve susuz 

kalabiliyorsunuz. Benim hatırladıklarım aşağı yukarı bu 

kadar. Belki kitaplarımızda daha fazlası da vardır. İşte 

bunlar en mükemmel insana örnekler. Öyle de olması lazım. 

İnsan hayvan değil ki yorulsun, uyusun. Bu özelliklerin 

temel nedeni nedir? Daha yüksek bir insan kalıbının 

özellikleridir ama bunun ayrıca şakralarla ilgisi nedir? 

 

 Semiyun: Bizim hakkımızda yaptığınız uzun tespit-

lerinizin tamamı doğru ve isabetlidir. Bunun dışında birkaç 

konuyu daha bu bilgilerin ışığı altında öngörmek 

söylenmemiş olsa bile mümkündür. Bu genel tespitin 
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okuyucu için önemli olduğunu vurguladıktan sonra 

sorunuzun cevabına geçmek istiyorum. Bu özelliklerin temel 

nedeni daha latif bir insan kalıbına daha yüksek ruhların 

enkarne olmasından kaynaklanmaktadır. Size göre 

vücudumuz daha latif, daha gelişmiş bir prototiptir. Hem de 

bu prototipe enkarne olan ruhlar sizlere enkarne olan 

ruhlardan daha olgun ruhlardır. Ana sebep bu ikisidir. Daha 

yüksek bir insan kalıbının sözünün edilmesi şüphesiz bir 

kıyaslamayı meydana çıkarmaktadır. Bunu daha önce pek 

çok celselerimizde çeşitli yönlerden değerlendirmiştik. 

Burada bunun için tekrar aynı sözleri söylemeyeceğim. Ama 

şakralar açısından konuya yaklaşacak olursak, evet bu 

konunun şakralar ile yakın bir ilgisi olduğunu 

söyleyebileceğim. Sizdeki şakralara göre bizde daha fazla 

şakra faaliyete geçmiş durumdadır. Ve normalde sizde hiçbir 

zaman devreye giremeyecek olan şakralar bizde mevcuttur. 

 

 Soru: Öncelikle şunu sorabilir miyim? Ben insanda 

270 şakranın bulunduğunu, devreye girmesi söz konusu 

olduğunu duymuştum. Bunu bizim insanımız için kabul eder 

misiniz? 

 

 Semiyun: Evet kabul ederim. Devam ediniz. 

 

 Soru: Sizdeki şakra sayısı bize göre daha mı fazladır? 

 

 Semiyun: Konuya o açıdan yaklaşmamak gerekir. 

Çünkü sizdeki şakra sayısı tamamen devreye girse de, 

girmese de prototip olarak daha geri tasarlanmış ve ona 

enkarne olan ruh daha geri bir ruh olduğu için oradan 

çıkacak olan güç bizimkine göre geri olmak durumundadır. 

Bir an için bütün şakraların devreye girdiğini düşünsek bile 
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oradaki ruhun geri seviyeli bir ruh olduğunu varsayıyorsak 

yine bize göre ortaya koyduğu insani güç daha az olacaktır. 

 

 Soru: Yani örneğin şu anda sizde 270 şakra olduğunu 

düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Düşünebilirsiniz. Bunu kabul ediyorum. 

 

 Soru: Peki sizdeki 270 şakranın tamamı devrede mi-

dir? 

 

 Semiyun: Hayır değildir. Bu bir ideal meselesidir. 

Agarta’daki insanların 270 şakrasının bir arada çalışması çok 

büyük bir olaydır. Bu ancak çok küçük bir zümrenin tekamül 

ederek ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Sizde de aynı şey 

söz konusudur. Henüz yeryüzünde hiçbir insan 270 şakrasını 

birden çalıştırabilmiş değildir. Buna peygamberleriniz de 

dahildir. Ama bunun istisnai bir durum olduğunu yine 

söylemeden edemeyeceğim. Çünkü her peygamberin üzerine 

aldığı bir görev vardır. Görevini yerine getirecek kadar şakra 

devreye girmiştir. Şayet bir peygamberin 270 şakrasının 

birden çalışarak görev yapması icap etseydi bu sefer o 

şakralar çalışırlardı. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla bu 

şekilde bir görev tezahür etmemiştir. 

 

 Soru: Şimdi şakraların devreye girmesi, yani enerji 

merkezlerinin devreye girmesi insanın daha olgun bir anlayış 

tarzı, daha yüksek enerjili bir yaşayış tarzı ortaya koyması 

neticesini doğurur diye düşünüyoruz. Bunda mutabık mıyız 

efendim? 

 

 Semiyun: Genel olarak mutabıkız. Devam ediniz. 
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 Soru: İşte ben şunu öğrenmek istiyorum. Örneğin 

yeryüzünden mezun olma seviyesine gelmiş bir insanda 270 

şakra devreye girer mi? 

 

 Semiyun: Hayır girmez. Bu şart değildir. Siz insanı 

belirli bir dönem olarak ele almamalısınız. Örneğin sizin 

medeniyetinizi değerlendirecek olursak binlerce yıldan beri 

insanlar yeryüzünde bulunmaktadırlar. Bunun bir de ötesi 

vardır. Belki daha sizin prototipiniz on binlerce yıl 

yeryüzünde kalacaktır. Bir yirmi bin yıl sonrasında insanın 

kullanacağı şakra sayısı o zamanki insan ve zamana göre 

daha fazla olacaktır. Bizde de durum aynı şekildedir. İki 

milyon yıllık medeniyetimiz boyunca ilk başlarda yaşayan 

insanların genel olarak kullandıkları, devreye soktukları 

şakra sayısı örneğin otuz iken bugün o rakam daha 

yukarılara çıkmıştır. Bir de zamanı hesaba katmanız 

gerekmektedir. 

 

 Soru: Efendim örneğin bizim insanımızda normal, 

sıradan bir insanda kaç tane şakra devreye girmiştir? 

 

 Semiyun: Hiçbir tanesi devreye girmiş değildir. Bu 

sizin çok büyük biz acizlik içerisinde olduğunuzun 

göstergesidir. Pek çok latif insanınız diğer deyişle 

medyumlarınız bile ikiyi üçü ortalama olarak ancak tuttur-

maktadır. Sizlerde gerçekten yedi tane şakrayı bir arada 

devreye sokabilen insan sayısı oldukça azdır. Zaten o tür bir 

insanın bir anda farkındalığı ortaya çıkar ve o size göre 

mucizevi bir takım işleri yapmaya başlar. 
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 Soru: Efendim sizde bu ne kadardır? Bundan iki 

milyon yıl önce yaklaşık otuz kadar şakranın devreye 

girdiğini söylediniz az önce. Ama benim ikinci sualimdeki, 

daha doğrusu tespitimdeki işleri yapabilecek olan bir 

agartalının epey şakrasının çalışması gerekir diye 

düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Bu işleri yapabilecek olan bir agartalı 

insanın altmış, altmış beş civarında şakrasının faaliyette 

olması gerekmektedir ki, ortalama olarak bir agartalıda bu 

şakralar bu şekilde devreye girer. Ama az önce sözünü 

ettiğimiz tespitlerinizden bahsediyor isek aynı zamanda 

vücudumuzun mükemmel işleyişine neden olacak vücudun 

latifliğini de hesaba katmak gerekir. Şakraları buradan bir 

parça daha ayrı değerlendirmek gerekir. Hepsi bir bütünse de 

Yaratan bizim bu kalıbımızı yaratırken sizinkinden farklı 

hususları devreye sokacak özellikleri bu kalıba 

yerleştirmiştir. Bunu daha önceki celselerimizde zaman 

zaman vurgulamıştık. Onun için tekrar teknik konulara 

dönmeye gerek yoktur. 

 

 Soru: Ama şu az önceki durumunuzu anlatan 

tespitleri ortaya koyarken bunda şakraların devreye 

girmesinin önemli rolü olduğunu vurgulamıştık, yanlış mı 

söylüyoruz? 

 

 Semiyun: Hayır. Biz de zaten bunun doğru olduğunu 

söylüyoruz. Ama diğer hususları göz önüne almak 

gerektiğini ayrıca ilave ediyoruz. 
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 Soru: Efendim bunlara başka ne gibi özellikler 

katabiliriz? Örneğin bizdeki evliyalar gibi aynı anda birkaç 

görüntü verebilmeyi bu özelliklere ekleyebilir misiniz? 

 

 Semiyun: Ekleyebiliriz. Ne demek istediğinizi anlıyo-

rum. Somuncu Baba örneğinden bahsediyorsunuz. Biz de bu 

büyüğümüz gibi birkaç bedeni değişik yerlerde aynı anda 

tezahür ettirebiliriz. Bu bizim için o kadar zor bir hadise 

değildir. 

 

 Soru: Örneğin bizdeki elektrik enerjisi sizi çarpar mı? 

 

 Semiyun: Hayır. O enerji bize bir zarar veremez. 

Çün-kü bizim devreye sokacağımız enerji ondan daha 

yüksektir. Nasıl ki bu elektrik enerjisinden çok daha kaba bir 

enerji olan ateş Hz. İbrahim’i yakmamışsa bunu aynı şekilde 

gerçekleş-tirmek mümkündür. Nihayet elektrik enerjisi de 

belirli bir fazda ortaya çıkan enerjidir. Siz kendi fazınızı ona 

denk seviyeye getirirseniz onun sizi etkilemesine izin 

vermezsiniz. 

 

 Soru: Bu tespitlere başka neler ilave etmek gerekir 

efendim. Benim şu anda aklıma gelmiyor. Yani burada 

konuşmadığımız, en mükemmel surette insan kalıbına, 

tanımına uyan hangi özellikleriniz var başka?  

 

 Semiyun: Onu sizin şu şekilde genelleştirmeniz çok 

daha doğru olur. Öyle ki bizler sizin mucize olarak değer-

lendirebileceğiniz veya imkansız gördüğünüz pek çok 

özelliklere sahibiz. Bunu bir sıkala içinde değerlendirirseniz 

o sıkalanın içine girebilecek her türlü mucizevi veya 

imkansız denilebilecek olayı gerçekleştirmek bizim için 
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imkan dahi-lindedir. Bu bizim doğal yapımızdır. Bunu 

önemle belirtmek gerekir. Yani biz burada bu hareketleri çok 

özel bir çaba ile gösteriyor değiliz. Sizin günlük doğal 

yaşantınızda göster-diğiniz çaba ne ise biz de aynı çabayı 

kendi yaşantımızda göstermekteyiz. 

 

 Soru: Yine eksik oldu gibi geliyor bana? 

 

 Semiyun: Hayır. Bizce konu gayet tabii seyrinde ve 

bir bütün olarak ele alınmıştır. 

 

 Soru: Önümüzdeki bin yıl insanlığın yeni bir dönemi 

olacak ve iki bin yılından sonra safha safha Altınçağa 

geçilecek. İnsanlık ruhsal gelişmeyi, bir anlamda kendini 

unuttu. Maddede gelişti maneviyatta geriledi ve sizin bu 

celsede sözünü ettiğiniz özelliklerinizin en azından bir 

kısmını gerçekleştirebilecekken bunu yapamadı. Bizim şu 

halimizle bile önümüzdeki yakın dönemde insan olarak 

bunların bir kısmını elde edebileceğimizi daha önceki 

celseleri hesaba katarak öngörebiliyorum. Bunlar neler 

olabilir? 

 

 Semiyun: Bunun topluca bir değerlendirmesini 

yapmayı bana bırakmanıza gerek yoktur. Ama daha önce 

yaptığımız celselerdeki tespitlerinizi zaten elde 

edebileceğinizi söylemiştik. Sizlerin yapabileceği pek çok 

hadiseyi aslında evliyalarınız bireysel olarak 

örneklemişlerdir. Bunlar üzerine eğilir ve bunların 

çalışmasını doğal olarak yaparsanız toplum olarak bunları 

topyekün yapabilecek ve eğitim ile herkese kazandırabilecek 

düzeye geleceksiniz. Bunların bir kısmı zor hadiseler 

değildir. Rahatlıkla siz insanların üzerinde çalış-mayla elde 
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edebileceği güç ve imkanlardır. Fakat siz bu konu-da ciddi 

hiçbir çaba göstermediğiniz içindir ki, bu güçleriniz atıl bir 

vaziyette durmaktadır. Ümit ederiz ki, hayat size bunların 

öğrenilmesini zorunlu kılacaktır. 

 

 Soru: Yani bir nevi biz elektriksiz, taşıtsız, aç, zor 

durumda mı kalacağız? Mecburen mi bunların üzerine 

yöneleceğiz? 

 

 Semiyun: Doğru bir şekilde yaşayarak bilinç ile 

bunların eğitimini alamazsanız hayat bunları öğrenmeye sizi 

zorlayacaktır. Az önce saydığınız hususlardan bir kısmı 

insanlığın başına mutlaka gelecektir. Gidişat onu göstermek-

tedir. Ümit ederiz ki, o devre çok kısa sürede istenilen 

neticeyi vererek atlatılsın. 

 

 Soru: Doğum sancısının geçiş dönemi olarak tezahür 

edişinden bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla efendim? 

 

 Semiyun: Anladıklarınız doğrudur. 

 Soru: Zaten biz de ona hazırlanıyoruz bir anlamda. 

Kuran dabbetül arzı “insanların ayetlerimize inanmadıklarını 

kendilerine söyleyecek” diyerek tanıtıyor. Yani dabbetül arz, 

yani sizler ayetlere inanan insanlarsınız. Bu özellikleriniz 

Allah’a ve O’nun ayetlerine inanmanın da bir sonucu 

mudur? 

 

 Semiyun: Kesinkez sonucudur. Başka bir şey öne 

sürmek zaten mümkün değildir. Bizler Kuran’da olumlu 

sözler içerisinde anılmayı bir şeref olarak kabul ediyoruz ve 

bundan onur duyuyoruz. Yüce Allah’ın bizi kutsal 

Kitap’ında bu şekilde şereflendirmiş olmasının bizim 
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açımızdan gereği mutlaka gerçekleştirilecektir. Biz o 

ayetteki hükme uygun olarak tam anlamıyla insanlığa faydalı 

olacak bir şekilde çalışmaktayız. Bu çalışmanın görünür 

olacak kısmını da yine aynı başarı ile sürdüreceğimize 

inanıyoruz. Elde ettiğimiz imkanlar tamamen Allah’ın kulu 

olmanın ve Allah rızası ile çalışmayı benimsemenin doğal 

sonuçlarıdır. Allah size çok şey sundu, çok şey verdi. Ama 

siz bunları adeta elinizle geri ittiniz. Kul olmayı, insan 

olmayı, küçük olmayı unuttunuz. Oysa size gerçekten 

düşündüğünüzün çok ötesinde şeyler verilebilirdi. Hatta 

bugün bile şu az önce sözünü ettiğimiz özelliklerin 

gerçekten önemli bir kısmına sahip olabilirdiniz. Bu sizin 

kaderinizdi ama korkunç medeniyetiniz yüzünden bu kaderi 

kötü bir şekilde kullandınız ve şimdi onu artık tüketmiş 

durumdasınız. İnsanlığın bu şekilde, bu medeniyeti sona 

erdirmesi onların kötü tercihinin doğal bir sonucudur. 

Geçmişteki pek çok uygarlık şu az önce sözünü ettiğimiz 

hallerin bir kısmını doğal imkanları olarak kullanıyor ve 

onlarla hayatı kolaylaştırıcı olarak yaşıyordu. Ama siz 

maalesef bunun tam aksi bir yol izleyerek kendinizi 

körelttiniz. Ümit ediyoruz ki Yüce Allah’ın size vereceği bu 

yeni imkanı sizler en iyi şekilde kullanabilesiniz. Yaptığımız 

şu çalışma aynı zamanda bu amaca yönelik bir çalışmadır. 

Bizim Agarta insanlığı olarak kendimizi size tanıtmamız 

nihayet bizi örnek alarak sizin kendinizdeki bu güçleri 

hatırlamanıza ve onları bularak kullanmanıza yarayacaktır. 

 

 Soru: Efendim benim bu akşam için hazırladığım 

sorular bu kadardı. Sizin ilave etmek istediğiniz başka bir 

şey varsa alalım. 
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 Semiyun: Hayır yoktur. Zaten az önce ilave sözleri-

mizi söylemiş durumdayız. Bize göre son derece yararlı bir 

celse olmuştur. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 103 14.12.1996 

 

 Arkadaşımız Uğur’un bir Agarta şehrine astral 

 seyahati. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim Suallerinize 

geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Bizim gönül üyesi arkadaş-

larımızdan biri olan Uğur’dan bir mektup aldım. Orada hem 

size yönelttiği birkaç soru var, hem de bir rüya görmüş. 

Mektubunda, rüyasından bahisle; Agartalılar ile ilişkiye 

geçişini, onların bir şehrini ziyarete gidişini anlatmış. 

Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Bu kardeşimiz ile bu 

şekilde bir ilişki oldu mu? 

 

 Semiyun: Kardeşimizin yazdığı mektupta anlattığı 

rüya doğrudur ve bizlerle orada ortak bir çalışmada 

bulunmuştur. Sanırım mektubu incelersek bu çalışmanın 

kapsamı üzerinde bilgi alışverişinde bulunmuş oluruz. 

 

 Soru: Öncelikle bunu duyduğum için memnun oldum 

efendim. Ben isterseniz mektubu olduğu gibi okuyayım size. 

“Rüyamda ben bir yamaç üzerinde dururken sarı bir ışık 

titreşimini üzerime tuttular ve her yerim iğnelenmiş gibi 

oldu. Kendimi bir gemi içerisinde, bir uçandairede buldum. 



                                                                                             202  202 

Sonra gemi üzerindeki ekrandan yeryüzüne çarparcasına 

hızla yaklaştığımı gördüm ve kayalıklar arasında bir yer 

şeffaf bir tünele dönüştü. Muazzam bir yeraltı şehrine geldik 

ve yanımdakilerle birlikte geniş bir odaya girdik. Burası 

değişik ışıklarla hareketli makinaların olduğu bir yerdi ve bu 

odada gezmeye başladık. Makinaların bazısı şeffaf, içinde 

kristal renkli prizmaların döndüğü değişik renkte ışıklar 

çıkarıyordu. Çevremde her taraf aydınlanıyordu fakat 

aydınlatan herhangi bir şey yoktu. Yanımdaki kişiye 

uçandairelerle ilgili bazı şeyler sordum, o da bana gemilerin 

altındaki kürelerin elektro statik olarak yüklendiğini ve 

geminin üst, orta ve altında manyetik bir alan oluşturduğunu 

söyledi. Sonra bu elektro manyetik alanla eletro statik alanın 

birleşmesiyle çalıştığını anlattı. Bu yeraltına giriş şehrinin 

iki kapısı olduğunu, birincisinin Olimpus Dağı’nın 

eteklerinde, ikincisinin Orta Afrika’da bir yerde olduğunu 

söyledi.” Efendim mektubu ben size okudum. Burada bizim 

daha önceki celselerimizde değindiğimiz bir takım 

hususların adeta onayı var. Öncelikle şunu öğrenmek 

istiyorum. Bir astral seyahat şeklinde arkadaşımız gemiye 

bindirilmiş. Yani gemiye gitmesi ve Agarta şehrini gezmesi 

astral bedeni ile olmuş. 

 

 Semiyun: Tespitinize tamamen katılıyorum. Biz o 

kar-deşimizi astral bedeni içerisinde gemimize alarak 

Agarta’nın bir şehrine getirdik ve orada bir takım 

çalışmalarımızı ken-disine gösterdik. 

 

 Soru: Şunu söylemek istiyorum hemen. Siz var 

mıydı-nız bu kişilerin içersinde? 
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 Semiyun: Hayır ben yoktum ama olayı tamamen 

biliyorum. Beni orada varmışcasına hesaba katabilirsiniz. 

 

 Soru: Şimdi astral manadaki bu seyahati arkadaşımız 

yapmış ama gemi bildiğimiz klasik uçandaire, öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Bildiğimiz uçandairedir. Onun gemiye 

alınması durumunda geminin kendi vibrasyonel seviyesini 

değiştirmesine gerek yoktur. O öyle bir tarz ile gemiye 

getirilmiştir ki, fiziki olan gemiyi ve tüm hadiseyi astral 

olarak izlemiştir. Gemideki arkadaşlarımızın onunla ilişki-

sinde fizik bedenli olup olmamaları netice açısından fark 

etmemiştir.  

 

 Soru: Gemi fiziki idi. Yani astral bir gemi değildi. 

Veyahut bu gemi vibrasyonel seviyesini yükseltmemişti 

değil mi? 

 

 Semiyun: Hayır yükseltmemişti. Bundan emin olabi-

lirsiniz. Gemi tamamen fiziki bir gemi idi. 

 

 Soru: Sözü edilen sarı ışık yardımı ile gemiye alınmış 

kardeşimiz. “Bu ışık geldiği zaman her yerim iğnelenmiş 

gibi oldu” diyor. Bu çekim gücünü sağlayan bir enerji midir? 

Yani astral bedenine tutuluyor ve onu ne yapıyor? 

 

 Semiyun: Az çok tahmin ettiğiniz gibidir. Bu karde-

şimizi gemiye alabilmemiz için ona gönderilmiş olan ışık 

adeta onun kolayca bir koridordan geçip gemiye girmesini 

temin eden bir işlev görmüştür. Ve bu arada o kardeşimizin 

astral bedeni üzerinde bir takım değişiklikler yapmıştır. Yani 

Agarta şehrini gerek gezerken, gerekse bizimle kaldığı süre 
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içerisinde bu ışık onun bizimle daha rahat hareket etmesini 

sağlamıştır. 

 

 Soru: Vibrasyonel seviyesinde bir nevi yükselme 

olmuş mudur? 

 

 Semiyun: O kısım önemli değildir. Çünkü zaten astral 

varlığının vibrasyonel düzeyi bizimle ilişkiye geçebilecek 

seviyededir. 

 

 Soru: Tabii bu rüyayı siz onun görmesini istediniz. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz hatırlamasını istedik ve olay o 

şekilde tanzim edildi. Yoksa haberi olamazdı. 

 

 Soru: Ve arkadaşımız, “gemi üzerindeki ekrandan 

yeryüzüne çarparcasına hızla yaklaştığımızı gördüm” diyor. 

Ekran diye tarif ettiği şey nedir efendim? Bir pencere midir, 

normal bildiğimiz bir pencere midir, bir ekran mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır pencere değildir. O dışarıyı algıla-

maya yarayan görüntü vericidir. Bildiğimiz ekran da 

değildir. Çünkü camdan yapılmış değildir. Tamamen 

gemilerde geminin dışarısını çok yönlü olarak izlemeye 

yarayan, size göre tamamen bir ekran veya pencere 

vazifesini gören bir aygıttır. 

 Soru: Her gemide vardır o zaman... 

 

 Semiyun: Her gemide değişik yapılarda, o gemilerin 

fonksiyonlarına göre bulunmaktadırlar. 
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 Soru: Şu var; direkt niçin bu kardeşimiz Agarta’ya 

alınmadı da önce gemiye alındı, sonra dünyaya yaklaşıldı? 

Onu öğrenebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Olay öyle cereyan etmiştir. Bu kardeşimiz 

astral seyahate çıkmış durumdayken biz kendisiyle ilişkiye 

geçmiş olduk ve öncelikle bir uzaygemisine alınarak bizimle 

birlikte Agarta’nın tespit edilen şehrine götürülmesi 

gerçekleş-ti. 

 

 Soru: Evet şimdi süratle yeryüzüne yaklaşıyor,  

“kayalıklar arasında bir yer şeffaf bir tünele dönüştü” diyor. 

Ve muazzam bir yeraltı şehrine geliniyor. Şimdi biz daha 

önceki celselerimizde bu konuyu konuşmuştuk. Örneğin bir 

gemi süratle dünyaya gelse normalde fiziksel olarak kayalara 

filan çarpacak ama o kayalar ya da toprak gemiden çıkan 

güç ile adeta otomatik olarak sizlerin müdahalesine gerek 

kalmadan bir şekilde saydamlaşıyor, tünele dönüşüyor ve 

Agarta’ya iniliyor. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. 

Arkadaşımız da rüyasında bunu görmüş. Olay aynen bu 

şekilde mi cereyan etti? 

 

 Semiyun: Arkadaşınız tabir ettiği şekilde olay 

gerçekleşmiştir. 

 

 Soru: Peki şunu öğrenebilir miyim? Burada gemi özel 

yerlerden mi gider? Yoksa herhangi bir yerden Agarta’ya 

gitmek bu şekilde mümkün müdür? 

 

 Semiyun: Herhangi bir yerden Agarta’ya bu şekilde 

girmek mümkün ise de bizim işimizde böyle tesadüfi bir 

yaklaşım düşünülemez. Bu nedenle gerek Agarta’ya girişler, 
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gerek Agarta’dan çıkışlar, çıkış yerleri, giriş yerleri 

planlanmış durumdadır. Teorik olarak herhangi bir yerden 

bu şekilde Agarta’ya girmek mümkündür. Şunu bir kez daha 

söyleyelim ki, burada teorik olarak konuşmuş bulunuyoruz. 

Çünkü uçandairelerin veya herhangi bir geminin Agarta’ya 

giriş çıkışı yine mutlaka bir plan, bir progam, yol, yöntem 

sayesinde olmaktadır. Ama bu o kadar doğal bir akış içer-

sinde gerçekleşmektedir ki, bizim için hiçbir sıkıntı bu 

konuda bugüne kadar olmamıştır. 

 

 Soru: Muazzam bir yeraltı şehrine geliniyor. 

Herhalde şehri de görüyor kardeşimiz, yanında birkaç 

arkadaş var ve geniş bir odaya giriliyor. Herhalde şehirde bir 

binaya, odaya gelindi ama burada yazmamış. Geminin 

inmesi, gemiden çıkma filan oldu. O kısımlar nasıl 

gerçekleşti? 

 

 Semiyun: Zaten gemi süratle o şehrin içerisinde gidi-

lecek olan yerin müsait bir yerine iniş yapmıştır. Olay astral 

olarak cereyan ettiği için belki saniyenin çok kısa bir süresi 

içerisinde gemideki kardeşlerimiz ile birlikte bu kardeşimiz 

sözünü ettiği odaya aktarılmıştır. Bu nedenle kardeşimiz 

bunu yazamamıştır. Çünkü gemiden çıkmasıyla sözü edilen 

odaya gelmesi arasındaki süreç saniyenin çok kısa bir birimi 

içerisinde gerçekleşmiştir. 

 

 Soru: Arkadaşımız burayı tarif ediyor. “Değişik ışık-

larla hareketli makinaların olduğu bir yerdi. Ve bu odada 

gezmeye başladık. Makinaların bazısı şeffaf, içinde kristal 

renkli prizmaların döndüğü değişik renkte ışıklar çıkar-

tıyordu” diyor. Burası neresi efendim? Arkadaşlarımız Agar-

ta’da nereyi ziyaret etti? 
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 Semiyun: Burası yine bir takım bilimsel çalışmaların 

yürütüldüğü üniversite diyebileceğimiz bir birime ait yerdir. 

Kardeşimizin kristallere, makinalara olan ilgisinden dolayı 

nispeten onun idrak sahasına girebileceğine inandığımız 

böyle uygun bir yer onun ziyareti için tespit edilmiştir. 

Orada yapılan işler bir takım enerjilerin yine o aletler 

yardımı ile vibrasyonel seviyelerinin dengelenerek oradan 

Agarta halkının ve o şehrin ihtiyacı olan bir takım enerjilerin 

sunulmasına hizmet etmekteydi. Burası daha ziyade kozmik 

enerjiler için devreye girmiş makinaların bulunduğu bir 

yerdir. 

  

    Soru: “Çevremde her taraf aydınlanıyordu. Fakat 

aydınlatan herhangi bir şey yoktu” diyor. Bunu biz daha 

önce incelemiştik. Bu atmosferde bulunan çok doğal bir 

enerjiden hareketle elde edilen bir ışıktı. Acaba bu az önce 

sözünü ettiğimiz aletler bütün o şehir için aydınlanmayı 

sağlayan sistemi çalıştırıyor olabilir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. O çok daha farklı bir mekanizmadır. 

Onun için böyle bir odaya ve bir merkeze ihtiyaç yoktur. 

Çok küçük bir alet her tarafa konulabilir ve bu alete gerek 

düşünsel olarak, gerekse pek çok yol ile komut vermek 

suretiyle ışığı istenilen düzey ve seviyede, istenilen renkte 

ayarlamak mümkündür. Bunu ilk kitabımızda incelediğimizi 

hatırlıyorsunuz. 

 Soru: Arkadaşımız yanındaki kişiyle konuşmuş ve 

uçandairelerle ilgili bazı şeyler sormuş. Sanırım çalışmasıyla 

ilgili bir konuydu bu. Ona, “gemilerin altındaki kürelerin 

elektro statik olarak yüklendiğini, geminin üst, orta ve 

altında manyetik bir alan oluşturduğunu” söylüyor. Sonra bu 
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elektro manyetik alanla elektro statik alanın birleşmesiyle 

çalışıyor gemiler. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Olay yine arkadaşımızın anlayacağı şekilde 

kendisine anlatılmıştır. Şüphesiz geminin altında bulunan, 

gemiyi hareket ettirici sistemlerimize bir takım enerjilerin 

yüklendiğini ve bu enerjilere komut verilmesi suretiyle 

geminin hareket ettiğini kaba bir biçimde zaten biliyorsunuz. 

Bu konuya bu aşamada daha fazla girilmesine gerek yoktur. 

 

 Soru: Zaten uçandairelerin çalışmasını tam olarak 

anlatmaya kalksanız da ben anlayabileceğimi sanmıyorum. 

Çünkü örneğin şu teybin olsun, şuradaki televizyonun olsun, 

şuradaki bilgisayarın olsun nasıl çalıştığını dahi ben 

bilmiyorum. Herhalde bu konuyu daha teknik insanlarla 

konuşmak yararlı olur diye düşünüyorum. Ben burada bir 

teknik çalışma yapamayacağımı biliyorum. Acaba bu soruyu 

derinlemesine izah edememenizin sizin açınızdan bir nedeni 

benim bu durumum olabilir mi? 

 

 Semiyun: Tespitiniz isabetlidir. Ama biz bu konuyu 

çok iyi bilen insanlarla konuştuğumuzda gemilerimizin nasıl 

çalıştığının çok detaylı bir izahını onlara bile yapamayız. 

Çünkü yeryüzünde insanların hem bu konuyu anlayacak şuur 

seviyeleri dardır, hem de bu konudaki bilgileri hazmetmeleri 

mümkün değildir. Arada muazzam bir bilgi farkı mevcuttur. 

Genel hatlarıyla bir fikir belki verilebilir ama bu fikrin 

oldukça kaba bir fikir olabileceğini ayrıca söylemek gerekir. 

 

 Soru: Benim bilgilerime aykırı gelen bir kısım var. 

Şehrin iki kapısı olduğunu söylüyor. Biri Olimpus Dağı’nda. 
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Biri de Orta Afrika’da. Burada bir çelişki mi var, bir yanlış 

algılama mı var efendim? 

 

 Semiyun: O kısım sanıyorum kardeşimizin yanlış 

algılamasıdır. Agarta’nın girişi için çok farklı fonksiyon 

ihtiva eden dört kapı olduğunu söylemiştik. Şehirler için 

öyle özel giriş kapıları yoktur. Şehirlere az önce sözünü 

ettiğim şekilde herhangi bir yerden girmek mümkündür. 

Kardeşimizin yanlış bir zihinsel algılaması veya hatırlaması 

olduğunu söyleyebilirim. 

 

 Soru: Bu kardeşimizin gittiği şehir neresi efendim? 

Yani Türkiye sınırları içerisinde bir şehir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Türkiye sınırları içerisinde bir şehir 

değildir. O kadar önemi yoktur. Bütün dünyaya yayılmış 

şehirlerimizden bir tanesini ziyaret etmiştir. 

 

 Soru: Bu ziyareti yapmasının sebebi nedir efendim? 

Örneğin ben henüz bir astral seyahat yapmış değilim. Bunu 

zaman zaman konuştuk. Şu şekildeki çalışmaya belki 

olumsuz etkisi olabileceğini düşündüğünüzü ben az çok 

tahmin ediyorum ama Uğur kardeşimizle bu çalışmayı neden 

yaptınız? Size göre nedeni nedir? 

 

 Semiyun: Öncelikle herşeyin birbiriyle çok yakın 

bağlantısı olduğunu söylemeliyiz. Sonuçta nihayet o 

kardeşimizin yaşadığı bu deney sizin elinize gelmiş ve size 

malzeme olmuştur. Bu olayın bir yönüdür. Bunu okuyacak 

olan insanların, anlattığımız, başından beri izah ettiğimiz 

bilgilerin, yol ve yöntemlerin daha sonra bir kardeşimiz 

vasıtasıyla yaşanmış olmasının bir nevi onay manasına 



                                                                                             210  210 

geldiğini düşünmeleri gerekir. Gerçekten bu sizin şu ana 

kadar yapmış olduğunuz çalışmaları onaylayan bir deney 

olmuştur. Bu da işin bir başka yönüdür. Bunu sizin yaşama-

manız şu aşamada daha uygundur. Ki, bu çalışmaya şu 

zenginliği de bu vesile ile katmış olalım. Sizinle yaptığımız 

şu çalışmanın yol ve yöntemi şimdilik bu şekilde tespit 

edilmiştir. Zaman bize başka yol ve yöntemleri kesinlikle 

sunacaktır. Biz çalışmamıza bu şekilde devam edelim. 

 

 Soru: Uğur’un yolladığı mektupta pek çok soru var 

ama Agarta’yı ilgilendiren bir iki tanesine ben değinmek 

istiyorum. Örneğin, “Agarta halkı güneş enerjisinden fayda-

lanıyor mu?” demiş. Ne dersiniz efendim? 

 

 Semiyun: Biz uzaydaki pek çok kozmik enerjiden 

yararlanmaktayız. Güneş bir kozmik enerji çeşidi sunduğuna 

göre ondan yararlanmamak mümkün değildir. Ama sizin 

düşündüğünüzün çok ötesinde Güneş’ten çıkan birçok enerji 

çeşidi vardır. Siz onları geniş bir skala içersinde henüz 

tanımış değilsiniz. Güneş şu anda bize sadece düşündüğünüz 

enerjiler yolu ile değil pek çok enerjiler yolu ile hizmet 

etmektedir. Biz Güneş’ten çok yönlü olarak faydalanmaya 

devam ediyoruz. Önümüzdeki çağlarda insanlık Güneş’ten 

başka türlü faydalanma yollarını bulacaktır. 

 

 Soru: “Agarta halkı foton enerjiden yararlanıyor 

mu?” diye sormuş ama ben fotonu tam olarak bilemiyorum. 

Bu sanırım ışıktan da öte, çok süratli, yani saniyede belki 

ışık hızının binlerce katı süratte giden bir şey diyeceğim, 

bilmiyorum yanlış mı söylüyorum efendim? 
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 Semiyun: Arkadaşımızın ne demek istediğini biz 

anlamış bulunuyoruz. İşte kozmik enerjilerin içersine bu 

enerji çeşidini de sokabilirsiniz. Ondan ve onun çok ötesinde 

insanlığın henüz bulamadığı birçok enerjiden yararlanıyor, 

faydalanıyor, onları işleyip, kullanabiliyoruz. 

 

 Soru: Bir de arkadaşımız bir şekil çizmiş. Rüyasında 

bir şey görmüş galiba. Dünya yuvarlağını bir çanak anten, 

üzerindeki piramitleri de çanak antenlerin odağındaki 

kozmik, ruhsal ve diğer enerjileri toplayan, yoğunlaştıran 

yapılar olarak görmüş. Nispeten bizim tahayyülatımıza 

uygun bir rüya. Ne dersiniz efendim? 

 

 Semiyun: Hayır. Piramitlerin yapılması ile dünyanın 

çanak antene benzetilmesi arasında bir ilişki kurulamaz. 

Doğaldır ki bütün gök cizimleri o manada yuvarlaktırlar. 

Ama bunun piramitlerin işleyişi ile ilgili ilave bir fayda 

sağlaması mümkün değildir. 

 

 Soru: Efendim benim bu konu ile ilgili olarak 

soracaklarım bu kadar. Sizin az önce sözünü ettiğiniz gibi 

bizim muhtelif celselerde elde ettiğimiz bilgilerin bir 

arkadaşımızın sizi ziyareti ile onaylanmış olması benim için 

ayrı bir bilgi zenginliği oldu. Bu konuda ilave edeceğiniz 

başka şeyler varsa alabiliriz. 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Çalışmamıza devam ettiğimiz 

müddetçe zaten konular yavaş yavaş aydınlanmakta, yerine 

oturmakta, birbirleri ile ilişkileri daha bir anlam 

kazanmaktadır. Size iyi geceler dilerim. 
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 Celse: 104 6.1.1997 

 

 Dünyada yakalanan uzaylılar, bunların ve 

 Agartalıların dünya insanından farkları. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Ruh ve Madde Dergisinin Ocak 

97 sayısında uzaylılarla ilgili çevirme bir yazı vardı. 

Çalışmamıza yararı olacağına inandığım için bu konuda bir 

celse yapmak istedim. Ele geçen uzaylılar var. Dergideki 

bilgilere göre; Amerika, Rusya, Güney Afrika gibi ülkelerde 

1947-1959 yılları arasında meydana gelen 32 olayda 112 ölü 

ve 11 canlı uzaylı ele geçmiş. Bunların ölenleri üzerinde 

otopsiler yapılmış. Kafaları büyük ve boyları ortalama 1.5 

metre çıkmış. Ağızları, burunları küçük, kulakları veya 

saçları yok. Beyin kapasiteleri 1800 cc. civarında. Ortalama 

insan beyni ise 1300 cc. imiş. Şimdi ben burada öncelikle 

sizinle bağlantı kurmak istiyorum. Aramızda büyük 

farklılıklar yok. Siz de insansınız, biz de insanız. Tabii 

latiflik farkı var. Daha latif bir insan kalıbı söz konusu 

olduğuna göre Agartalıların beyin büyüklüğü daha mı 

farklıdır? 

 

 Semiyun: Aramızdaki bir farklılık da burada söz 

konusudur. Dışsal olarak büyük bir farklılık olmadığı, yeri 

ve zamanı gelmediği için biz bu konuya değinmemiştik. 

Bizim beyin hacmimiz daha büyüktür. Ortalama insan 

beynini 1300 cc. olarak düşünürsek bizlerin beyin kapasitesi 

hacimsel olarak 1900 cc. civarındadır. Dolayısıyla bizim 

daha önce sözünü ettiğimiz kapasiteyle ilgili konularımızın 
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bir diğer nedenini bu konunun oluşturduğu kendiliğinden 

ortaya çıkmış olur. 

 

 Soru: Dolayısıyla kafanız bedeninize göre 

bizimkinden daha mı büyük efendim? 

 

 Semiyun: Hayır. Ortada bariz bir büyüklük yoktur. 

Diğer uzaylı kardeşlerimize ilişkin az önce okuduğunuz 

verileri dikkate alırsanız, onların boylarının ortalama 1.5 

metre olduğu söylenmiştir ki, bu tespit doğrudur. Oysa bizim 

boyumuz 1.90 metre civarında ortalamaya denk 

düşmektedir. Dolayısıyla kafamız vücudumuza oranla 

sizinki ile farklılık göstermeyecek bir durumda olmaktadır. 

Ama daha önceki celselerimizde boy ortalamamızın sizden 

daha fazla olduğunu söylemiştim. İşte bu büyüklüğün içine 

diğer uzuvların da genel olarak büyüklüğünü dahil 

edebilirsiniz. Fakat yine de şunu söylemeden 

edemeyeceğim. Oransal olarak da size göre kafamız ile 

vücudumuz arasında çok cüzi bir büyüklük vardır. Yani 

bizim vücutlarımızın hacmi kafamızın büyüklüğüne göre 

sizden daha küçüktür. Ama samimiyetle söyleyeyim ki, 

yeryüzünde bu oranı daha yüksek seviyede tutan, yani kafası 

vücuduna göre daha büyük olan milyonlarca insan 

kardeşimiz yaşamaktadır. Göz ile bakıldığında bile bu 

farklılık hemen hemen tespit edilemeyecek kadar ufaktır. 

 

 Soru: Peki efendim gözler için de aynı şey 

söylenebilir mi? Çünkü onda muazzam bir keskinlik vardı. 

 

 Semiyun: Aynı yaklaşım geçerlidir. Gözlerimiz sizin-

kine göre oransal olarak bir miktar daha büyüktür. Fakat 

insan kalıbının belirli bir hususiyeti olduğunu burada önemle 
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belirtmek isterim. İnsan kalıpları bu tür ufak tefek değişik-

likler dışında genel olarak aynıdır. Az önceki uzaylı kardeş-

lerimizin örneklerine gelecek olursak kafanın vücuda göre 

çok büyük olması, gözlerin çok büyük olması, burnun yok 

denecek kadar küçük olması gibi hususlar bizi insan 

kalıbından süratle uzaklaştırır. Yani nereye giderseniz 

gidiniz insan kalıbına giren varlıkların birbiriyle olan 

karşılaştırmala-rında arada bu kadar büyük farklılıklar ortaya 

çıkmaz. Az önce sözünü ettiğiniz kalıpların hiçbiri zaten 

insan sınıfı içine girmemektedir. 

 

 Soru: Şimdi sizi tanımak açısından konuşmamıza 

devam edelim. Kulaklar ve burunda bize göre bir farklılık 

yine var mıdır? 

 

 Semiyun: Kulaklarda bir farklılık olmamakla birlikte 

burunu biraz daha küçük olarak düşünebilirsiniz. Tabii ben 

burada yine ortalamayı göz önüne alarak konuşuyorum. 

Ama yine şunu önemle belirteyim ki, biz birazcık kamuflaj 

ve makyaj yapıp aranıza çıktığımızda bizi sizlerden ayıracak 

bir dünyalı kardeşimizle henüz karşılaşamadık. Bu da 

demektir ki aramızda belirgin bir farklılık yoktur. Nasıl ki 

yeryüzündeki ırklar arasında belirgin farklılıklar varsa bizi 

kendine has bir ırk olarak düşünüp farklılıkları bu düzeyde 

değerlendirebilir-siniz. 

 

 Soru: Böyle ürkütücü bir tavırla, görüntüyle karşılaş-

mayız anladığım kadarıyla... 

 

 Semiyun: Hayır bu asla mümkün değildir. Bugüne 

ka-dar olmamıştır. 
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 Soru: Efendim o dergide tespitler devam ediyor. 

Deniliyor ki, “derileri gri veya kül renginde ve mikroskop 

altında sanki ağ gibi görünmektedir. Bu ağ görüntüsü, deriye 

iguanaların veya bukalemunların derisine benzer bir hava 

vermektedir. Bedende kırmızı hücreleri, hemoglobini 

olmayan renksiz bir sıvı bulunmaktadır. Bedende sindirim 

sistemi, bağırsak, boşaltma kanalı veya anüs 

bulunmamaktadır.” Şimdi kan rengimiz aynıydı değil mi? 

 

 Semiyun: Tamamen aynıdır.  

 

 Soru: Bu varlıklar sindirim sistemine, bağırsağa, 

boşaltma kanalına ve anüse sahip değildir. Ben derileriyle 

bir bağlantı kurdum. Onların kendi gezegenlerinde almış 

oldukları gıdalar belki deri yoluyla dışarıya atılıyor. Çünkü 

bizde de deri yoluyla boşaltma var. Bunlarda o tür bir sistem 

daha gelişmiş diye düşünüyorum. Yedikleri yemekler de 

tabii bize göre çok daha farklı. Belki bizimki gibi yemekler 

değil. Yani yedikleri şeyler anüse, sindirim sistemine gerek 

duyurmayacak yemekler diye düşünüyorum. Bir ikinci yol 

da sizinki gibi dışkılarını ışınlama yöntemi ile atabilirler 

diye düşünüyorum ama ölü olarak ele geçmeleri bu ihtimali 

ortadan kaldırıyor efendim. Ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Tespitlerinize tamamen katılıyorum. Bu 

fizi-ki varlıkların mutlaka fiziki gıdaya ihtiyaçları vardır. 

Fakat onların kendi gezegenlerinde yedikleri gıdalardan ve 

yaptığınız otopsiden anlaşılacağı üzere sindirim ve boşaltım 

sonuçta deri ile yapılmaktadır. Kainatta bu tür iç organları 

değişik birbirinden farklı pek çok uzaylı kardeşimizin bulun-

duğunu önemle belirtmek isterim. Bu varlıklar ışınlama 

sure-tiyle dışkılarını bizim gibi dışarıya atmazlar. Böyle bir 
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konu söz konusu olsa mutlaka sindirim sistemi ve anüsün 

bulunması gerekirdi. 

 

 Soru: Şuradan gerekirdi diye düşünüyorum. Bunlar 

ışınlama yöntemi ile dışkılarını atsalar ve bu nedenle anüs 

olmasa zaten bu kazaya uğramazlardı. Çünkü kaza olmadan 

önce kendilerini ışınlarlardı. Ve yaralı veya ölü ele 

geçmezlerdi diyorum. 

 

 Semiyun: Tespitlerinize aynen katılıyorum.  

 

 Soru: Sizde sindirim sistemi olduğuna gören daha 

doğrusu ışınlamaya rağmen olduğuna göre bizden farklılık 

söz konusu değil. İç organlarımız da tamamen aynı. Bunu bir 

defa daha teyit edebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Teyit edebilirsiniz. İç organlarımız yine sö-

zünü ettiğim insan sıfatına halel gelmeyecek ufak tefek 

değişiklikler dışında tamamen aynıdır. Işınlama ile dışkımızı 

vücudumuzun dışına, toprağa gönderiyor olmamız bizde 

sindirim sisteminin bulunmadığı anlamına gelmez. Onlar 

vardır ve tamamen çalışmasını normal bir biçimde sürdür-

mektedir. 

 

 Soru: Peki sindirim sistemi, anüs yoksa bu tür 

varlıklar insan tanımından uzaklaşır mı efendim? Yani 

kainat-ta sindirim sistemi ve anüs bulunmayan insanlar ile 

karşıla-şabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Hayır karşılaşamazsınız. İnsana benzer var-

lıklar olmakla beraber onlar insan tanımına girmezler. 
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 Soru: Bu uzaylılar kaza neticesinde ölmüş veya canlı 

yakalanmışlar. Oysa kendilerini kaza anında 

ışınlayabilirlerdi. Bu şekilde ölmelerini veya 

yakalanmalarını ben bunların geri bir sınıfta bulundukları 

gerçeğine yoruyorum. Düşünceniz nedir? 

 

 Semiyun: Bunlar bize göre daha geri uygarlıklardır. 

Biz onların nereden gelip nereye gittiklerini gerçekten 

biliyoruz. Bizimle de ilişkileri vardır. Ama onların kaza 

yapıp yapmamalarına bizler müdahale etmiyoruz. 

Tespitlerinize yine aynen katıldığımı söyleyebilirim. 

 

 Soru: Peki efendim bunlar yine dergideki tespite 

göre; büyük burunlu griler. Bunlar için çalışan griler, 

sarışın insanımsı nordikler, insan tipinde kızıl saçlı bir tür 

olan oranjlar diye dört tane sınıfa ayrılmışlar. Uzaylıların 

ana- yurdu Orion takımyıldızında bir gezegen. Barnards 

yıldızında ZETA Reticuli 1 ve 2’den söz ediliyormuş. Galiba 

bunlar kendilerinin verdikleri isimler. Bu isimlerini 

söylediğim  uzaylıları tanıyorsunuz anladığım kadarıyla. 

Bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Bunlar sizlerden daha ileri seviyede 

olmakla birlikte kainat bazında baktığımızda geri uygarlıklar 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Zaten kaza yapıyor olmaları 

bunun bir göstergesidir. Ama genel olarak bu 

kardeşlerimizin egolarını kontrol altına aldıklarını, sizlere 

zarar vermemeye çalıştıklarını söyleyebilirim. Elbetteki 

bunların dünyaya gelip gerek sizler, gerekse hayvanlar 

üzerinde inceleme yapıyor olmaları daha yüksek 

mekanizmaların iznine bağlı olarak vuku bulmaktadır. Yani 

bir nevi onlar size karşı, sizin düzeninize karşı son derece 
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saygılı bir şekilde davranmak suretiyle sizler hakkında 

araştırma yapma iznini almış durumdadırlar. Ama maalesef 

onların genel yapısından kaynaklanan hatalardan dolayı bu 

tür kazalar olmuştur. 

 

 Soru: Neden bu kazalar oluyor? Bunların bu şekilde 

insan eline geçmesinin yüksek gayesi nedir? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız ilahi plan kainattaki 

mev-cut işleyişi göz önüne alarak hareket tarzını 

ayarlamaktadır. Dikkat ederseniz bizlerin sizler tarafından 

tanınması çalış-masını yaparken bu tür konuların gündeme 

gelmesi sebepsiz değildir. İnsanların artık uzaylılarla, 

bizlerle tanışma zamanı gelmiştir. Geri uygarlıkların bu tür 

kaza yapacakları ilahi plan tarafından bilinen, takdir edilen 

bir durumdur. Bu şekilde bazı hükümetlerin eline bu 

kardeşlerimizin geçmesi yine insanlığın tekamülünün ve 

şuurunun yükselmesi sonucunu doğuracaktır. Bunlar yüksek 

planlar tarafından bilinmiş ve bundan da istifade yoluna 

gidilmiştir. Yarınlarda bu kardeşlerimizin görüntüleri, 

gemilerinin görüntüleri insanlığa sunulacaktır. Bu da bizim 

şu çalışmamıza yarar sağlayan unsurlardan bir tanesi 

olacaktır. 

 

 Soru: Peki öncelik gibi bir kavram söz konusu mu? 

 

 Semiyun: İsterseniz o konuya hiç girmeyelim. Biz 

kendi çalışmamızı yürütmeye devam edelim. 

 

 Soru: Bir bilgi daha dikkatimi çekti onu sormak 

istiyorum. 1969 yılında Neil Armstrong’un Ay’a ilk adım 

atışı tamamen bir medya gösterisi imiş. ABD, muhtemelen 
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1950’lerin ortalarında Ay’a çoktan inmiş. Bu bilgiye ne 

diyorsunuz? 

 

 Semiyun: Bu bilgi bize göre doğru değildir. 

İnsanlığın Ay’a ayak basması 1969 yılında olmuştur. 

Sanırım o kısımda hatalı bir bilgilendirme mevcuttur. 

 

 Soru: Efendim şöyle bir tespitim daha var. Ay’ın 

yoğunluğu dünyadan bir hayli az ve bu da onun içinin boş 

olduğunu gösterir. Bir başka bilgide Ay’daki taşların 

dünyanın yaşından daha yaşlı olduğu tespit edilmiş. Yani Ay 

dünyadan daha yaşlı. Bu maddeten mümkün değil gibi 

gözüküyorsa da şu netice çıkıyor ortaya: Ay oraya başka bir 

yerde yapılıp getirilmiş. Bunu kabul edebilir miyiz efendim? 

 

 Semiyun: Evet. Ay nispeten suni sayılabilecek bir 

gezegendir. 

 

 Soru: Dünyadan yaşlı gözükmesinin nedenini ben 

şuna bağlıyorum. Aslında yaşlı değil. O, suni olduğu için 

kabuk değiştiremiyor. Fakat dünyamız doğal bir gezegen 

olduğu için ve 28 milyar yaşında ise 15-20 milyar yıllık 

taşları biz belki dünyada bulamayabiliriz. Çünkü kabuk 

değiştirdiği için o içeri çekilmiş vaziyette. Bu ruhsal bilgiyi 

de biliyorum ve bununla birlikte değerlendirdiğim için bu 

netice çıkıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz efendim? 

 

 Semiyun: Tespitlerinize genel olarak katıldığımı 

söyleyebilirim. Gerçekten dünyanız zaman zaman kabuk 

değiştirmektedir. Ama bunu tek başına bu şekilde izah 

etmemek daha uygundur. 



                                                                                             220  220 

 Soru: Benim soracağım sorular bu akşamlık bu kadar. 

İlave edeceğiniz bir şey varsa onu alalım. 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Bizi tanımanız açısından yine 

uygun bir celse olmuştur. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 105        

11.1.1997 

 

 Agarta’da şehirlerin, caddelerin, sokakların 

 görüntüsü. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Ben önceki 

celselerimizde şehirleriniz hakkında birkaç soru sormuştum. 

O konu ile ilgili bir celse yapmıştık. Eksik olan kısımlar var. 

Onları bu celsede biraz daha tamamlayalım istiyorum. Yani 

genel yaşantı, şehirlerin görüntüsü hakkında konuşalım 

istiyorum. Bizim şehirlerimizin genel yaşantısı, görünüşü 

malumunuz. Örneğin şehirlerinizin sokaklarında bizler gibi 

insanlar dolaşır mı? Şehirler görüntü olarak boş mudur, dolu 

mudur? 

 

 Semiyun: Sizinki kadar kalabalık değillerdir. Ama 

düşündüğünüz tarzda ortalıkta hiç kimsenin olmayacağı 

manası buradan çıkartılmamalıdır. Fakat bizim 

şehirlerimizde sokaklarda veya caddeler diyeceğimiz 

yerlerde, geniş alanlarda insanların bulunuyor olmasının 

mutlaka bir sebebi vardır. Çocukları oyun ve eğlence dışında 
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bundan ayrı tutarsak sokakta gördüğümüz bir agartalının 

mutlaka orada bir işi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bazen 

sportif amaçlı olsun, dolaşmak maksadıyla olsun, sizin 

tabirinizle hava almak maksadıyla olsun agartalı 

kardeşlerimiz sokaklarda bulunmaktadırlar. 

 

 Soru: Aklıma şu geldi. Ben şimdi burada çalışıyorum. 

Bir yere gideceğim. Normal olarak sokaktan geçmem lazım 

ama ışınlamayı hesaba katarsak ben bir saniyede hiç sokağa 

geçmeden o tarafa gidebilirim. Caddelerden de alışveriş 

yapmıyorum, alışveriş olayı yok. O halde benim sokakta ne 

işim var? Yani bir agartalının sokakta normal koşullarda 

bulunmaması gerekir diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Zaten biz de bunu söylüyoruz. Ama bir 

şehir yaşantısından bahsediyorsak yine de pek çok insanın 

akla hayale gelmeyecek işlerinden dolayı açıklarda, yani 

şehirlerimiz içinde bulunmaları şarttır. Ümit ederiz ki, en 

kısa zamanda şehirlerimizi ziyarete geldiğinizde bunu kendi 

gözlerinizle görebileceksiniz. 

 

 Soru: Peki çocukların durumu nedir? 

 

 Semiyun: Çocuklarımız gezmek, eğlenmek, oyun 

oynamak maksadıyla sokaklarda bulunabilirler. Onların bu 

konuda bize göre daha farklı konumda olduklarını söyle-

yebiliriz. Sokaklarımızda oldukça fazla çocuk görmeniz 

mümkündür. 

 

 Soru: Peki örneğin daha önce yırtıcı hayvanların, 

zehirli hayvanların açıkta dolaştığını söylemiştiniz. Bunlar 

şehirlere girip çocuklara zarar vermezler mi? 
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 Semiyun: Vermezler. Onları şehirlerden ve çocuk-

lardan uzak tutmak çok kolaydır. Açıkçası şehirlerimizin 

içinde bu tür bir yırtıcı hayvan göremezsiniz. Onlar kendi 

doğal mekanlarında bulunurlar. Oralarda bulunan çocuklar 

ise bu yırtıcı hayvanların tehlikesine asla maruz kalmazlar. 

Çünkü bizdeki yırtıcı hayvanlar bile o harikulade sevgi 

ortamında asla bir insana saldırmayı düşünemezler. Bu 

onların doğal yapılarının yanı sıra bizim bir parça onların bu 

güdüsünü bertaraf edecek imkanları bünyemizde barındırma-

mızdan kaynaklanır. Açıkçası gerektiğinde çocuklarımız 

kendilerine saldıran bir hayvana gereken cevabı verebilecek 

güçlere haizdirler. 

 

 Soru: Bu otomatik olarak mı devreye girer efendim? 

Üç yaşındaki bir çocuk bunu nasıl devreye soksun? 

 

 Semiyun: İşte ben de ondan bahsediyorum. 2-3 

yaşındaki bir çocuk bile başıboş değildir. Takdir edersiniz 

ki, şehir dışındaki bir alanda 2-3 yaşındaki bir çocuğun tek 

başına bulunmasının bizim açımızdan da kabul edilebilir ve 

izah edilebilir bir yönü yoktur. Mutlaka onların gözetmenleri 

vardır. 

 

 Soru: Bu ille fiziksel mesafeyi ihtiva eden bir 

gözetme midir efendim veya otomatik araçlarla yapılan bir 

gözetme midir? 

 

 Semiyun: Bu tür imkanlarımız çok fazladır. Anne 

babanın onları yanlız bırakmaları düşünülemez. Ama 

düşündüğünüz bu tür tehlikeler bugüne kadar bizde 

oluşmamıştır. 
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 Soru: Hemen şunu sormak istiyorum efendim. Bu 

doğal hayvanların, yırtıcı hayvanların avlanmaları, beslen-

meleri de yine doğal bir tarzda mı tezahür ediyor yoksa 

onlara bir nevi sizler yardımcı oluyor musunuz? 

 

 Semiyun: Hayır yardımcı olmuyoruz. Onlar tıpkı 

sizin kendi doğanızdaki düzen ne ise onu sürdürmektedirler. 

Yani etobur hayvanlar yine avlayabilecekleri hayvanlarla 

beslenmektedirler. Ama bizim dikkat ettiğimiz husus tabiatın 

bu dengesinin bozulmamasıdır. Aslında baştan bunu dengeli 

bir şekilde kurduktan sonra ve sizdeki gibi dejenerasyona 

uğratmadıktan sonra mesele kendiliğinden hallolmuş sayılır. 

 

 Soru: Şehirlerinizde ışıklandırma olduğunu biliyoruz. 

Şehirleriniz ışıklandırılıyor. Ama, sizlerin gözlerinizin 

keskinliğini hesaba katarsak ışıklandırmaya gerek kalır mı? 

 

 Semiyun: Gerek vardır. Çünkü biz de gözlerimizin 

keskinliğini hesaba katmaz isek estetik duygulara sahip 

insanlar olduğumuzu söyleyebiliriz. Şehirlerimizin zifiri 

karanlıkta kalması geceleyin mümkünse de ve bu zaman 

zaman yapılıyorsa da bunun ciddi bir esprisi yoktur. 

Harikulade ışık armonisi altında yaşamın imkan ve 

nimetlerinden estetik bir şekilde yararlanmak Agartalıların 

hakkıdır. Şehirlerimizin güzel gözükmesine biz de sizler 

kadar önem veririz. Ve geceleri bu şekilde şehirlerimizi çok 

değişik türde ışıklar ile ışıklandırırız. Ama bu ışıklandırma 

sizinkinden oldukça farklıdır. Çünkü ortalıkta ne bir lamba 

vardır, ne de lambayı taşıyan direk. Daha önce izah ettiğimiz 

gibi kendi doğal yapısı içersinde kullanmak suretiyle ışığı 

elde eder, değişik tonlarda ve renklerde kullanırız. 
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 Soru: Gene hayvan konusuna geleceğim. Örneğin bir 

agartalının insanlardan yaklaşık on kat daha kuvvetli 

olduğunu söylemiştiniz. Aynı şekilde hayvanların kuvveti 

açısından dünyadaki hayvanlara göre bir farklılık var mı? 

 

 Semiyun: Bir farklılık da burada söz konusudur. Daha 

farklı bir mekan içinde yaşayan bu hayvanlar sizin 

hayvanlarınıza göre daha latif, daha kusursuz durumdadırlar. 

Sizin dünyanızdaki olumsuz şartlardan kaynaklanan hayvan 

hastalıkları, zayıflık veya onları güçsüz gösterecek diğer 

unsurlar bizim dünyamızda yoktur. Dolayısıyla bizde 

hayvanlar dahi hastalıklı değildir. Onlar doğal mekanlarında, 

doğal halleri içerisinde hastalıksız ve onları zaafa uğratacak 

diğer durumlardan uzak olarak yaşarlar. Bu nedenle o 

hayvanların her bakımdan daha sağlıklı ve dolayısıyla daha 

güçlü olduklarını hesaba katabilirsiniz. Onların ortalama 

ömürleri bile dünyadaki hayvanların ortalama ömürlerine 

göre çok daha uzundur. 

 

 Soru: Efendim şehirlerinizin harikulade dizayn edildi-

ğinden bahsetmiştiniz. Parklar, bahçeler vardı. Bunlar nasıl 

dizayn edilmişlerdir? 

 

 Semiyun: İnanınız bunu kelimeler ile izah etmek 

imkan dahilinde değildir. Bu tür güzellikleri ancak gözleri-

nizle gördüğünüz zaman sizin tasfir etmeniz daha uygundur. 

Biz kendi medeniyetimizin genel gelişmişlik kıstası 

içerisinde bu işleri yapmış durumdayız. 

 

 Soru: Örneğin bir bahçe tropikal özellikler taşıyor, bir 

bahçe Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyor, bir bahçe 
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Avrupa ikliminin özelliklerini taşıyor. Bunlar yan yana, iç 

içe olabilir mi? Hatta bizim bilmediğimiz değişik dünyaların 

değişik atmosferlerinden de bitki örtüsü getirilmiş midir? 

 

 Semiyun: İşte saydığınız bütün bu hususlar konuyu 

izah etmek için yetersiz kalmaktadır. Başka dünyalardan 

olsun, dünyanızın ve dünyamızın değişik yerlerinden olsun 

her türlü bitki ve diğer güzel estetik unsurlar bahçelerimizin 

dizaynında kullanılmış durumdadır. Bunu tekrar söylüyorum 

ancak gördüğünüz zaman siz değerlendirirseniz daha uygun 

olur kanısındayım. 

 

 Soru: Bilmiyorum daha önce bu konuya değinmiş 

miydik. Şehirlerinizde, sokaklarınızda yabancı varlıkların, 

diğer uzaylıların görüntüleri var mı? 

 

 Semiyun: Vardır. Bizim medeniyetimizin başka 

mede-niyetlerle olan ilişkilerinin doğal bir neticesi budur. 

Günü geldiğinde dünya insanlığına ait kardeşlerimizi de 

sokakla-rımızda göreceğiz ve bundan büyük bir memnuniyet 

duyaca-ğız. 

 

 Soru: Uçandaireler dışında başka tür uçan taşıt 

araçları olduğunu biliyoruz. İki kişilik, dört kişilik vs. 

Şehirlerin üstünde, asmosferde bunların görüntüleri her 

zaman var mıdır? 

 

 Semiyun: Sıklıkla vardır. Çünkü bunlar uçandaireler-

den farklı olarak zaten bu amaç için yaratılmışlardır. Bunları 

da gözlerinizle görmek imkanı olacaktır. 
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 Soru: Tabii genelde bu araçlar araştırma için yapılmış 

durumdadırlar. Belki çocukların gezmesine, görmesine 

yarıyor. Belki farklı dünyalardan gelen uzaylı insanlar ya da 

varlıklar da bu araçlara binip Agarta’yı dolaşıyorlar... 

 

 Semiyun: Saydıklarınızın hepsi onlara binmelerinin 

genel nedenini oluşturmaktadırlar. Buna ilave edecek fazla 

bir şey yoktur. 

 

 Soru: Efendim bu araçlar nerelerde bulunur? Örneğin 

evlerin garajlarında, bahçelerinde var mıdırlar? 

 

 Semiyun: Hayır buna gerek yoktur. İstenildiği anda, 

istenildiği şekilde ve anında temin etmek imkan 

dahilindedir. Şehirlerimizde, evlerimizin bir kenarında garaj 

türü şeylerimiz yoktur. Gerek bu tür araçlar için olsun, gerek 

uçandaireler için olsun bunlara gerek yoktur. Onlar daha 

farklı bir ortamda, nispeten garaj diyebileceğimiz yerde 

topluca bulunurlar ve istenildiğinde ışınlama yöntemiyle 

kolayca emre hazır hale getirilebilirler. 

 

 Soru: Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Evlerin 

içinde-ki  eşyalardan bahsetmiştik. Evlerde eşya fazla yok 

demişti-niz. Ben bunu şuna yordum: Örneğin evin içinde bir 

eşya kullanılması gerekti. Bir misafir geldi diyelim veya 

bilimsel bir amaçla bir eşya gerekti. Bu da ışınlama 

yöntemiyle ana yerden, ana fabrikasından anında getirilip 

kullanılabilir ve işi bitince de tekrar götürülebilir mi? 

Eşyalar daha ziyade seyyal midir yoksa sabit midir? 

 

 Semiyun: Hem sabit, hem seyyal olan eşyalarımız 

var-dır. Düşündüğünüze iştirak ediyorum. Bir takım 
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eşyalarımızı anında getirip kullanmak ve tekrar geriye 

yollamak suretiyle evimizde hizmete sokarken bir kısım 

eşyalarımızın sürekli olarak evlerimizde bulunduğunu 

söyleyebilirim. 

 

 Soru: Buna ne örnek verebilirsiniz efendim? 

 

 Semiyun: Eşyalarımız da sizin kullandığınız eşyaları-

nızdan oldukça farklıdır. Bunu genel olarak ifade etmek 

daha uygundur. 

 Soru: Kısa bir celse oluyor ama benim hazırladığım 

sorular aşağı yukarı bu kadardı. Sizin ilave edeceğiniz bir 

şey varsa onu alalım? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 106 24.1.1997 

 

 Agartalılarda obsesyon, negatif tesirler ve negatif 

 alemlerle ilişkiler. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Ben bugün Agarta’ya yönelik ola-

rak obsesyon, negatif tesirler ve negatif alemlerle ilişkiler 

ko-nusuna değinmek istiyorum. O konuda bir boşluk var 

diye düşünüyorum. Örneğin hiç obsesyona düşen agartalı 

olmuş mudur?  
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 Semiyun: Şu ana kadar Agarta Uygarlığı’nda obses-

yona düşen kardeşlerimiz şükürler olsun ki, yoktur. Teorik 

olarak her agartalının obsesyona düşme, negatif varlıkların 

etkisinde kalma ve bu şekilde şuurunu onların yönetimine 

teslim etme hadisesi mümkündür. Ama bugüne kadar böyle 

bir olay gerçekleşmemiştir. 

 

 Soru: Bunun nedenlerine geçeceğiz ama insanların az 

çok negatif enerji ürettiğini biliyoruz. Agartalıların ürettiği 

negatifi saymazsak Agarta Ülkesi üzerinde negatif tortu veya 

birikim herhangi bir nedenden dolayı var mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Bize göre konunun can alıcı 

noktası burasıdır. Evinizin kenarında bir bataklık varsa orada 

sivrisineklerin yaşaması ve sizi sokması mümkündür. Fakat 

bataklığı kurutursanız ortada sivrisinek kalmayacağı için 

onun zararlarından uzak kalırsınız. Bu işte de durum aşağı 

yukarı bu benzetmeye yakındır. Biz Agarta Uygarlığı olarak 

negatif varlık ve tesirleri topyekün uygarlığımızdan uzak 

tutacak imkanlara sahibiz. Bu nedenle onların bireysel 

obsesyon girişimleri baştan kesilmiş olmaktadır. Agarta 

Uygarlığı üzerinde böyle bir negatif tortu veya birikim 

yoktur. Bu iki yönlü değerlendirilmelidir. Agarta insanları 

bu tortu ve negatifi, negatif varlık ve enerjileri çekecek 

faaliyet, çalışma ve düşünce içinde olmazlar. Agartalı 

insanlar negatif enerji üretimi içinde bulunmazlar. Çok az bir 

üretim olursa da onları biz kendimiz rahatlıkla 

temizlemekteyiz. Bu nedenle Agarta Uygarlığı’nın içinde 

gerek fert ve gerekse bütün olarak negatif enerji üretimi ve 

negatif yaşayış olmadığı için kendine çekecek negatif enerji 

ve tortular yoktur. Diğer topye-kün çalışmaları da hesaba 
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katarsak Agarta üzerinde böyle bir olayın gerçekleşmediği 

neticesine ulaşırız. 

 

 Soru: Bir neden o. Bizim çevremizde örneğin negatif 

varlıklar, enerjiler, şunlar bunlar dolaşıyor ama Agarta’ya 

bunlar sızamıyor. Sızamayışının başka nedeni var mı? 

 

 Semiyun: Topyekün korunma diyebiliriz. Genel 

olarak neden budur. O varlıkları biz psişik atmosferimize 

dahi sok-mamaktayız. Bu bizim için o kadar güç bir şey 

değildir. Aslında onlar neyle karşılaşacaklarını bildikleri için 

bizden uzak durmaktadırlar. 

 

 Soru: Oraya geleceğim. Biz gönül gözümüzü açabilir-

sek çevremizde negatif varlıkları, örneğin dünyaya bağlı geri 

ruhsal varlıkları, basit cinleri görebiliriz. Bunlar bizim psişik 

atmosferimizde vardırlar. Agarta’da bu şekilde bir yaklaşım 

var mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Geri seviyeli, dünyaya bağlı 

ruhların bulunduğu alemi bizler gayet iyi bilmekteyiz. Bizim 

vibrasyonel seviyemizden oldukça düşüktürler. Her ne kadar 

sizin dünyanızın çevresinde dolaşsalar da, sizi izleseler de 

biz onlara bizi izleme imkanlarını tanımamaktayız. Adeta 

önlerine bir perde çekmiş durumdayız. Aynı şey diğer basit 

cin varlıkları ve negatif diğer türde varlıklar için geçerlidir. 

Yani siz gerçekten gönül gözünüzü açabilseniz insanlık 

olarak odanızda oturan, sağınızda solunuzda sizi seyreden 

hatta içinizde bulunan negatif her türlü varlığı görmek 

imkanına sahip olabileceksiniz. Fakat aynı şey bizim için 

geçerli değildir. Ve bu tür varlıklar az önce söylediğim 

nedenlerden dolayı aramızda bulunmamaktadır. 
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 Soru: Negatif alemlerde bulunan varlıklarla biz ruhsal 

çalışmalarda sürekli bir mücadele içindeyiz. “Bizde bu 

müca-deleler olmaz demiştiniz.” Niçin bu mücadeleler 

olmaz? Yani sizin ruhsal çalışmalarınızda sizi engellemeye 

çalışmaz mı bunlar? 

 

 Semiyun: Genel olarak çalışmazlar. Çünkü bizim 

ruhsal çalışmalarımız sizinki gibi geri düzeyde değildir. 

Bunu tabii ki bir genelleme yaparak söylüyorum. Bizde işler, 

her işimizde olduğu gibi sisteme ve temel prensiplere 

dayandı-rılmıştır. Bu prensipler sayesinde biz 

düşmanlarımıza veya bize zarar verecek durumlara karşı 

kendimizi korumaya almış durumdayız. Bu nedenle ruhsal 

çalışmalarımızda bu tür var-lıkların saldırılarına muhatap 

olmamaktayız. 

 

 Soru: Fakat o halde biz niçin mücadele ediyoruz? 

 

 Semiyun: Çünkü henüz sistemleriniz oturabilmiş 

değil-dir. Bu nedenle onlar fırsat buldukları anda sizi 

geriletmek imkanlarına sahiptirler. Bir de dünyadaki negatif 

üretim ve negatif enerji çok fazla olduğu için zaten otomatik 

olarak onları kendi üzerinize çekmiş durumdasınız. Dünyada 

obsesyona düşmüş milyonlarca insan vardır. Aynı şekilde 

mil-yarlarca insan sürekli negatif enerji üretmektedir. Burası 

o varlıklar için besin toplayabilecekleri, amaçlarını 

gerçekleş-tirebilecekleri, insanları zayıf düşürebilecekleri 

çok elverişli bir ortam halindedir. İşte bu ortam içinde bir de 

sizin gibi va-zifeliler ruhsal çalışmalar yapmaya 

kalktıklarında bu var-lıkların adeta hücumuna 

uğramaktadırlar. Bir diğer neden budur. Ama inanıyoruz ki, 
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önümüzdeki dönemde dünyadaki negatif enerji gittikçe 

azalacak ve sonunda pozitif psişik bir atmosfere sahip 

olacaksınız. O zaman bu tür rahatsız edici durumlar ortadan 

kalkacaktır. Tıpkı bizde olduğu gibi. 

 

 Soru: Peki onların saldırısını hallettiniz diyelim. Size 

saldırmıyorlar, prensipler var. Rahatlıkla ruhsal 

çalışmalarını-zı yürütebiliyorsunuz. Ama Agartalıların 

onların alemlerine sızma, onların alemlerini pozitife 

çevirme, onlara hücumu yok mudur efendim? 

 

 Semiyun: Buna vardır veya yoktur şeklinde cevap 

ver-memek daha uygundur. Çünkü oralardaki durum 

düşündüğü-nüzden oldukça farklıdır. Bizim temel 

yaklaşımımız kainat-taki, alemlerdeki oluşan mevcut 

dengeye hürmetkar olmaktır. Ama zaman zaman bu tür 

mücadelelerin içinde biz de yerimizi alıyoruz dersek yalan 

söylememiş oluruz. Bu kadarı bu açıdan yeterlidir. 

 

 Soru: Şimdi örneğin Spatyum, Staryum alemlerinin 

karşıtı negatif alemler var. Gemileriniz vibrasyonel 

seviyesini yükseltti, oralardan geçti. Yanlışlıkla, hani bizde 

bazen olduğu gibi oralara girme olmaz mı efendim? Girerse 

ne olur? 

 

 Semiyun: Yanlışlıkla biz bir yere gitmiş değiliz. 

Bugü-ne kadar böyle bir olay olmamıştır. Ama 

gemilerimizin nega-tif alemlere vibrasyonel seviyeyi 

yükseltmek suretiyle girme ihtimali daima vardır. Öyle bir 

durumla karşılaşılsa bile tıpkı sizde olduğu gibi daima 

yardımcı kuvvetleri daha üst alem-lerden çağırmak 
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mümkündür. Bu bizde bugüne kadar bir tehlike teşkil 

etmemiştir. 

 

 Soru: Yani bu negatif alemlerde öyle veya böyle her-

hangi bir nedenden dolayı onlara esir olmuş, yakalanmış, 

tutsak düşmüş bir agartalı insan yok mudur diyorsunuz? 

 

 Semiyun: Bu soruya da doğrudan doğruya vardır 

veya yoktur diye cevap vermek mümkün değildir. Çünkü 

burada da durum düşündüğünüzden bir hayli farklıdır. 

 

 Soru: Bu kadar mı efendim? 

 

 Semiyun: Evet bu kadar.  

 

 Soru: Peki iki milyon yıllık bir tarih süzgecine 

yönelir-sek şu söylediklerimiz yine geçerli olur mu? İki 

milyon yıl önce Agartalıların obsesyona düşme ihtimali 

bugünkü gibi yok muydu? 

 

 Semiyun: Bugünkünden biraz daha fazlaydı ama biz 

tedbirlerimizi ona göre aldığımız için böyle bir şey bugüne 

kadar gerçekleşmemiştir. 

 

 Soru: Peki efendim kainattaki bütün insanların negatif 

etkiye karşı, negatif alemlere karşı ortak bir mücadele 

durumu yok mudur? Ve o durum içinde siz yer almadınız 

mı? 

 

 Semiyun: Öyle bir durum vardır. Bizler pozitif varlık-

lar olarak pozitif alemlerin her bakımdan gelişmesine Ruhsal 

Varlığın etkisinin her yerde daha fazla olmasına çaba 
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harcamaktayız. Bunun için mücadelelerimiz vardır. Ama o 

mücadeleler şu bahsettiğimiz mücadeleden biraz daha farklı-

dır. 

 

 Soru: Ama az önce negatif alemlerde savaşlara girmi-

yoruz demiştiniz? 

 

 Semiyun: Ama o durum biraz daha farklıdır. 

Sorduğunuz sorunun cevabı olarak öyle denmiştir. Bizler 

müştereken mücadeleler içerisinde yer alıyoruz ama 

Agartalı-lar olarak tek başımıza negatif alemlere hücum edip 

onları pozitife çevirme gibi bir iddiamız ve düşüncemiz 

yoktur. Çünkü bu gerçekten bizim seviyemizi aşan bir 

durumdur. Siz kendi Ekol’ünüzün içinde, Üstadınız 

önderliğinde zaman zaman bu tür alemleri pozitif alemlere 

çevirmeyi kolay bir iş olarak düşünebilirsiniz. Sizin 

Ekol’ünüzün durumu oldukça farklıdır. Bu nedenle sizin 

tarafınızdan bu olay basit bir şeymiş gibi 

değerlendirilmemelidir. Arkasında çok büyük güçler, 

kudretler vardır. Ve biz o güç ve kudretin bir cüzi parçasını 

oluşturmaktayız. Bizim tek başımıza yapacağımız bir iş 

değildir. 

 

 Soru: Tabii bizim oralara gidip oralardaki 

mücadelele-rimizde ruhsal alemin bütün imkanları 

arkamızda oluyor. Yani bunun bilincindeyiz. Siz insanlık 

olarak aynı bizim yaptığımız gibi mücadele içinde değilsiniz 

anladığım kadarıy-la? 

 

 Semiyun: Hem değiliz, hem de böyle bir amacımız 

yoktur. Aslında sizin de böyle bir amacınız yoktur ama sizin 

Ekolünüzün durumu ile Agarta Uygarlığı’nın durumu birbi-
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rinden oldukça farklıdır. Biz o konuda bir dengeye ulaşmış 

durumdayız. Siz ise insanlık olarak yoğun bir mücadele 

içindesiniz. 

 

 Soru: Peki negatif alemlerin de üstünde, birleşmelerin 

de üstünde başka mücadele halleri yok mudur? 

 

 Semiyun: Her zaman vardır. Tekamül daima bir mü-

cadeleyi gerektirir. Ve Ruhsal Varlığın topyekün tekamül 

hamlesi, topyekün bir mücadeleyi beraberinde getirmektedir. 

Bizim yaptığımız ruhsal çalışmalar içerisinde bu husus da 

vardır. Biz de yaratılışın derinliklerine doğru ilerlemeyi bir 

amaç olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Burada karşımıza çok 

değişik güçler çıkmaktadır. Ve Agarta Uygarlığı topyekün 

bu güçlerle mücadele etmekte ve bunun karşılığı olarak 

tekamül-de ilerlemektedir. Ama ille düşündüğünüz savaş 

mahiyetinde bu konuları değerlendirmemek gerekir. Çok 

farklı mücadele halleri, çok farklı imkan ve imkansızlıklar 

vardır. Bunları ke-limelerle izah etmek oldukça güçtür. 

 

 Soru: Yani bir Kudsi alemin, Ulvi alemin üstlerine 

doğru ilerleyip orada daha farklı hallerle mi karşılaşıyorsu-

nuz? 

 

 Semiyun: Elbette bunlar da söz konusudur. Az çok 

bunlardan bahsediyorum. Orada biz yine Yüce Peygamberi-

mizin, Yüce Rabbimizin imkan ve yardımları ile hareket edi-

yoruz dersem buna şaşırmamanızı da beklerim. 

 

 Soru: Peki bu tür mücadelelerde ya da şu 

bahsettiğiniz çalışmalarda bizim Ekol’le bağlantılarınız 

oluyor mu efendim? 
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 Semiyun: Daima olmaktadır. Çünkü siz her ne kadar 

Ekol ismi deseniz bile onun ne manaya geldiğini tam olarak 

bilmiyorsunuz. O açıdan baktığımızda Agarta Uygarlığı 

Ekol’ün içinde yerini almış durumdadır. 

 

 Soru: Tabii bir mücadele söz konusu ise bu mücadele 

zaman zaman kaybedilebilir. Bu kaybetmede işte Agarta Uy-

garlığı, fertler bir zarara, kayba uğramazlar mı efendim? 

 

 Semiyun: Ama neyle, ne için mücadele ettiğinizi 

bilirseniz gereken tedbirlerinizi ona göre alırsınız. Bu, 

dünyada düşündüğünüz şekildeki bir savaş gibi değildir. 

Yani ölen ölür ama hedefe ulaşılır düşüncesi bizde geçerli 

değildir. Gerektiğinde her agartalı kendini feda etme 

duygusunu taşırsa da biz bir tek ferdimizden bile vazgeçmek 

düşüncesi içinde değiliz. Tedbirlerimizi ona göre aldığımız 

için henüz bugüne kadar mücadelelerimizde bir kayıp 

vermedik. Çünkü insana ulaşmış bir insanın gerçekten bu tür 

mücadelelerle yenilmesi pekte o kadar kolay bir şey değildir. 

Maksat kendinizi, Rabbi-nizi bilip ona göre davranmaktır. O 

şekilde davrandığınızda zararlı siz çıkmazsınız. Çünkü 

Tanrı’nın kanunları bu şekilde tanzim edilmiştir. Kimseye 

kaldıramayacağı yükün yüklene-meyeceği gerçekten 

evrensel bir olaydır ve bizler Agartalılar olarak neyi, ne için 

yaptığımızı biliyoruz. Kendimizi de tanıdığımızı hesaba 

katarsak bu mücadelelerde kayba uğramamaktayız. Bu da 

kainattaki prensiplerden bir tanesidir. 

 

 Soru: Sizi bu yönünüzle de tanımış olduk. Adım adım 

hedefimize doğru ilerliyoruz. Bu konuda ilave edeceğiniz 

başka bir şey var mı? 
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 Semiyun: Bu aşamada bu kadarı yeterlidir. Her 

zaman için bu konuya dönebiliriz. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 

 Celse: 107 26.1.1997 

 

 Agartalıların hava koşullarını ayarlamaları. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi geceler efendim. Birinci kitapta 

Agartalıların hava durumunu kendilerinin ayarladığını 

söylemiştiniz. Bu nasıl oluyor? Hava durumunun 

ayarlanmasında aletler kulla-nılıyor mu? Ruhsal veya 

kozmik güç devreye giriyor mu? 

 

 Semiyun: Biz hava durumumuzu kendimiz 

ayarlayabi-lecek seviyeye geldiğimiz için bunu manevi 

görevliler diyebi-leceğimiz arkadaşlarımızdan devraldık. 

Aslında bu iş o kadar zor bir hadise değildir. Özellikle 

dünyanızda hava durumunun idare edilmesi; gerektiğinde 

seller, aşırı soğuklar veya sıcaklar olması, kuraklık oluşması 

tamamen sizlerin tekamül program-larınızla ilgili 

hadiselerdir. Bunların hiçbiri tesadüfen olma-maktadır. 

Şüphesiz tekamül kelimesinin içerisine çok geniş olduğu için 

pek çok ilave kavramı sokabilirsiniz. Doğumlar, ölümler, 

karma yasasının tezahürü hep bu tekamül kelimesi-nin 

içinde yer alır. İşte ilahi idare mekanizması sizin kaderini-

zin tayininde hava durumundan bu şekilde yararlanır. Bize 
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gelince, bizim açımızdan hava durumunun tekamülümüz ile, 

karmamız ile bir ilgisi kalmamıştır. Bu şekilde imtihan daha 

alt düzeylerdeki okullarda verilir. Agarta’da doğmuş olan 

insanlar bu imtihanlarını daha önceki yaşantılarında, daha alt 

düzeydeki okullarda vermiş durumdadırlar. Bu nedenle 

tekrar bu tür bir sınava tabi tutulmalarına gerek yoktur. Her 

bakımdan seviyemiz hava durumunun kontrolünü 

sağlayacak durumdadır. Bu iki unsur bir araya geldiğinde 

bizler hava durumumuzu adeta otomatiğe bağlamış 

durumdayız. Bu sebeple ülkemizde aşırı hava olayları 

gerçekleşmez. Her şey kıvamınca ayarlanmıştır. Ne kuraklık 

olur, ne sel felaketleri olur, ne de hava aşırı soğuk veya aşırı 

sıcak olur. Üstelik bizler öyle olduğunu varsaysak bile bu 

hava koşullarından etkilenmeyecek düzeye erişmiş bir 

uygarlığız. Bizim için aşırı sözü bu açıdan geçerli değildir. 

Meseleye böyle genel hatları ile yaklaştıktan sonra 

sorunuzun cevabına geçebiliriz. Agarta’da bu konu aletler ve 

onların arkasındaki kozmik enerjiler vasıtası ile otomatiğe 

bağlanmıştır. Burada ruhsal enerjinin, ruhsal gücün devreye 

girmesine gerek yoktur. Kai-nattaki, dünyamızdaki kozmik 

enerjileri aletlerimiz yardımıy-la kullanmak, sevk etmek, 

azaltmak veya çoğaltmak suretiyle hava koşullarına tesir 

etmekteyiz. Daha önce söylediğim gibi bu işler adeta 

otomatiğe bağlanmış durumdadır. 

 

 Soru: Öncelikle şunu sorayım. İki milyon yıl önce bu 

durum aynı mıydı? 

 

 Semiyun: Hemen hemen aynıydı. Tabiat hadiselerine 

bu şekilde tesir etmek o kadar güç bir olay değildir. Nihayet 

sizdeki aşırılıklar yeryüzünün kabaca kötü kullanımından 

kaynaklanan olaylardır. Önümüzdeki dönemde sizler yeryü-



                                                                                             238  238 

zünü kirletmeden üzerinde yaşamaya başladığınızda tabiatın 

dengesi kendi kendine bu olayları ayarlayacaktır. Çünkü 

Rabbimiz bunu böyle tespit etmiştir. Sizdeki aşırılıklar sebep 

sonuç yasası gereği dünyanın dengesinin bozulmasından ve 

çok fazla negatif üretmenizden kaynaklanmaktadır. Bunlar 

ortadan kalktığında olay doğal mecrasına girecektir. Bir de 

buna sizin yeni bulacağınız enerjiler ve aletler yardımı ile bu 

işin kontrolünü ilave ettiğinizde konu sizin için bile 

otomatiğe bağlanmış olacaktır. Ama bizim devreye 

soktuğumuz güç ve aletler ile sizin devreye sokacağınız güç 

ve aletler birbirinden farklı olacaktır. Ama bu sandığınızdan 

zor bir hadise değildir. 

 

 Soru: Rüzgarı, bulutu yönlendiren, yağışı sağlayan 

güç o zaman kozmik güç müdür efendim? 

 

 Semiyun: Aletlerin yönlendirmesi ile yağmuru, 

bulutu, nemi ayarlayıp yönlendiren kozmik güçlerdir. Genel 

olarak bu şekilde bahsetmek daha uygun ve yeterlidir. 

 

 Soru: Bu aletlerin bulunduğu, bunu yönlendiren bir 

merkez var mı? 

 

 Semiyun: Genel bir merkez yoktur. Her şehrin içinde 

o civarı dengeleyebilecek bir bölüm mevcuttur. Sandığınız 

kadar kapsamlı ve teferruatlı bir yer değildir. İnşallah bunu 

zamanı geldiğinde gözünüzle görme imkanınız olacaktır. 

 

 Soru: Her şehir ve civarı için mi geçerli oluyor bu 

alet-lerin gücü? Yoksa bunlar da bir merkeze bağlı mı? 
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 Semiyun: Hayır. Her şehir ve etrafı için, daha 

doğrusu belirli bölgeler için belirli aletler yeterli işlevi 

görmektedirler. 

 

 Soru: Bu işte insanlar mı, robotlar mı kullanılıyor? 

  

 Semiyun: Bu iş için insan kardeşlerimizin görevlendi-

rilmesine gerek yoktur. Robotlar sözü bir açıdan yeterli gele-

bilir. Çünkü sözünü ettiğimiz aletler bir nevi robottur diye 

de-ğerlendirilebilir. Adeta akıllı ve şuurlu bir şekilde bu 

aletler görevlerini yapmaktadır. Yani aletlerin başında bir de 

robot türü varlıklar mevcut değildir. 

 Soru: Efendim her şehir için bu aletler devreye 

giriyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi değişkenlik her 

şehir için ge-çerli mi? Yoksa bunda farklılıklar var mı? 

 

 Semiyun: Biz olayın doğallığını bozmak 

istemediğimiz için burada dünyanın genel durumunu 

kendimize baz almış bulunuyoruz. Yani Ekvator Bölgesine 

yakın yerdeki şehirleri-miz daha çok sıcak ve kar düşmeyen 

bir programa dahil iken, Kuzey Kutbunda bulunan 

şehirlerimiz o bölgenin iklim özelliklerini genel olarak 

gösterecek tarzda programa dahil edilmişlerdir. Yani bazı 

şehirlerimiz dört mevsimi yaşarken, bazı şehirlerimiz sadece 

yazı, bazı şehirlerimiz sadece kışı yaşamaktadırlar. Biz 

doğallık ilkesine çok fazla önem vermekteyiz. Aslına 

bakarsanız ruhsal yapımız itibari ile bu tür dünyasal hava 

koşullarından etkilenmediğimizi daha önce söylemiştik. 

Ama Kuzey Kutbu altındaki bir şehrimizin Güneş ışınlarını 

yatık almasına rağmen 30 derece sıcaklıkta bulunmasının 

takdir edersiniz ki, kabul edilir bir yanı yoktur. Ayrıca biz 

bundan ayrı bir zevk aldığımızı söyleyebiliriz. 
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 Soru: Peki bu program yapılırken, yine de dört mev-

simi düşünecek olursak örneğin yaşadığınız herhangi bir şe-

hirde işte güneşli günlerin sayısı bu kadar olacak, yağmurlu, 

karlı günler bu kadar olacak diye bir program var mı? Ve bu 

program neye göre tanzim ediliyor? 

  

 Semiyun: Bu program tamamen doğal seyri ne ise 

ona göre tanzim edilmektedir. Bizler daha ziyade aşırılıkları 

den-geleyen bir program yapmış bulunuyoruz. İçinde 

aşırılıklar diyebileceğimiz hususlar zaman zaman program 

gereği devre-ye girse bile buradaki en önemli ayrım ilahi 

alemin, oradaki görevli arkadaşlarımızın Agarta’nın 

atmosferine bu tür bir katılım göstermemiş olmasıdır. En 

önemli özellik budur. Aslında biz müdahale etmesek bile iş 

az önce söylediğim gibi doğal mecrasında, yolunda 

yürüyecektir. Ama o zaman yine ilahi alemin mutlaka 

etkisinin olması gerekmektedir. Çünkü sebepsiz yaprak bile 

kıpırdamayacağını siz biliyorsunuz. Yağ-murun, bulutların 

harekete geçmesi için bir takım güçlere gerek vardır. İşte bu 

güçlerin devreye girmesi için yine bizle-rin müdahale etmesi 

gereklidir. Siz her ne kadar dünyanızdaki doğal hadiselerin 

kendiliğinden olduğunu düşünüyorsanız da bu hadiselerin 

gerçekleşebilmesi için özel günler vasıtasıyla üst alemlerden 

sürekli olarak yeryüzüne enerji gönderildiğini ruhsal 

celseleriniz kanalıyla bilmektesiniz. İşte bu enerjilerin 

gönderilmesi bizim açımızdan bizim devreye girmemizi 

gerekli kılmaktadır. Buradaki en büyük fark kendi işimizi 

kendimiz yapıyor olmamızdır. Güneşli günlerin veya 

yağmur-lu günlerin sayısı program esnekliği içerisinde 

öngörülmüştür. Ama her sene şu kadar gün güneşli olacak 
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diye bir programı-mız yoktur. Bunu önemle belirtmek 

gerekmektedir. 

 

 Soru: O zaman Kuzey Kutbundaki şehirler karla, 

buzla kaplı olur mu efendim? Yoksa onun temizliği 

yapılıyor mu bizim şehirlerimizde olduğu gibi? 

 

 Semiyun: Karla, buzla kaplı şehirlerimiz vardır. Za-

man zaman temizlik yapılmaktadır. Tıpkı sizde olduğu gibi. 

 

 Soru: Sıcaklığı da siz mi ayarlıyorsunuz? 

 

 Semiyun: Sıcaklık ve nem durumu da bizim 

açımızdan hesaplanmaktadır. Biz sıcaklığın ayarlanmasında 

doğrudan doğruya Güneş’i kullanıyoruz. İlave bir enerji 

burada devreye girmemektedir. 

 Soru: Yani soğuk yerlerdeki şehirlerinizin ısıtılması 

diye bir problem yok mu efendim? 

 

 Semiyun: Hemen hemen yok diyebiliriz. Teknik ne-

denlerden dolayı ısıtmalar zaman zaman devreye girebilir. 

Şe-hirlerimizde ve evlerimizde gerektiğinde bu şekilde lokal 

ola-rak tıpkı sizde olduğu gibi evlerimizi ısıtacak veya 

soğutacak sistemler vardır. Ama açıkçası bu bizim kişisel 

durumumuz-dan ziyade yaptığımız işlerin gerekli 

kılabileceği durumlardan ötürü devreye girmektedir. Yoksa 

“üşüdük, şu aleti devreye sokup ısınalım” diye bir durum 

bizde geçerli değildir. Ve şe-hirlerimizi, örneğin kömür gibi, 

doğalgaz gibi maddeler yardı-mıyla ısıtmadığımızı, asla bu 

tür bir çalışma içine girmediği-mizi söylemeliyim. 
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 Soru: O halde sıcaklık genel olarak kendi akışına 

bırakılmış durumdadır. 

 

 Semiyun: Tamamen öyledir diyebiliriz. 

 

 Soru: Bu sıcaklıkta ve soğuklukta uç noktalar var mı? 

 

 Semiyun: Bu uç noktalar tamamen dünyanın kendi uç 

noktalarıdır diyebiliriz. Kutuplarda bulunan şehirlerimiz eksi 

dereceler altında bulunurken, ekvator ve civarındaki 

şehirleri-miz yine icabında 40-50 derecelik sıcaklıklar 

altında bulun-maktadırlar. 

 

 Soru: Bu olayda hayvanlar ve bitkiler nasıl dikkate 

alı-nıyor efendim?  

 

 Semiyun: Konunun bir diğer dikkate değer kısmı 

budur. Bu iklim farklılıkları içerisinde yaşaması gereken 

hayvanlar kendi şartlarında bulunmaktadırlar. Bir kutup ayısı 

kutuba yakın şehirlerimizin civarında yaşarken, sıcak 

ülkelerde ancak o iklime uygun hayvanlar orada 

bulunmaktadırlar. Bunlar o programın içerisinde dikkate 

alınmış konulardır. 

 

 Soru: Denizler için de aynı şey söylenebilir mi? 

 

 Semiyun: Denizlerimiz ve akarsularımız için de aynı 

şey söz konusudur. Hava koşulları orada da planlanmış 

doğal mecrasında yürümektedir. 
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 Soru: Yani tekrar vurgulamak istiyorum ben: İki mil-

yon yıldır bu sistem yürüyor değil mi? Önce dünyanın 

yüzeyinde yaptınız bunu, sonra aşağıya indiğinizde yaptınız! 

 

 Semiyun: Evet başından beri biz hava koşullarımızı 

kendimiz ayarladık. Bunda bir farklılık olmadı. 

 

 Soru: Ama şimdi siz dünyanın yüzeyinde yaşarken 

aynı zamanda dünyanın değişik bölgelerinde daha geri 

Adem boyları vardı. Onlar yaşantılarını sürdürüyordu. Orada 

bir karmaşıklık olmadı mı? 

 

 Sermiyun: Hayır olmadı. Bu aklınıza bir kargaşa fik-

rini getirmesin. İlahi alem görevlileri arkadaşlarımız bu 

uygarlıklar üzerinde yine fonksiyonlarını yürüttüler. Ama 

bizim medeniyetimizin bulunduğu yerlere müdahale etmedi-

ler. Mesele bu kadar basittir. 

 

 Soru: Bugün için olay otomatiğe bağlanmıştır diyebi-

lir miyiz? Ama yine de bu program insanların gözetimi altın-

dadır. 

 

 Semiyun: Her şey, her zaman bizim gözetimimiz 

altın-dadır. Otomatiğe bağlanmış sözü sizi yanıltmasın. 

Nihayet bu işlerden sorumlu insanlar vardır. Ama olay izah 

ettiğim şekil-de gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam 

edecektir. 

 

 Soru: Efendim konu bizim açımızdan iyi oldu. Bu yö-

nüyle de aydınlandık. Yine her zaman olduğu gibi sizin ilave 

etmek istediğiniz hususlar varsa alalım. Hazırladığım sorular 

bu kadardı. 
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 Semiyun: Bizim açımızdan da amaç hasıl olmuştur. 

Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 108 1.2.1997 

 

 Yeryüzü şeklinin değişiminde Agarta’nın 

 durumu ve Kuran’a göre değişim. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi geceler. Efendim bu akşam yeryüzü şeklinin 

değişiminde Agarta’nın, Agarta şehirlerinin durumunu ele 

al-mak istiyorum. İki bin yılından sonra yeryüzü şekillerinin 

değişeceğini biliyoruz. Bu bilgi gerek Kuran’da, gerek pek 

çok ruhsal kökenli bilgilerde var. Özellikle Kuran’a yönelik 

olarak bakarsak sizinle ilgili şöyle bir bilgi ile karşılaşıyoruz. 

27. surede 82. ayette (ki, bunu işlemiştik) Dabbetül arz ola-

rak sizin yeryüzüne çıkacağınızdan, insanlarla tanışacağınız-

dan bahsediliyor. Fakat bunun devamı ayetlerde çağ değişi-

minin fiziksel özellikleri de anlatılıyor. 88. ayette şöyle 

deniyor: “Görüp de donuk sandığın dağlar bulutun yürümesi 

gibi yürümektedir.” Gerçekten yeryüzünün şekli oldukça de-

ğişecek, adeta karalar deniz, denizler kara olacak. Agarta’nın 

yeraltı şehirleri bu büyük kara kütlelerinin hareketlerinden 

et-kilenecekler mi? 

 

 Semiyun: Teşhisiniz son derece isabetlidir. Çünkü bu 

doğrudan doğruya bizi ilgilendiren önemli bir hadisedir. 

Şüphesiz Agarta Uygarlığı’nın yeryüzü insanlığı ile tanışma-
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sında bizlerin üzerimize düşen rollerden bir tanesi kendi 

konu-mumuzu bu tanıma uygun, bu tanışmaya uygun bir 

hale ge-tirmek olacaktır. Yüce Allah’ın takdiri gereği yeni 

bir çağın başlangıcında bu çağın özelliklerine uygun olarak 

yeryüzünün şekilleri değişecektir. Bu çok hayırlı değişim 

neticesinde insanlık bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. 

İşte bu yeni oluşum içerisinde insanlık Agarta Uygarlığı’nı 

tanıyacaktır. Fakat Agarta Uygarlığı bu tanışmada kendisini 

sizin tarafınızdan tanınabilir halde sunmak durumundadır. 

Zaten şu çalışma bu amaca yönelik olarak yapılmaktadır. 

İşte bu konumun ayarlanmasında yeryüzü şekillerinin 

değişikliği bizim için önemli bir etken olmaktadır. 

Şehirlerimiz değişen yeryüzünün yeni durumuna göre 

yerlerini almak zorundadırlar. Çünkü bugün bir kara 

parçasının altında bulunan şehir o kara parçası değişikliğe 

uğradığında, üzerine sular geldiğinde kendi konumunu 

yeniden ele almak durumundadır. Açıkçası karaların ve 

denizlerin altında bulunan şehirlerimiz yüzey şekillerinin 

değişimindeki duruma göre pozisyonlarını değiştireceklerdir. 

Yani biz bu olaydan oldukça önemli oranda etkileneceğiz. 

Bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir. Aslında 

değişikliğe hazır duruma gelmiş bulunmaktayız. 

 

 Soru: Bu ayetlerin böyle peşpeşe gelmesini nasıl yo-

rumlamak gerekir? 19’lar, Agarta’nın, Dabbetül arz’ın 

yeryüzüne çıkması, arkasından yüzey şekillerinin değişikliği, 

kötülerin yukarıya alınması.... Bunlar hep bir arada... 

 

 Semiyun: Hepsi bir çağ değişikliğinin ana noktalarına 

temas etmektedir. Yeryüzüne bilgi ve o bilginin enerjisi gel-

mektedir. Ve yeryüzü bu bilgiyi hazmedebilecek konuma 

göre kendini ayarlamaktadır. İnsanlık bu bilgiyi hazmedecek 
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bir biçimde kendi pozisyonunu ayarlamaktadır. Pek tabii 

olarak Agarta Uygarlığı da bu yeni duruma göre kendini 

ayarlamak-tadır. Ama bu ayarlama sizin yeni durumunuza 

karşı bizim kendimizi ayarlamamızdan ibarettir. Yani bu 

harekette biz bir nevi ikinci planda kalmaktayız. Fakat 

yeryüzünün yüzey şek-linin bu şekilde önemli oranda 

değişecek olması bizi doğrudan doğruya ilgilendirdiği için 

biz de Agarta Uygarlığı’nın konu-munu yeniden ele 

alıyoruz. 

 

 Soru: Efendim benim aklıma şehirlerin bir kısmının 

başka yere taşınacak olması geliyor. Bu nasıl olacak? 

 

 Semiyun:Şehirlerimizin önemli bir bölümü daha 

farklı yerlere yerleştirilecektir. Kısaca durum budur. 

 

 Soru: Yani geçici taşınmalar olacak mı? Yeryüzü yeni 

yapısına kavuşup durgunlaşınca yeni yerlere bu şehirler 

akta-rılacak mı? 

 

 Semiyun: Olay az çok düşündüğünüz tarzda gerçekle-

şecektir. Bizler şehirlerimizi ve uygarlığımıza ait şehirler 

etra-fında bulunan diğer unsurlarımızı bu olaylardan 

etkilenmeyen yerlere taşıyacağız. Ve olaylar durulduktan 

sonra bu şehirleri tekrar gerekirse aynı yere, gerekirse daha 

farklı noktalara yer-leştireceğiz. Bu tamamen bizim 

uygarlığımızın niteliklerinden kaynaklanan yerleşim 

olacaktır. 

 

 Soru: Karalar deniz, denizler kara olurken o büyük 

hareketlenmede bazı şehirlerden sadece insanlar sonra dön-

mek üzere çekilip oralar kendi hallerine bırakılabilir mi? 
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 Semiyun: Hayır, böyle bir şey olmaz. Aslına bakarsa-

nız o hareketlerde bizlerin orada bulunması bile bizi o derece 

etkilemeyecektir. Fakat binalarımız bundan doğal olarak 

etki-leneceklerdir. Onun için binalarımızın ve eşyalarımızın, 

kısa-ca şehirlerimizin aktarılması lüzumludur. 

 

 Soru: Ama ben hatırladığım kadarıyla binalarınızın 

tahrip olunamaz durumda yapıldığını, son derece sağlam 

olduğunu biliyorum. Bununla bir ilgisi var mı? 

 

 Semiyun: Hayır hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Çünkü 

bu-radaki durum farklıdır. Şehirlerimizin üzerinde 

bulunduğu kütleler hareket edecektir. Belki o kütle tamamen 

mağmaya çekilecek yani ortadan kalkacaktır. Adeta 

söndürülecek veya başka bir biçimde parçalanacaktır. Bu 

durumda şehirlerimizin üzerine oturacağı kara kütlesi 

ortadan kalkacağı veya başka bir hale dönüşeceği için 

şehirlerimizin bundan etkilenmemesi düşünülemez. Bu 

nedenle şehirlerimizin aktarılması en uygun yoldur. 

 

 Soru: Şehirlerin yüzde kaçı yer değiştirecektir? 

 

 Semiyun: Hemen hemen %70’i yer değiştirecektir.  

 

 Soru: O halde buradan bir genelleme yaparsak yeryü-

zündeki karaların %70’nin sularla yer değiştireceği 

düşünüle-bilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Genel olarak düşünülebilir. Bu da önemli 

bir konudur. Ama %70’i suların altına götürülürken yine o 

orana yakın bir kısmında yeni kara parçaları oluşturulacaktır. 
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İşte bizler bu oluşturulacak yeni kara parçalarının altına 

şehirleri-mizi yerleştireceğiz. 

 

 Soru: Ama suların altında da şehirler vardı... 

 

 Semiyun: Konu yine aşağı yukarı aynıdır. Suların yeri 

de %70 değiştirileceği için suların altındaki kara kütlelerinin 

de altına şehirlerimizi yerleştireceğiz. Çünkü halen mevcut 

suların altındaki kara kütlelerinin altında bulunan 

şehirlerimi-zin bu olaylardan etkileneceği doğaldır. O 

kütleler de aynı işleme tabi tutulacaklardır. 

 

 Soru: Efendim hazırlıklar nasıl yapılıyor? İşlem nasıl 

olacak? Şehirlerin taşınmasının bir süresi var mı? 

 

 Semiyun: Hazırlıklar bizim kendi medeniyetimize has 

bir şekilde yapılmaktadır. Yeni şehirlerin yerleri 

belirlenmiştir ama henüz herhangi bir şehrimiz başka bir 

yere taşınmış değildir. Gerekirse şehirlerimizi sizin zaman 

biriminize göre bir saatlik bir sürede bir başka yere 

taşımamız mümkündür. Bizim açımızdan olay sandığınızdan 

daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir. 

 

 Soru: Şehirler doğrudan doğruya yeni yerlerine 

taşına-cak mı, yoksa bir kısmı geçici ya da tamamı geçici 

yerlere ta-şınıp sonra tekrar esas yerlerine mi aktarılacak? 

 

 Semiyun: Her ikisi bir arada yürüyecektir. Bir kısım 

şehirlerimiz doğrudan doğruya yeni yerlerine aktarılırken bir 

kısım şehirlerimiz geçici olarak bir başka bölgeye 

alınacaktır. Bir kısım şehirlerimiz ise yine eskiden olduğu 

gibi aynı konu-munu muhafaza edecektir. 
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 Soru: Bunun Agarta’nın genel yapısında nasıl bir 

etki-si olacaktır? 

 

 Semiyun: Sadece şehirlerimizin yer değiştirmesinin 

büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Bizim için rutin 

işlerden bir tanesi gibi değerlendirilebilir. Çünkü bizler 

zaman zaman başka tür nedenlerden dolayı şehirlerimizi bir 

başka yere aktarmaktayız. Bizim açımızdan olay son derece 

kolay ve doğaldır. 

 

 Soru: Efendim Atlantis batmıştı. Sizin doğal olarak o 

kütlenin altında şehirleriniz vardır diye düşünüyorum. O 

zaman böyle taşınma işlemi oldu anladığım kadarıyla? 

 

 Semiyun: Aynı işlemi o zaman da yaptık. Bizim o uy-

garlık zamanında üstelik onlarla iletişimimiz vardı ve biz 

onları bu konuda defalarca uyardık. Fakat içine düştükleri bu 

dehşet hal onların bizim uyarılarımıza kulak asmamaları 

neti-cesini doğurdu. Biz onların şehirleri suların altına veya 

kütle-lerin arasına kayarken kendi şehirlerimizi daha farklı 

bölgele-re taşıdık. Anlayacağınız bu tür olaylar bu şekilde 

daha önce oldu. 

 Soru: İki milyonluk tarihte böyle işlemler sık oldu 

anladığım kadarıyla. Belki böyle büyük depremler oldu. 

Belki büyük göktaşları geldi... Başka neler oldu? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız şu sözünü ettiğimiz çok 

büyük bir depremden başka bir şey değildir. Ama tabii ki 

çok daha ayrıntılıdır. İki milyon yıllık tarihimiz içerisinde 

yeryü-zünde bu tür olaylar birkaç kere olmuştur. Bu süreç 

içerisinde bizim şehirlerimizi değiştirecek nitelikte bir 
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göktaşının gelme-diğini söylemeliyim. Göktaşlarının, o 

büyüklükteki göktaşla-rının dünyalara çarpması plansız 

olmamaktadır. Onların baş-ka hayırlı neticeleri vardır ve 

bunlar ilahi plan gözetiminde olan hadiselerdir. Bu süreç 

içerisinde böyle bir göktaşı bizim dünyamıza çarpmamıştır. 

 

 Soru: Şehirleriniz ilk kurulduğunda yedi yüz bin yıla 

kadar yüzeydeydi ve bu süreç içerisinde bu tür büyük olaylar 

oldu mu efendim? O zaman ne yapıldı? 

 

 Semiyun: O süreç içerisinde aynı şeyler oldu ve biz 

şe-hirlerimizin bu tür olaylardan etkilenmesini önleyecek 

önlem-leri o zaman aldık. Yine bazı şehirlerimiz yer 

değiştirildi. Bazı şehirlerimiz o zaman yerinde bırakıldı. 

Yani topyekün bir ta-şıma işlemi olmadı. 

 

 Soru: Bu doğru mu efendim? Yanlış mı anlıyorum 

ben? 

 

 Semiyun: Hayır yanlış anlamıyorsunuz. O zamanki 

durumlar onu icap ettirmişti. 

 

 Soru: Bir de iklimde zaman zaman buzul devirleri ya-

şandı. Bu durum yüzeydeki şehirleri etkiledi mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Biz o zaman şehirlerimizi ona göre 

tanzim etmiştik. Açıkçası buzullardan dolayı bir etkilenme 

bizde olmamıştır. 

 

 Soru: Yeniden Kuran’a dönersek bütün bu dağların 

hareketleriyle ilgili başka ayetler var. Önce onları görelim: 

“O gün dağları yürütürüz. Arzı açık görürsün.” (Zümer / 68), 
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“Sana dağlardan soruyorlar. Deki: Rabbim onları (kül gibi) 

ufalayıp savurcak, yerlerini bomboş dümdüz bırakacaktır. 

Orada ne eğrilik ne de bir tümsek görmeyeceksin. O gün 

çağı-rana uyarlar.” (Taha / 105-108), “Dağlar atılmış renkli 

yün gibi olur.” (Karia /5). Şimdi, dağların yürümesinin yanı 

sıra bir de sanki içinden bir şey çıkıyormuşcasına dağların 

toza, küle dönüşümü tasvir ediliyor Kuran’da. Biz biliyoruz 

ki, Devalar dediğimiz canlıların adeta bedenidir dağlar. 

Acaba bu oluşumda bir dağ denizin altına alınacaksa, onun 

dağlık ö-zelliği ortadan kalkacaksa, onu var kılan Deva 

isimli canlının o kütleyi bırakması gerekir. İşte bu durumda 

o tasvir edilen hale gelme mi söz konusu olacaktır? Benim 

yorumum bu. Buna katılır mısınız efendim? 

 

 Semiyun: Konunun can alıcı noktalarından bir tanesi 

budur. Bir takım kütleler, dağlar denizlerin altına 

kaydırılaca-ğı zaman o kütlelerin kütlesel özelliğinin sona 

erdirilmesi ge-rekmektedir. Adeta bir kömürün yandıktan 

sonra küle dönüş-mesi gibi o dağların çökertilme işlemi 

böyle bir şekilde ger-çekleştirilecektir. İşte burada sizin az 

önce sözünü ettiğiniz hadise devreye girmektedir. Dağların 

küle dönüşümünde, toza dönüşümünde en önemli 

özelliklerden bir tanesi bu dağlara hayatiyet veren Devalar 

isimli kardeşlerimizin ki, biz onları çok iyi tanımaktayız bu 

dağları bırakacak olmalarıdır. Adeta kendi bedenlerinden 

çıkacak olmalarıdır. İşte yeryüzünün şe-killeri yeniden 

oluşurken bu kardeşlerimiz dağları bırakacak-lar ve yeni dağ 

kütlelerinin yaratılmasında rol oynayacaklar-dır. İlahi plan 

şüphesiz bu yüzey şekillerinin yeni konumlarını saptarken, 

karaları deniz, denizleri kara yaparken bu iş büyük bir ekip 

halinde gerçekleştirilecektir. Ve bu ekibin içinde Devalar 

dediğimiz varlıkların da rolü, fonksiyonu olacaktır. Yukarıda 
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sözünü ettiğimiz ayetlerin tahakkuk etme, gerçek-leşme 

şekillerinden bir tanesi Devaların, dağ vücutlarını 

bırakmaları olacaktır. 

 

 Soru: Efendim burada size düşen görev var mı? 

 

 Semiyun: Bize düşen görevler şüphesiz vardır. Ama 

asıl görev ilahi alemin, ilahi murad ve imkanları ile yapacak-

ları hareketler olacaktır. Bu konu bir miktar bizim boyumuzu 

aşmaktadır. Ama biz kendimiz açısından üzerimize düşeni 

ya-pacağız. 

 

 Soru: Az önceki durumda sizin şehirlerinizin 

bulunduğu kütlelerin toz haline dönüşmesi gündeme 

gelecek. Az önce bunu kastediyordunuz anladığım 

kadarıyla? 

 

 Semiyun: Onu kastettiğimiz için şehirlerimizin taşın-

masından söz ediyoruz. Çok önemli bir konudur. O halde bir 

şehrin orada bulunmasının imkanı yoktur. 

 

 Soru: Tabii bu yukarıda bahsettiğimiz ayetlerin tüm 

manası bu kadar değil diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Sembolik olarak tespit edilmiş ayetlerin 

yedi dereceden anlamı olduğunu biliyorsunuz. Bu ayetlerin 

başka manaları vardır. Ama onlar şu anda konumuz 

dışındadır. 

 

 Soru: Evet bir de şu tespiti yapalım istiyorum. Yeni 

dağlar oluşurken Devalar bu kütleleri canlandıracaklar anla-

dığım kadarıyla? 
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 Semiyun: Hiç şüphesiz öyledir. Dağlarda büyük bir 

canlılık ve hayatiyet olduğunu biliyorsunuz. Bu 

kardeşlerimiz yeni bedenlerine bu şekilde gireceklerdir. Ama 

tekrar önemle vurguluyorum ki, bu konu düşündüğünüzden 

çok fazla açı-lımları beraberinde getirmektedir. Devaların, 

dağların içinde, kara kütlelerinin içinde bulunmalarını sakın 

ola ki durağanlık veya onları bir kısıtlayıcılık hali ile 

değerlendirmeyesiniz. Bu, o varlıkların imkanlarını asla 

zedelemeyecek bir durumdur. Tersine o dağların bu şekilde 

yeryüzünde çok önemli rolleri ve insanlığa ve hatta 

Agarta’ya faydaları bulunmaktadır. 

 

 Soru: Ruhsal varlıklar mı bu Devalar? 

 

 Semiyun: Bu konuya direkt ruhsal varlıklardır diye 

cevap vermemek gerekir. Müştereken çalışmalar vardır. 

İster-seniz buna hiç değinmeyelim. 

 

 Soru: Efendim benim şu anda soracaklarım bu kadar-

dı. Önemli bir konuyu ben kendi açımdan aydınlattım. Sizin 

ilave edeceğiniz varsa dinliyorum? 

 

 Semiyun: Belki daha sonra farklı haller altında bu 

şekilde celselerde değil ama daha başka teknikler altında bu 

konuyu değerlendireceğiz. Şimdilik bu kadarı yeterlidir. Size 

iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 109 2.2.1997 
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 Agartalıların dev gemileri. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler efendim. Bu akşam dev 

gemilerinizle ilgili olarak biraz daha konuşmak istiyorum. 

Hatırladığım kadarıyla dünyada yapılan uzaygemileriniz 

düşünce gücüyle üretiliyordu. Dev gemileriniz ise uzayda 

yapılıyordu. Bu du-rumda uzayda düşünce gücü kullanılıyor 

mu? Yoksa dünyada parça parça düşünceyle üretim şeklinde 

mi olay gerçekleşi-yor? 

 

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz konu bizim açımızdan çok 

büyük önem arz etmektedir. Uzay yolculuklarımızın esas iti-

bari ile büyük gemilerimiz vasıtasıyla yapıldığını size daha 

önce söylemiştik. Bu nedenle gemilerimizin aklınıza, 

hayalini-ze bile gelmeyecek durumlara karşı her bakımdan 

donanımlı olması gerekmektedir. Büyük gemilerimizin 

uzayda inşa edil-diğini daha önce söylemiş bulunuyoruz. 

Fakat takdir edersiniz ki, iki buçuk kilometreye yakın boyu 

olan bir geminin uzayda bile yapılsa veya herhangi bir yerde 

bile yapılsa düşünce gü-cüyle üretilmesi imkansızdır. Henüz 

biz o seviyeye gelmiş de-ğiliz. Bu nedenle bu tür büyük 

gemiler parça parça yapılmak-ta ve bir araya getirilmektedir. 

Bu parçaların içinde düşünce gücüyle üretilen kısımlar 

olmaktadır. Ama küçük çaplı gemi-lerimizde uyguladığımız 

düşünce gücüyle üretim büyük çaplı gemilerimiz için geçerli 

değildir. Ancak bunların bazı mühim parçalarını düşünce 

gücü ile üretiyoruz. Ve uzayda bunlar si-zin tabiriniz ile 

birbirine monte edilmektedir. Ama örneğin gövde açısından 

konuya yaklaşacak olursak, monte ediliyor kavramı sizi 

yanıltmasın. O dev gemilerimizin gövdesinin yekpare olması 
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bizim açımızdan önemlidir. Üretim açısından düşünce 

gücünü bir kenara koyacak olursak dünyada veya uzayda bu 

üretimi gerçekleştirme arasında herhangi bir farklı-lık 

yoktur. Gemilerimizin gövdesi yekpare bir şekilde üretil-

mekte, içine gerek uzayda gerek dünyada üretilen her türlü 

araç, gereç ve donanım yerleştirilmektedir. 

 

 Soru: Boyları iki buçuk kilometreyi geçmiyor dev ge-

milerinizin ama arada beş yüz, bin, bin beş yüz metrelik ge-

miler herhalde vardır diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Şüpheniz olmasın. Bu boylarda 

gemilerimiz vardır. 

 

 Soru: Tabii gemileri boy kavramı ile nitelendiriyoruz 

ama oval midir, şekli nasıldır? Yüksekliği, uzunluğu nedir? 

 

 Semiyun: Dev gemilerimizin şekli düşündüğünüz ma-

nada yuvarlak değildir. Nispeten oval diyebileceğimiz yapı 

gösterirler. Bir kısmı püro şeklinde uzun bir yapı gösterir. 

Buna benzer değişik şekillerde gemilerimiz vardır. Elbetteki 

geminin şeklinin her santiminin bile bizim açımızdan büyük 

önemi vardır. Şekiller sebepsiz yere ortaya çıkmamaktadır. 

Bu gemilerin düşündüğünüz manada yuvarlak olması şart 

de-ğildir. Bu gemiler boylarına, çaplarına uygun miktarda 

yüksekliği ihtiva ederler. Yükseklikleri birkaç yüz metreye 

kadar çıkabilir. Ümit ediyoruz ki, bunları görmek ve içinde 

bulunmak imkanınız olacaktır. O zaman bir anlamda kullan-

makta tereddüt ettiğiniz “dev” kelimesi bile bu gemilerin 

muhteşemliğini ifade etmekte aciz kalacaktır. Biz bu 

gemileri-mizle gerçekten övünüyoruz ve bunu söylemekte 

herhangi bir sakınca görmüyoruz. 
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 Soru: Agartalılar bu uzun yolculuklarda içerisinde 

dev gemileri ihtiva eden filolar halinde mi dolaşırlar? Yoksa 

bu gemiler tek başlarına mı giderler? Bunda espri nedir 

efendim? 

 

 Semiyun: O yapılacak işin ortaya çıkarttığı ihtiyaca 

göre değişir. Filolar halinde dolaşılabilir, birkaç dev gemi bir 

arada olabilir. Yanında ufak gemiler bulunabilir. Bunlar o 

ka-dar önemli değildir. 

 

 Soru: Efendim dev gemilerin sayısının bir önemi var 

mı veya Agarta’da ne kadar sayıda dev gemi vardır? 

 

 Semiyun: İhtiyacımıza uygun sayıda gemimiz vardır. 

Bunların üretimi bizim açımızdan o kadar zor değildir. 

Burada sayı önemli değildir. Bizde ne eksik, ne fazladır. 

Sayısı tamamen ihtiyacımıza yetecek kadardır. 

 

 Soru: Bir sayı vermiyorsunuz? 

 

 Semiyun: Hayır, buna gerek yoktur. Size kaç yüz 

veya birkaç bin desem bunun ne manaya geleceğini takdir 

edeme-yeceksiniz. Onun için sayı vermenin bir esprisi 

yoktur.  

 

 Soru: Dev gemiler daha önce söylediğiniz gibi 8. bo-

yuta kadar çıkabilirler mi? 

 

 Semiyun: Çıkabilirler. Buralarda durumun çok farklı 

olduğunu daha önceki celselerimizde konuşmuştuk. Bizim 

bütün gemilerimiz bu boyuta çıkarlar. 
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 Soru: Şimdi maddeyi bulunduğu noktadan alıp 8. bo-

yuta kadar çıkardığınıza göre agartalı bir insan kendi ruhsal 

gücüyle bu boyuta kadar fiziki bedenini taşıyabilir diye 

düşü-nüyorum. Durum nedir? Orada fiziki beden ne olur? 

Dönüşte bozulma olasılığı nedir? 

 

 Semiyun: Çok önemli bir konuya değinmiş 

bulunuyor-sunuz. Bizler elimizdeki maddeyi 8. boyuta kadar 

çıkartıp orada kullanabilecek ve tekrar eski konumuna 

getirebilecek seviyeye erişmiş durumda isek hayda hayda 

kendi bedenimizi, ruhsal gücümüzü veya başka güçleri 

devreye sokarak 8. bo-yuta taşıyabilecek durumda olmamız 

icap eder ki, gerçekten bu durumdayız. Ama şu sözünü 

ettiğimiz hadise inanınız çok ama çok yüksek bilgiyi, 

teknolojiyi ruhsal olgunluğu top-yekün akla hayale 

gelmeyecek başka ince hesaplamaları bera-berinde gündeme 

getirir. Bizim övünç duyduğumuz hususlar-dan bir tanesi 

budur. Hatırlarsanız siz tarihinizi etkileyen olaylardan söz 

etmemizi istediğinizde, “yeri geldiğinde bu ko-nulara 

değiniriz” demiştim. İşte bunlardan bir tanesi de budur. 

Bizim tarihimizi etkileyen en önemli olaylardan bir tanesi 

Agartalıların sırayla üst boyuta çıkabilecek seviyeye 

gelmeleridir. Hakikaten 4., 5., 6., 7. ve 8. boyuta kadar 

kademe kademe çıkacak düzeye erişmiş olmamız bizim 

tarihimizi etkileyen en önemli olaylardan bir tanesidir. 

Çünkü 8. boyutta madde düşündüğünüz özelliklerini 

tamamen kaybeder. Çok yüksek bir frekans söz konusudur. 

İşte burada dahi bizim şu fiziki maddeyi yapısını bozmadan 

bir anlamda tekrar eski haline her zaman gelebilecek imkanı 

taşıyarak kullanabiliyor olmamız, bu seviyeye gelmiş 
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bulunmamız bizim için ayrı bir övünç vesilesidir. Biz bu 

nedenle ayrıca dev gemilerimizle övünmekteyiz. 

 

 Soru: Efendim 8. boyutu herhangi bir Spatyum 

safhası ile karşılaştırabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Hem karşılaştırabiliriz, hem karşılaştırama-

yız. İsterseniz o konuya girmeyip gemiler çerçevesinde 

görüşmemize devam edelim. 

 

 Soru: Dev gemilerin dünyaya inmediğini biliyoruz. 

Kainatlarda büyük, çok büyük dünyalar var. Böyle herhangi 

bir dev dünyaya büyük gemilerinizin indiği oluyor mu? 

 

 Semiyun: Olmaktadır. O dünyanın yapısına, 

dengesine zarar vermeyecek durumda isek gemilerimiz o 

dünyanın yü-zeyine kadar inmektedir. Dünyaların yapısına 

göre hem önemi vardır, hem önemi yoktur. Ama nihayet 

imkan meselesidir. Aslına bakarsanız dev dünya tabirini 

kullanmak burada hatalı olur. Bunun yanı sıra yapısının 

özelliklerinden dolayı küçük çapta olmakla beraber 

gemimizin inmesinden etkilenmeyecek dünyalar mevcuttur. 

Bu dünyalara böyle inmeler olmaktadır. 

 

 Soru: Efendim, “bizim büyük seferlerimiz (ki, asıl 

bü-yük gemilerle yapılıyordu) çok yüklü anlamlar taşır” 

demişti-niz. Bunlar nelerdir, ne söylenebilir? 

 

 Semiyun: Her şeyden önce kainatın keşfedilmesi bu 

keşfin her yönü ile tamamlanması Agarta Uygarlığı 

açısından büyük önem arz etmektedir. Böyle bir keşifte 

bulunma duru-munda her türlü ihtiyacımızın, her türlü 
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donanımımızın yanımızda olması gereklidir. Keşif sözü bir 

küçük kelime ise de onun arkasında çok yüklü anlamlar 

mevcuttur. İşte biz adeta Agarta’nın küçük bir kopyasını bu 

dev gemilerimizde bulundurmak suretiyle keşfimizi her 

yönü ile yapma arzu, gayret ve düşüncesi içerisindeyiz. 

Bunda başarılı olduğumuz söylenebilir. Biz işte bunu 

yapabildiğimiz içindir ki, az önce söylediğimiz 8. boyuta 

kadar çıkmış durumdayız. Orada da keşiflerimiz, büyük 

gemilerimiz vasıtası ile devam etmektedir. Her boyutta, her 

düzeydeki kainatlarda keşiflerimiz olanca hızıyla devam 

etmektedir. Gerek dünya olsun, gerekse kainatın başka 

yerlerinde olsun Agarta için keşifte bulunmak, her an her 

saniye Agarta’ya, nihayet Agarta insanlığına Allah’ın 

yarattığı kainatların yeni bilgilerini aktarmak ve bunu 

özümseyerek kullanmak bizim için en büyük keyif verici 

olaylardan bir tanesidir. Ve asıl amaçlarımızdan bir tanesini 

teşkil etmektedir. İşte bu, “çok yüklü anlamlar” sözünden bir 

parça geniş mahiyette bahsedersek bunları size kısaca 

söyleyebiliriz. 

 

 Soru: Gemiler birbirine eklenebiliyordu. Büyük 

seferlerde gerek büyük gemileriniz, gerekse küçük 

gemileriniz böyle eklenerek mi gider, yoksa parça parça mı 

hareket edilir? 

 

 Semiyun: O işin niteliğine göre dikkate alınacak bir 

konudur. Zaman zaman her iki halde hareket edilir. Ama 

genel olarak gemilerimizin birbirinden bağımsız hareket etti-

ğini söyleyebilirim. 

 Soru: Seferler uzun süreli oluyor. Dünya zamanıyla 

konuşacak olursak bu süre nedir? 
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 Semiyun: İşte burada başka bir konu gündeme 

geliyor. Kainatın ve alemlerin zaman akış hızları birbirinden 

farklıdır. Tam bir süre vermek mümkün değildir. Ama 

düşündüğünüz manada, düşündüğünüz zaman ile yine de bir 

şeyler söylemek gerekirse şu fiziki kainatta böyle birkaç yıl 

süren seferlerimiz vardır. Bunun bizim uzun ömrümüz 

açısından değerlendirme-sini yaparsak o kadar uzun bir süre 

olmadığını takdir edersi-niz. Ayrıca her agartalı her zaman 

bu seferleri sona erdirmek imkanına sahiptir. Ama zaten 

hangi süreyle, nereye, ne seferi-nin yapılacağı bilindiğinden 

dolayı herkes hesabını ona göre yapar. 

 

 Soru: Her şeye rağmen bilmediğiniz üst alemlerin bil-

mediğiniz noktalarına ulaşılsa, yani evden uzak dediğimiz 

kavram tam anlamıyla gerçekleşse Agarta’ya dönüş süresi 

yıllar alabilen durumlar var mı? Yani çok uzaklara gittiğinizi 

varsayarak konuşuyoruz. Hem gemi, hem insan olarak soru-

yorum. Çünkü gemi kalır ama insan daha hızlı gidebilir... 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız bütün kainat bir 

noktadan sonra sizin eviniz haline gelmektedir. Bizim gurbet 

anlayışı-mız sizinkinden oldukça farklıdır. Sizinki gibi bir 

gurbet duy-gumuz yoktur. “Evimizden çok uzaklaştık, artık 

dönelim” kavramı bize uzak bir kavramdır. Ve biz nihayet 

bu tür gezi-lerimizde yüzlerce, binlerce personel ile birlikte 

hareket et-mekteyiz. Bir nevi evimizi kendi yanımızda 

taşımaktayız. Ama herşeye rağmen Agarta’ya dönüş yuva 

tabiri açısından bakıldığında bizim için sevinç verici 

olmaktadır. Çünkü Agar-ta bizim gerçekten yuvamızdır. 

 Soru: Dev gemilerde ırmaklar olduğunu biliyoruz. 

İnsanlar orada evlerinde mi yaşar yoksa daha küçük oda gibi 
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ortamlar mı yapılmıştır? Yani barınma yerleri, yaşam yerleri 

nasıldır? 

 

 Semiyun: Agarta’daki evlerin çapında evlerin var ol-

duğunu söyleyemeyiz. Çapları küçüktür. Daha kollektif bir 

yaşayış vardır ama bu yine insanların özel hayatını kısıtla-

maz. Takdir edersiniz ki, dev bir gemide de olsa nihayet sı-

nırlı bir mekandan söz ediyoruz. Ama düşündüğünüz 

manada kamara sistemi gibi bir sistemin varlığını 

söyleyemeyiz. Ge-milerimizin içi her türlü ihtiyacımıza en 

uygun şekilde hizmet verecek durumdadır. Açıkçası burada 

böyle bir sıkıntımız yoktur. Doğal ortamların bulunduğunu 

daha önce söylemiş-tik. Dev gemilerde kırlar, bahçeler, 

ırmaklar, küçük bir göl bile vardır. Bu bizim için adeta 

küçük bir dünyanın varlığını gündeme getirmektedir. 

Gemilerimiz Agarta’nın küçük çapta yapılmış bir kopyasıdır. 

 

 Soru: Her isteyen agartalı böyle gemilerde görev ala-

bilir mi? 

 

 Semiyun: Her zaman alabilir. Agarta’da insanların ih-

tiyaçlarına, isteklerine gem vurulmaz. Herkes her istediğini 

yerine getirmekte özgürdür. Çünkü o istek onun ihtiyacından 

ortaya çıkar. Başkalarına tuhaf gelme gibi bir durum söz ko-

nusu değildir. Bizde düşündüğünüz esneklik son derece 

fazla-dır. 

 

 Soru: Herhalde böyle bir gemiyle kainatları dolaşıp 

yeni dünyalar, uygarlıklar görmek insanlara ayrı bir 

mutluluk verir. Gemideki yaşam mutluluk doludur diye 

düşünüyorum. 
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 Semiyun: Yanılmıyorsunuz. Bu çok büyük bir imkan, 

çok büyük bir lütuftur. Dünyadaki imkanlarımızdan ayrı kal-

mamak kaydıyla kainatlarda süratle dolaşmak, Allah’ın 

yarattığı her türlü nimeti incelemek büyük bir lütuf ve 

sonsuz bir mutluluktur. Ümit ederiz ki, bu mutluluğu kısa bir 

süre sonra sizde yaşayacaksınız. Tereddüt etmeyiniz. Bu 

benim size bir sözüm olsun. Sanıyorum sorularınız bu kadar. 

Öyleyse size iyi geceler dilerim. 

 

 Soru: Ben de iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 110 4.2.1997 

 

 Agartalıların geçmiş yaşamları. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Ben bu celsede Agartalıların geç-

miş yaşantılarını inceleyelim istiyorum. Genel olarak elde 

ettiğimiz bilgilerden vardığımız sonuçlar var. Bunlardan biri, 

Agartalıların geçmiş yaşamlarını mevcut şuurları ile 

bildikle-ridir. Buna katılır mısınız efendim? 

 

 Semiyun: Agarta’ya doğmuş olan ruhlar o seviyeye 

kadar geçirdikleri tekamül merhalelerini ana hatları ile bilir-

ler. Her şeyden önce fiziki kainata yayılmış pek çok dünyaya 

doğmuş bulunmaları onlar tarafından hatırlanır, bilinir ve 

bel-leklerinden aldıkları bu bilgiler ile tecrübelerine tecrübe 

katar-lar. Şayet Agarta’da bedenlemiş bulunan bir ruh dünya 
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ya-şantısını sürdürmüşse, dünya okulundan da geçmişse 

burada-ki yaşantısını yine aynı şekilde bilir. Ve genel olarak 

Agarta’ da öğrenimde bulunan ruhlar dünyanın gerek sizin 

şu andaki Adem boyunuzda, gerekse daha önceki Adem 

boylarında yaşamış olan insanlardır. Çoğunluk böyledir. Bu 

da Agarta’nın sizinkiyle aynı maddeden teşekkül etmiş olan 

yapısını daha kolay kabul ederek bu okuldan daha kolay 

mezun olmalarına yardımcı olur. Ayrıca aradaki birkaç 

okulu daha bitirmiş olduklarından dolayı bu yaşantılar aynı 

şekilde hatırlanır ve ruh geçmiş yaşantılarının bu 

hatırasından, bilgi ve tecrübelerinden doğaldır ki, yararlanır. 

Aslında sizler yine eski yaşantılarınızdan, tecrübe ve 

bilgilerinizden gayri iradi olarak, ruhun kendine has 

özelliklerinden dolayı yararlanıyorsunuz. Ama bunu şuurlu 

değil şuursuz bir şekilde yapıyorsunuz. Başka türlü zaten şu 

yaşantıyı sürdürmeniz mümkün değildir. Sizin en basit 

seviyedeki insanlarınız bile şu bedene girmeye, insan olarak 

yaşamaya erişmişse ve bunu sürdürebiliyorsa bu ancak 

geçmiş yaşantılarının ona verdiği değer üzerine kurulmuş bir 

yaşantıdır. Aksi mümkün olamaz. Aramızdaki fark sizin eski 

bilgi ve tecrübelerinizden gayri iradi olarak yararlanmanız 

iken bizim bunu şuurlu olarak yapmamızdır. Eski 

yaşantılarımızı gerektiğinde en ince ayrıntısına kadar 

hatırlayabilmemizdir. Sizde ise burada durum biraz daha 

bulanıktır. Siz kurduğunuz yanlış yaşantı nedeniyle 

hatırlamanız gereken tecrübe ve bilgileri tam tersine 

unutuyorsunuz. Aradaki bir farklılık budur. 

 

 Soru: Bir de yüksek şuurları ile iletişimin çok sıkı ol-

duğu göz önüne alınırsa aynı anda bedenlenmiş olan cüzi 

şuur ve kısımların birbirinden yüksek şuur vasıtasıyla bilgi 
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almaları mümkün müdür? Yani bu yaşantılar gerek şimdiye 

ve gerek önceye ait olabilir mi? 

 Semiyun: Bizim açımızdan bunun pek fazla bir önemi 

yoktur. Ben kendi yüksek şuurum ile ne kadar sık ilişkide 

bulunursam ondan o derece istifade etmek imkanına sahip 

olurum. Burada önemli olan yüksek şuur ile irtibatı kuvvetli 

kurabilmektir. Bunu hak ettiğiniz zaman diğer bedenlenmiş, 

geçmişte ve şimdi de bedenlenmiş cüzi kısımların edindiği 

tecrübelere yönelmeye gerek kalmamaktadır. Önemli olan şu 

cüzi şuurumun kendi asıl şuurum ile kurduğu irtibattır. Bu 

irtibat bizde sizinkiyle kıyas kabul etmeyecek düzeyde daha 

fazladır. Dolayısıyla bizim şuurumuz yani cüzi şuurumuz 

adeta esas şuurumuz gibi iş görebilir. Tabii burada bir 

benzetme yapıyorum. Yine de maddi kısıtlayıcılık altında 

olduğumuzu unutmamalısınız. Ama bu şartlar altında bile 

biz şu cüzi şuurumuzla hatırlanması gereken yaşantılarımızı 

hatırlarız ve ondan istifade ederiz. 

 

 Soru: Fiziki kainatın değişik dünyalarındaki önceye 

ait yaşamların bilgisine sahip olunabilir mi? 

 

 Semiyun: Az önce söylediğim gibi fiziki kainattaki 

herhangi bir dünya veya daha yüksek düzeylerdeki herhangi 

bir dünyada elde edilen bilgi ve tecrübeler bizim zaten 

bünyemizde mevcuttur. Onlara yönelebilecek ruhsal 

imkanlara sahipseniz (ki, Agartalılar buna sahiptir) bu 

bilgilerden gerektiğinde saniyelik teferruata kadar inmek 

suretiyle yararlanmanız mümkündür. İşte insanı güçlü kılan 

unsurlardan bir tanesi budur. Bizler gerektiğinde öz 

benliklerimizin bilgisinden anında ve çok önemli bir şekilde 

yararlanabiliyoruz. 
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 Soru: Gerek Agarta’da ve gerekse diğer okullardaki 

geçmiş yaşam bilgileri ve hayatları nasıl bilinir efendim? 

Ruhsal olarak bilmenin dışında bir takım cihazlardan 

yararlanılır mı? 

 

 Semiyun: Öncelik ruhsal yetkinliktir. Yani cüzi 

şuurunuz ile yüksek şuurunuzun arasındaki irtibatı ne kadar 

kuvvetli kurabilirseniz o derece bu bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Agartalı insanların arasında bile bunun, bu iletişimin farklı 

dereceleri vardır. Agarta’da çok daha olgun insanlar kıyas 

açısından yaklaşırsak mevcuttur. O kişilerin kurduğu 

irtibatlar daha kuvvetlidir. Esas olan bu bilginin ana şuurdan 

cüzi şuura aktarılması suretiyle bilinmesidir. Bu, bir hal dili 

ile ifade edilebilir. Hal ile algılanır. Öyle sizin 

düşündüğünüz tarzda bir vizyon, görme veya olayı tekrar 

gidip de yaşamak gibi şeyler olmaz. Buna gerek yoktur. Özel 

durumlarda izlenmek istenirse izlenebilir. Ama esas durum 

bu şekilde oluşur. Ayrıca bir takım cihazlar yardımıyla bu 

şekilde bir iletişim kurmak uygun değildir. Ancak o tür 

cihazlarla geçmiş yaşantılar akaşik kayıtlar dediğimiz 

kayıtlar vasıtasıyla gerek ruhani alemin gerekli bilgi 

merkezlerinden, gerekse cüzi varlıktan bile görüntü-ye 

dökülerek alınabilir. O daha farklı bir durumu ihtiva eder. 

 

 Soru: Peki tam olarak yararlanmak mümkün mü 

efendim? Verimlilik açısından ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Zaten az önceki sözümüzden anladığınız 

kadarıyla tam olarak bir yararlanma insanın fiziki 

kısıtlayıcılık içinde bulunması nedeni ile mümkün değildir. 

Ancak yaklaşabilme, daha verimli durumlar yaratabilme 
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imkanları söz konusudur. Tam olarak yararlanabilme ancak 

ruhun kendine has bir hususiyeti olarak ortaya çıkar. 

 

 Soru: Geçmiş yaşantıları bilmeyi istemek önemli 

midir? Olay bizdeki gibi ruhun derinliklerinden çıkan bir 

sezgi gibi mi tezahür eder? Geçmiş bilgilerin 

hatırlanmasında bir amaç olabilir mi? 

 

 Semiyun: Tespit ettiğiniz gibi geçmiş yaşam 

bilgilerine normal olarak hiçbir Agartalı düşündüğünüz 

şekilde başvurmaz. O zaten bir tecrübe olarak ruhta 

kayıtlıdır. Ve günlük yaşantıda çok normal bir akış 

içerisinde aynı sizinki gibi yaşanan olaylar içerisinde bilgi 

ve tecrübeler anda hatırlanarak uygulamaya sokulur ve 

ondan istifade edilir. Geçmiş yaşantıların izlenmesi 

Agarta’da okullarda görünen öğrenimlerden bir tanesidir. 

Burada gerek ruhsal olarak, gerekse bir takım cihazlar 

yardımıyla az önce sözünü ettiğimiz gibi öğrenciler geçmiş 

yaşantılarını çok yönlü olarak izlemek imkanına kavuşurlar. 

Bu bizde bir ders olarak okutulur. Elbetteki öğrencilerin 

hoşuna giden derslerden bir tanesi budur. 

 

 Soru: Üstadım Muzaffer Kınalı anlatmıştı: Kendi ruh-

sal yapısı içindeki cihazları harekete geçirerek geçmiş 

yaşantı-larını çağırmış. Bulunduğu odanın içi astral olarak 

bu varlık-larla dolmuş. Hepsiyle konuşmuş. Bilgi 

alışverişinde bulun-muş. Konuştukları kendi geçmiş 

yaşantıları. Çok ilginç bir o-lay ve yeniden doğuşa müthiş 

bir perspektif getiriyor. İnsanlık bunu pek bilmiyor. Siz de 

bunu yapabilirsiniz herhalde. O olayı nasıl 

değerlendirirsiniz? 
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 Semiyun: Üstadımızın durumu bir hayli farklıdır. 

Yer-yüzünde bunu bu şekilde yapabilecek insan sayısı 

oldukça az-dır. Ama bizler az önce sözünü ettiğimiz 

nedenlerden dolayı bu tür bir davranış içerisinde 

bulunmuyoruz. Ama teorik olarak konuşacak olursak ben 

Agarta’daki daha önceki  (şayet varsa ki, var) yaşantılarımı 

astral olarak odaya çağırıp onlarla gerçekten konuşabilir, 

bilgi alışverişinde bulunabilirim. Ama benim şuur seviyem 

itibari ile bunu yapmama gerek yoktur. Çünkü o yaşantıların 

bilgi ve tecrü-beleri bende her an mevcut ve kullanılır 

durumdadır. Onlar-dan her an ben istifade etmeye devam 

ettiğim için böyle bir davranışa bir agartalı lüzum hissetmez. 

Bu daha önce sözünü ettiğim gibi çocuklarımıza derslerinde 

öğretilen bir konudur. 

 

 Soru: Peki Üstadımızın bunu yapmasının esprisi 

nedir? 

 

 Semiyun: O tamamen deneysel mahiyette yapılmış 

bir eylemdir ve sizin yeniden doğuş bilgilerinize gerçekten 

katkı sağlayacak bir yararlı çalışma şekli olmuştur. 

 

 Soru: Ekiminezi yoluyla çok çok gerilere gitme 

imkanı var. Bizler taştan, topraktan, bitkiden, hayvandan 

geçerek geldik ki, siz de öylesiniz. Yani en azından bu 

okullarda öğrencilere bunlar öğretilirken bitki ve hayvan 

prototiplerindeki yaşantılardan da örnekler verilir mi? 

 

 Semiyun: İnanınız verilir. Tabii takdir edersiniz ki, 

bütün geçmiş yaşantıları bu şekilde göstermenin bir esprisi 

yoktur. Çünkü insan ruhu çok uzun bir yolculuğun yolcusu-

dur. Ama bu uzun yolculuktaki duraklardan birkaç örneğin 
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verilmesi her zaman yararlı olmuştur. Buna az önce sözünü 

ettiğiniz ilkel prototipler de dahildir. 

 

 Soru: Efendim hazırladığım sorular bu konuyla ilgili 

aşağı yukarı bu kadar. Ayrıca sizin katkınız olursa alabiliriz. 

 Semiyun: Genel olarak bu kadarı yeterlidir. Bizim 

şuur seviyemizin tespiti açısından bizce konuya 

yaklaşılsaydı daha faydalı olurdu ama konunun bu yönüyle 

de berraklaşmış olması önemlidir. Bu kadarı bu akşam için 

yeterlidir. Size iyi geceler dilerim. 
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 Yazarın yayınlanmış diğer eserleri: 

 

 1- Agarta. 

 

 2- Besmelenin Sayısal Değerleri ve 19. 

 

 3- Agarta II - dabbetülarz. 

 

 4- Kur’an’da Şifre Harfler ve 19. 

 

 5- Kur’an ve 19. 
 

 


