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 ÖNSÖZ 

 

 

 Agarta insanlığını dünya insanlığına tanıtma 

çalışmasının dördüncü kitabını da Allah'ın yardımı ile 

tamamlamış bulunuyoruz. 2.11.1991 tarihinde başlayarak 

1998 yılına sarkan yaklaşık altı buçuk yıllık bu çalışmada 

sarfettiğimiz maddi manevi emek karşılığında görev ve 

sorumluluğu yerine getirmek için Rab'bimizden sabır, azim 

ve rıza dışında bir şey istemedik, beklemedik.  

 

 Celselerin yapılması ilk celseler hariç bir ön hazırlık 

ile oldu. Konu ve soru bulmakta zaman zaman bir hayli zor-

landım. Konu hazırlandığında celseyi yaptım ve kayda 

aldım. Eşim Bahar büyük bir fedakarlık örneği göstererek 

celseleri metne aldı. Ben o aşamadan sonra metni okuyarak 

üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptım. Bundan sonra Bahar 

bu metni bilgisayara girdi. Çıkış aldıktan sonra üç defa 

okumak suretiyle yazılım hatalarını asgari düzeye indirdim. 

Ardından tekrar Bahar bilgisayarda düzeltmeleri yaptı ve 

ben son hali tekrar okuyarak elinizdeki kitapları basıma 

hazır hale getirebildim. Bütün bunların karşılığında 

aldığımız övgü ve takdir dolu okuyucu telefonları, mektuplar 

ve bu sayede tanıştığımız yeni dostlar bize bu işi 

yapmamızın şu andaki en büyük ödülü oldular. Bu arada 

dost, akraba ve yakın bildiğimiz nice kişilerin alaylarını, 

hafife almalarını, bizi doğru yola(!) çevirme çabalarını bu 
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ödülün yanında dikkate bile almak istemiyorum. Nihayet o 

konuda da bir dengeye ulaşıldı. Bu öyle bir denge ki, kendi 

iş, dost ve yakın akraba çevremden kitaplarımı saklarken ve 

onlarla bu konuları konuşmazken bir taraftan da 

kitaplarımızı okuyuculara ulaştırmaya çalıştık, çalışıyoruz. 

 

 Dört kitabımızda yapılan tanıtmada uygulanan 

celseyle bilgi alma yöntemi sanırım burada sona ermiştir. 

Şüphesiz Agartalıların kendilerini bizlere tanıtması daha 

farklı yol ve yöntemler ile son nokta konuncaya kadar 

devam edecektir. Uygulanacak diğer yol ve yöntemlere 

kitapların içeriğinde yeri geldikçe değinilmiştir. 

 

 Dünyamız ve insanlık artık yeni bir çağa geçmektedir. 

İnsanlığın hem gökler halkı, hem yerler halkı ile tanışma 

zamanı gelmiştir. Uzaya açılmış olan Agarta insanlığı bu 

tanımlamada hem yer hem gök halkı kapsamındadır. 

 

 İnsanın gelecekte örnek alacağı, benzemeye çalışacağı 

ve birlikte birçok işi başaracağı Agartalılar kendi yapılarını 

ortaya koyarak insanın görkemini bize anlatmış olmaktadır-

lar. 

 

 İnsan gerçekten yeryüzünde çok ama çok cahildir. 

Kendisini, dünyasını, kainatı, yaşamı ve varoluş sebebini 

bilmemekte, adeta hayvanlıktan bir mertebe ileride şuursuz 

bir hayat yaşamaktadır. Sonsuz bilginin varlığının yanı sıra 

insanın bu bilgiyi alıp hazmetme özelliklerinin bulunması 

bizlerin bir an önce ilahi murada uygun olarak şuurlu bir 

yaşam sürmemiz gerektiğini söylemektedir. Artık insanlık 

böyle yaşayamaz ve yaşamayacaktır. 
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 Artık insanın ayağının altındaki pek çok gerçeği 

bilmesi zamanı gelmiştir. İnsanın bir an önce "biz biliriz" 

demeyi bırakıp düşünüp araştırması gerekmektedir. İşte bu 

gerek, bu kitaplar bağlamında bizleri Agarta Uygarlığı ile 

tanıştırmaktadır. Agartalılar tekrar yeryüzüne 

çıkmaktadırlar. Bu çıkış çok kutlu bir geleceğin habercisidir. 

Bu nedenle bu defa biz yeryüzü insanı olarak onlara 

sesleniyoruz: Hoş geldiniz, Allah'ın emriyle sizinle 

tanışacağız. Sizin yardımınız ve dostluğunuzla şu 

yeryüzündeki cahillik ve zalimliği sona erdireceğiz. Hoş 

geldiniz kardeşlerimiz, büyüklerimiz, hoş geldiniz, hoş 

geldiniz. 

 

 Selam ve sevgiler. 

 

Ömer Sami Ayçiçek 
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 Celse: 111 22.2.1997 

 

 Agarta’da dostluk, fikir ayrılıkları ve tatil 

kavramı. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Saygı ve sevginin sizde en üst 

düzeyde olduğunu biliyoruz. Bir Agartalı herkesi kendi 

kadar, kendi yakını kadar seviyor. Fakat bir milyar 

Agartalının birbirini ziyaret etmesi pratik açıdan bana 

imkansız geliyor. Agartalılar bir arada olmaktan 

hoşlandıkları insanlarla beraber oluyorlardır diye 

düşünüyorum. Ayrıca akraba ziyareti bu kapsamda nasıl ele 

alınmalıdır? 

 

 Semiyun: Bizim hakkımızda az çok bilgi sahibi 

olmuş bulunuyorsunuz. Bizlerin saygı ve sevgisi yüksek bir 

düzeyde bulunmasaydı Agarta’ya doğmamız mümkün 

olmazdı. Saygı ve sevginin herkese karşı eşit düzeyde 

duyulması ile insanların herkesi ziyaret etmesi kavramı 

birbirine karıştırılmamalıdır. Bir milyar insanın birbirini 

ziyaret etmesinden genel olarak bir mana çıkartmak 

mümkün değildir. Agarta’da herkesin işi, gücü, özel 

yaşantısı vardır. Ama bir milyar insanın aynı dost-luk ilişkisi 

içerisinde birbirine gelip gitmesi, birbirine vakit ayırması 

pratik açıdan da, teorik açıdan da, yaşam anlamı açısından 

da mümkün değildir. Bizler birbirimizi ziyarete git-mekten, 

birbirimizle oturup hal dili ile sohbet etmekten, kısaca insani 

bu yaklaşımı doyasıya yaşamaktan dolayı büyük bir 

mutluluk duymaktayız. Bu bizim ihtiyacımızdır. Biz de 
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sizler gibi tek başımıza değil bir arada diğer insanlarla 

birlikte yaşıyoruz. Bu, tıpkı sizde olduğu gibi bizim vazge-

çilmez ihtiyaçlarımızdan biridir. İnsan ancak diğer insanlarla 

birlikte bir anlam ifade eder. Bu nedenle bu tür 

birliktelikleri, dostlukları aramak bizim doğal hallerimizden 

bir tanesidir. Ama bir milyar insanın hepsini ziyaret etmek, 

hepsiyle aynı düzeyde dostluk kurmak mümkün değildir. 

Herhangi bir sebeple karşılaşıldığında tıpkı kendi yakın 

çevremizdeki insanlara duyduğumuz sevgi ve muhabbeti bu 

Agartalı kardeşlerimize de duyarız. Ama onları gerekli 

olmadığı müddetçe özel olarak tanımak, hayat hikayesini 

dinlemek arzusu içine girmeyiz. Aşağı yukarı durum 

sizdekiyle aynıdır. Ama siz, sizden ayrı olan insanlara karşı 

daha ziyade bir kayıtsızlık ve düşüncesizlik içerisinde 

olursunuz. Bizde bu hadise, hele hele düşmanlık hadisesi 

asla olmamıştır. Akrabalarımız konusuna gelince, onları 

ziyaret etmek dertleriyle demiyelim ama varlıklarıyla 

ilgilenmek bizim görevlerimiz arasındadır. Çünkü biz akraba 

ilişkisini önemli görmekteyiz. Agartalı insanların tıpkı sizde 

olduğu gibi birbirinin soyundan birbirine akraba olarak 

doğmasında gerek karmik açıdan, gerekse özel görevleri 

açısından anlamlar vardır. Boşuna bir insan bir insanın 

akrabası olarak doğmamaktadır. Bizler bunu bildiğimiz için 

akraba ilişki-lerine önem veririz. Akrabalarımızla ara sıra  

toplantılar düzenleriz. Akrabalarımız aynı zamanda bizim 

kendi dostlarımızdır. Genel olarak durumu böyle ifade 

etmek mümkündür. 

 

 Soru: Uzun hayatta eski eşlerin ziyaretleri, 

çocukların, akrabaların ziyaretleri veya bir arada olma 

bizdeki gibi midir? 
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 Semiyun: Arada farklılıklar vardır. Bu, 

medeniyetleri-mizin arasındaki farklılıklardan meydana 

gelen doğal farklı-lıklardır. Sonuç olarak bizler 

akrabalarımızla, eski eşlerimiz-le, çocuklarımızla tıpkı sizde 

olduğu gibi bir araya gelir ve sizin deyiminiz ile muhabbet 

ederiz. Bir araya gelişlerde bile az önce sözünü ettiğim derin 

ve geçmişe dayalı nedenlerden dolayı çok kapsamlı işler 

yapılır. Çünkü nihayet bizlerin bir araya gelmesi sadece vefa 

duygusu ile olmaz. O, işin çok geri planında kalmış bir 

kısmını kapsar. Akrabalarımız ile birlikte bir araya 

geldiğimizde yine her türlü tekamül ettirici çabamız bir 

arada yürür. Yani sizin düşündüğünüz manada bir kuru 

sohbet yapılmaz. 

 

 Soru: Özel dostluklar var mıdır? Bizim hayatımızda; 

işte benim bir iki tane çok özel dostum vardır. Onlarla 

birlikte olmaktan büyük mutluluk duyarım. Yani belki 

karşılık almasam bile derin muhabbet duyduğum insanlar 

vardır. Sizde böyle özel dostluklar var mıdır, örneğin sizin 

özel bir dostunuz var mıdır? 

 

 Semiyun: Evet vardır. Bu da insana özgü pek tabii bir 

haldir. Onun varlığını aramam, onun benim varlığımı 

araması çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Siz buna 

gönlünüz-den gelen bir dürtü ile bir cevap bulsanız da biz 

bunun neden böyle olduğunu biliriz. 

 

 Soru: Neden böyledir efendim? 

 

 Semiyun: O karmik yaşantılardan tutun birbirini anla-

maya kadar, hatta işin içine ego girmesine kadar pek çok 

nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Nihayet iki varlığın 
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birbi-rini çok derinden sevmesine bir neden bulmak şart 

değildir. 

 

 Soru: Agarta’da herkesin tanıdığı Agartalılar genel 

olarak kimlerdir? 

 

 Semiyun: Öncelikle tanınmak veya şöhret olmak kav-

ramının bizde bulunmadığını önemle belirtmek gerekir. 

Yapılan işlerin durumuna göre toplum tarafından tanınması 

gerekli olan kişiler burada tanınırlar. Özel bir görev ile çok 

yüksek bir merhaleden Agarta’ya doğmuş bir Agartalı karde-

şimizi herkes bilmek, tanımak ister ve bu zaten bilinir. 

Üstatlar Heyetimizin, yani yöneticilerimizin (ki, yönetim an-

layışımızın oldukça farklı olduğunu daha önce konuşmuştuk 

ama sizin lisanınıza yakın olması açısından yine yönetici 

keli-mesini kullanalım) tanınması son derece normal bir 

durumdur. Naçizane bendeniz gibi böyle özel görevler yapan 

Agartalı kardeşlerimiz yine tanınır. Ve bir Agartalı aslında 

yüz milyonlarca insanı gerek Agartalı insan olarak gerekse 

kainattaki başka insanları kapsamak üzere tanır. Çünkü onu 

hafızasına yerleştirecek şuur seviyesi buna imkan vermek-

tedir. Aslında Agarta’da yine milyonlarca insanın birbirini 

tanıdığını, hatta yüz milyonlarca insanın birbirini tanıdığını 

rahatlıkla söylememiz mümkündür ama ilişki daha önce 

sözünü ettiğim çerçeveler içerisinde yürümektedir. Bunu 

böyle genel hatları içerisinde değerlendirmek mümkündür. 

  

 Soru: İnsanlar arasında dünyadaki gibi fikir 

ayrılıkları oluşur mu? Oluşursa bunun nedeni nedir? 

 

 Semiyun: Fikir ayrılıkları toplumsal olaylardan veya 

egodan değil ama tamamen bilimsel verilerin 
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değerlendirilme-sinden kaynaklanırlar. Yani bir nevi 

üniversite ortamındaki, bilimsel bir çalışmadaki tezlerin, 

hipotezlerin nasıl birbirinden farklı olması söz konusu ise 

bizde de genel olarak fikir ayrı-lıklarının bu düzeyde 

olduğunu söyleyebiliriz. Yani fikir ayrı-lıklarımız tamamen 

bilimsel bir durum arz ederler. 

 

 Soru: Peki örneğin Allah’ı tanımlamada fikir ayrılığı 

olur mu? 

 

 Semiyun: Neden olmasın? Çünkü biz varlıklar olarak 

nihayet kendimizi var kılanı anlamak, tanımak, değerlendir-

mek çabası içerisindeyiz. O'nu tanımak ise bu açıdan 

bakıldığında asla mümkün olmayacak olan bir uğraştır. Ama 

O’nu daha iyi anlamanın, tanımanın yolu yöntemi bitmez, 

tükenmez. İşte burada bir takım fikir ayrılıkları olur ki, bu 

da az önce sözünü ettiğimiz gibi bilimsel bir çerçeve 

içerisinde değerlendirilir. 

 

 Soru: Bu fikir ayrılıklarından dolayı gruplaşmalar 

olur mu? 

 

 Semiyun: Zaten fikir ayrılığı sözü ister istemez bir 

gruplaşmayı beraberinde getirir. Gerek bireysel olarak, 

gerekse gruplar düzeyinde her konuda fikir ayrılıklarının 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

 

 Soru: Bu bir sıkıntı yaratıyor mu efendim? 

 

 Semiyun: Asla sıkıntı yaratmadığı gibi sıkıntıyı orta-

dan kaldırır. Agartalıların tamamının herhangi bir konuda 

hemfikir olduğunu düşünmek ve bunu iddia etmek son 
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derece sakıncalıdır. Ama kesinleşmiş şeyler vardır. Biz 

zaten kesin-leşmiş şeylerden değil, fikirsel düzeydeki 

konulardan bahsedi-yoruz. 

 

 Soru: Bu durumda Agartalıların bir kısmının zaman 

içinde yanıldığını düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Buna pek yanılgı denemez. Çünkü, "olayın 

bir de bu yönü var. Bu yönünü de hesaba katmalıyız. Şöyle 

olursa bu yön değer kazanır ama böyle olursa bu yön değer 

kazanır" şeklindeki daima esneklik içeren fikirsel bir 

tartışma veya farklılık söz konusudur. Agartalılar esnekliğe 

ulaşmış insanlardır. Burada fikir ayrılıklarının katı bir 

çerçeve içeri-sinde düşünülmemesi gerekir. Olay, çok yönlü 

bir bilimsel değerlendirmedir diyebiliriz. 

 

 Soru: O zaman daha ziyade bu fikir ayrılıkları teorik 

konular olabilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Zaten somut konularda durum ne ise odur 

ve o artık bir nevi kesinleşmiştir. Aslında varlık aleminde 

“kesinlik” son derece izafi bir kavramdır. Bunun ayrıca 

belirtilmesi gerekir ama teori düzeyindeki fikirsel ayrılıklar 

işin esas kısmını teşkil etmektedir. 

 

 Soru: Henüz bizim idrakımıza girmeyen, 

bilmediğimiz konulardan dolayı hatta bilimsel bile 

diyemiyeceğimiz konulardan dolayı fikir ayrılıkları 

oluşabilir mi efendim? 
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 Semiyun: Oluşabilirse de sizin sözünü ettiğiniz gibi 

bunlar henüz sizin idrakınıza, şuur sahanıza girmeyen 

konulardır. Belirtilmesinde bir anlam yoktur. 

 

 Soru: Peki efendim teori veya bilimsel düzey 

diyemediğimiz nedenlerden dolayı gruplar oluşabiliyor mu? 

 

 Semiyun: Grup sözü sizdeki gibi bir ayrımcılığı, 

zıtlığı, karşı tarafın diğer tarafa negatif yansımalarını ihtiva 

eder bir çağrışım yapmaktadır. Bizde böyle bir durum 

yoktur. Elbetteki değişik gruplar, fikirsel düzeyde farklı 

yapılan-malar, belirli amaçlara yönelmiş grup çalışmaları 

vardır. Ama size az önce sözünü ettiğim gibi bu gruplar ile 

diğer gruplar arasında bu tür bir ayrım asla söz konusu 

olamaz. Durum sandığınız gibi değildir. 

 

 Soru: Fiziksel olarak yorulmadığınızı biliyoruz. 

Zihinsel açıdan yoruluyor musunuz?  

 

 Semiyun: Hayır. Zihinsel açıdan da yorulmuyoruz. 

Ama bedenimizin zaman zaman bir nevi şarja ihtiyacı 

olduğunu daha önce söylemiştik ve bunu 1-1,5 saatlik bir 

şuurlu uyku ile hallediyoruz. Ama zihinsel bir yorgunluğu 

ben bugüne kadar kendimde yaşamadım. Çünkü zihinsel 

yorgunluk arkasından zihinsel dinlendirmeyi 

gerektirmektedir. Ama biz de zaman zaman konsantre 

olduğumuz işte daha fazla bir netice alamayacağımızı 

gördüğümüzde zihnimizi başka bir konuya yöneltmek 

suretiyle yorgunluk demiyelim ama tekrar zihin tazeleme 

haline girmekteyiz. Şüphesiz Agartalı insanların zihninin, 

şuurunun her an yüzde yüz kapa-site ile çalışması şart 

değildir, mümkün de değildir. Ama değişik konuları değişik 
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açılardan ele alarak bizim daima zihnimizi taze ve zinde 

kullanmayı bildiğimizi söyleyebilirim. Şuurumuz değişik 

düzeylerde, oranlarda çalışsa bile asla uyku hali gibi şuursuz 

bir seviyeye düşmemektedir. 

 

 Soru: Agartalılarda tatil kavramı var mıdır? 

 

 Semiyun: Bedensel ve zihinsel açıdan 

yorulmadığımıza bakıp Agartalılar tatil yapmaz diye 

düşünmemelisiniz. Bizler gerek Agarta'da, gerekse kainatın 

pek çok değişik yerlerinde tatil yaparız. Ama düşündüğünüz 

tatil kavramı ile bizimki birbirinden farklıdır. Siz yorulur 

ortam değiştirmek ihti-yacını duyar ve tatile gidersiniz. Ama 

bizde bu şekilde tatil amaçlanmış değildir. Fakat biz de 

insanız. Değişik ortamlarda değişik işlerle uğraşmayı 

severiz. İşte tatil bize bu tür bir ortam hazırlar. 

 

 Soru: Örneğin siz şu işi yapıyorsunuz ama aynı za-

manda bir müzik aleti de çalmayı istiyorsunuz diyelim. Veya 

yüzmek istiyorsunuz. Yüzdüğünüz süreç içerisinde tatil 

kavramı gündeme gelebilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Bu çok kısa süreli değişik bir hayat tarzı 

olarak ele alınabilir. Benim tatilden kastettiğim asıl bu değil-

dir. 

 

 Soru: Peki örneğin kainatın şu bölgesindeki, şu 

değişik özellikli denizde yüzelim. Eşi dostu da alalım gibi 

bir anlayış var mı? 

 

 Semiyun: Hayır o da yoktur. O yine sizin dünyevi bir 

yaklaşımınızdır. 
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 Soru: Peki nasıl yaklaşmak gerekir? 

 

 Semiyun: İşte ben onu yukarıdaki sözlerimle kısmen 

anlatmış bulunuyorum. Bizim tatile ihtiyacımız vardır ve biz 

tatilde değişik uğraşlar içerisinde bulunmaktan hoşlanırız. 

Ama tatilde de bizim tekamül etme süratimizde; gerek 

Agarta'ya, gerek insanlığa, gerekse ruhsal varlığın külüne 

karşı bir kesinti olmaz. 

 

 Soru: Hem çalışıp, hem tatil yapıyorsunuz o zaman. 

 Semiyun: Çok kaba olarak öyle söylenebilir. 

 

 Soru: Soru hazırlarken şöyle demişim: Kainatın 

sevdiğiniz bir dünyasına gidip, eşle, dostla, sevgiliyle 

beraber olup dinlenmez misiniz? Ya da buna benzer 

durumlar var mıdır? 

 

 Semiyun: Kainatın değişik yörelerine gitmeyi biz de 

arzu ederiz. Gideriz ama bunun tatil kavramı ile doğrudan 

doğruya bir ilişkisi yoktur. 

 

 Soru: Peki daha ziyade tatilde farklı bir yere gitme 

kavramı var mıdır? 

 

 Semiyun: Bunu kabul edebiliriz. 

 

 Soru: Öyleyse daha ziyade nereler; hangi düzey veya 

boyutlar tercih edilir efendim? Veya bu tür boşluk 

demiyelim ama tatille ifade edilen kavramlarda daha ziyade 

üst düzey ve boyutlar tercih edilir mi?    
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 Semiyun: Bu bazen böyle olabileceği gibi daha alt 

düzey ve boyutlar da tercih edilebilir. O açıdan bakıldığında 

durumda herhangi bir değişiklik yoktur. 

 

 Soru: Aklıma şu geliyor. Örneğin sevdiğiniz bir insan 

var. Yeni evlendiniz ve birlikte bir aşk yaşıyorsunuz. Aşkı 

en yüksek düzeyde yaşamak için ulaşabileceğiniz en yüksek 

boyutlara ulaşıp orada aşkı yaşamak gibi bir duygu, düşünce 

oluşabilir mi efendim? 

 

 Semiyun: İnanınız oluşur. Bu anlattığınız hadise 

ancak yaşandığı zaman aşkın güzelliği daha çok ortaya 

çıkar. Birbirine aşık insanlar bu aşkı her boyutta doyasıya 

yaşamayı arzu ederler. Gerçekten 8. boyuta kadar fizik 

bedenlerini de taşıyarak oranın hal ve imkanları içerisinde 

aşkı yaşamak tarif edilmez bir mutluluk ve güzelliktir. Böyle 

durumlar çok sık gerçekleşmektedir. İşin son derece 

mutluluk verici ve aslında ilahi yönünü siz ortaya çıkartmış 

bulunuyorsunuz. Bizde aşk en kaba halinden en ilahi 

mertebesine kadar bir arada yaşanır dersem buna 

şaşırmamanızı aynı zamanda söylemek durumunda kalırım. 

 

 Soru: Aynı şekilde başka dünyalardaki insanlar ve 

insan sınıfına girmeyen varlıklar ile böyle çok sıcak 

dostluklar kurulmakta mıdır? 

 

 Semiyun: Bizler insanız ve insanın sevgi kapasitesi, 

anlayış kapasitesi kainattaki pek çok varlıktan üstün 

durumdadır. Allah'ın bize verdiği güzel lütuflardan bir tanesi 

de budur. Bizim insan dışındaki pek çok varlık ile özel dost-

luklarımızın olduğunu, muhabbetlerimizin olduğunu, onların 
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bizi anladığını, bizim onları anladığımızı ve birbirlerimizi 

cezbedip çektiğimizi burada ifade etmek gerekiyor. Az önce, 

"8. boyuta kadar" diye bir söz sarf ettik. İşte bu boyutlara 

kadar yaşayan çok değişik varlık türleri ile; gerek ruhsal 

olsun, gerekse ruhsallık dışı varlık türleri ile çok derin 

muhabbetlerimiz ve dostluklarımız olmaktadır. İşte bunun 

doğal sonucu olarak bir Agartalının yüz milyonlarca tanıdığı 

olmaktadır. Bunun asla yadırganacak bir yanı yoktur. 

 

 Soru: Peki bunlara vakit ayrılıyor mu? 

 

 Semiyun: O vakit gerektiğinde bir saniye bile olsa 

amacın oluşması açısından yeterlidir. Bu açıdan bizim vakit 

sorunumuz yoktur. 

 

 Soru: Peki o zaman gerektiğinde bir Agartalı birçok 

yerde aynı anda bulunabilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Gerektiğinde bulunabilir. Ama bunun özel 

bir durum olduğunu söylemek gerekir. 

 

 Soru: Yani bizim bazı evliyalarımız gibi, bizim 

dünya-mızda fiziki bir beden oluştururken kendi fiziki 

bedeni Agarta'da çalışmasına devam edebilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Çok isterse bunu yapabilir. Ama bu istisnai 

bir durumdur. Az önce sözünü ettiğimiz dostluk kavramı ile 

bunun o kadar yakından bir ilgisi yoktur. Yani eşe dosta 

ulaşmak, onlarla beraber olmak açısından birkaç beden  

ortaya çıkartayım da bunu gerçekleştireyim diye bir kavram 

doğru bir kavram değildir. 
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 Soru: Dostlara özlem olmakta mıdır efendim? 

 

 Semiyun: Zaten dostların arzu edilmesi mutlaka 

arkasında bir özlem duygusunu veya şuurunu taşır. Çünkü 

bizde özlem bile şuurlu bir hal almış durumdadır. Özlem 

olmalıdır ki, dostluk arzu edilsin. 

 

 Soru: Efendim benim hazırladığım sorular aşağı 

yuka-rı bu kadardı. Sizleri daha farklı açılardan tanımamız 

bakımından bu celsenin yararlı olduğunu düşünüyorum.  

 Semiyun: Aynı düşüncelere ben de sahibim. Size iyi 

akşamlar dilerim. 

 

 

 

 

 Celse: 112 26.2.1997 

 

 Agarta'da şuur. 

 

 Semiyun: İyi geceler. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi geceler. Bu celsede Agartalıların şuurları 

ko-nusu üzerine konuşmak istiyorum. Önce, her an şuurlu 

yaşa-mak mümkün müdür? Mümkünse bu nasıl olur? 

Oradan başlayalım efendim... 

 

 Semiyun: Her an şuurlu yaşamak tabiri hangi açıdan 

konuyu ele alacağınıza bağlıdır. Sizler yapınız gereği gerek 

uykunuz esnasında, gerekse zaman zaman şuursuzluk 

içerisinde bulunmaktasınız. Ama bu haller altında bile sizin 

üst benliğinizin (ki, siz bunun farkında değilsiniz) şuuru açık 
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bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Aslına bakarsanız biz 

ruhsal varlıklar olarak, kendimizi daima şuurlu varlıklar 

olarak tanımlamak durumundayız. Çünkü ruhun şuursuzluk 

diye bir kavramı olamaz. İnsan bedenine girmeye hak 

kazanmış, bir anlamda kendisinin farkına varmış olan ruh 

artık daima şuurlu olmak imkan ve liyakatına erişmiştir. Ve 

bundan geriye dönüş olamaz. Konuya Agartalılar açısından 

bakacak olursak daima şuurlu bir halde olan yüksek 

benliğimiz ile bizim irtibatımız sizinkine nazaran çok daha 

fazla olduğu için biz de bundan nasiplenmiş durumdayız. 

Genel olarak şuurluluk halimizin açıklamasını bu şekilde 

yapabiliriz. Yani daima uyanık ve daima kendi bilincinde 

olan varlığımızın bizimle olan irtibatı çok fazla olduğu için 

biz daima şuurlu bir vaziyetteyiz ve bütün Agartalılar kendi 

seviyeleri icabı günün yirmi dört saati şuurludurlar. Şuurlu 

yaşamanın mümkün olduğunu genelde bu kelimelerle, bu 

şekilde izah edebiliriz. 

 

 Soru: O zaman arkadan bunu tamamlayan bir soru 

geliyor: Uyku hali sizde yoktu. Yani zihin uyumuyordu. 

Uyku sizde niye yok? 

 

 Semiyun: Bu az önceki yüksek şuur ile, yüksek bilinç 

ile irtibatımızın doğal neticelerinden biridir. Zihnimiz veya 

şuurumuz yüksek şuur ile belirli bir oranda ilişkiye girmeye 

hak kazandıktan sonra uyku hali ortadan kalkmakta, insanın 

şuuru veya zihni yorulmayacağı için bunu dinlendirmek 

kavramı gündeme gelmemektedir. 

 

 Soru:  Burada bir parantez açalım. Bebekler ve 

çocuk-lar uyuyor öyle değil mi efendim? 
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 Semiyun: Uyumaktadırlar. Böylece bedenlerini 

dinlen-dirmekteler ama bedenlerinden daha çok şuurlarını 

dinlendir-mekteler. Çünkü şuurları aynı sizin bebeklerinizde 

olduğu gibi doğumda tamamen kapalıdır ve fakat sizinkine 

benze-meyen bir sürat ile çocuklarımızın şuurları açılır. İşte 

bu süreç içerisinde çocuklarımız uyku uyuduklarında 

şuurları kapalıdır. Ama yine 7 yaşından sonra diyelim genel 

bir ifade ile, çünkü yedilerin önemi çok büyüktür bunu 

biliyorsunuz, çocuklarımız büyükler gibi şuurlarını uyku 

haline sokmazlar. Yani her an şuurlu hale, düzeye gelirler ve 

bedenleri yine bizimki gibi 1-1,5 saatlik bir dinlenmeye 

uygun hale gelir. 

 

 Soru: Agartalı şuurların yorulmadığını biliyoruz. 

Buna şuura bağlı zihnin yorulmaması demek daha uygun 

olur. Şuur ve zihin sizde neden yorulmaz ve tükenmez? 

 

 Semiyun: Belki aynı cevap olacak ama yine bunun 

yüksek şuur ile ilişkisi vardır. Daha önceki celselerimizden 

hatırlarsanız bizde yüksek şuur ile cüzi şuurun arasındaki 

farkın çok az olduğunu, yani aradaki bağlantının çok fazla 

olduğunu söylemiştik. Ruh yorulmayacağı için, ruha bağlı 

zihin, şuur da yorulmayacağı için ve bu bize o hali ile 

yansıyacağı için yani bir anlamda aynı zihin ve şuurdan biz 

yararlanabildiğimiz için bizim zihin ve şuurlarımız bulanık-

laşmaz, yorulmaz ve kapanmaz. Mesele budur. 

 

 Soru: Ama yine de başka nedenler var efendim. 

Örneğin beynin büyük olduğunu biliyoruz. Bu bir neden 

olamaz mı? 
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 Semiyun: Onları zaten hesaba katarak konuşuyoruz. 

Bizim yüksek şuurumuz ile daha sıkı bir şekilde irtibata geç-

memizin asıl nedenlerini düşünmemiz gerekir. Bunlardan 

biri daha latif bedenlere sahip olmamızdır. Beynimizin 

tamamına yakın kısmının işletmeye açılmış ve kullanılıyor 

olmasıdır. Beynimizin oransal olarak sizinkine göre daha 

büyük bir durumda bulunmasıdır. Aynı şekilde bir başka 

neden Agartalı varlıkların cüzi ruhlarının sizinkine göre çok 

daha gelişmiş durumda bulunmasıdır. Yani zaten asıl 

varlıktan çok büyük bir ana parça Agarta'ya 

bedenlenebilecek durumdadır. Bu nedenle Agarta'ya enkarne 

olan cüzi ruhlar veya cüzi varlıkların şuurları çok daha geniş 

kapasitededir. Aslında bu kelime gerçeği izah etmemekle 

birlikte yine de kullanılabilir. 

 

 Soru: Bizde dünyasal durumu hesaba kattığınızda 

bazı insanların dar şuurla dünyaya doğduğunu biliyoruz. 

Sizde alabildiğine çok şuurla mı doğulur yoksa program 

gereği daha dar şuur kullanılabilir mi? 

 

 Semiyun: Sizinki kadar geniş bir açısı yoktur. Bizde 

varlıklar olabildiğince açık şuurlarıyla Agarta'ya doğmak ve 

ondan faydalanmak imkanına sahiptirler. Ama istisnai 

haller, programı gereği dediğiniz gibi olaylar olmakta, şuur 

nispeten belirli bir yüzde ile çalışabilmek maksadıyla 

kendini ayarla-maktadır. 

 

 Soru: Oraya geleceğim efendim. Biz şimdi 

sorularımı-za devam edelim. Unutmama neden olur? 

Agartalı niçin unutmaz? 
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 Semiyun: Yukarıda deminden beri sözünü 

ettiklerimiz  unutmamaya neden teşkil ederler. Şuurumuzun 

yüksek seviyesi unutma kavramını ortadan kaldırır. Çünkü 

ruh hiçbir zaman unutmaz. Her şeyi, her an hatırlayabilecek 

hassalara sahiptir. 

 

 Soru: Peki ruh, ana ruh her şeyi her an yaşar mı? 

 

 Semiyun: Hayır. Konuya o şekilde yaklaşamazsınız. 

Orada durum oldukça farklıdır. Biz konumuz çerçevesinde 

bu şekilde konuşuyoruz. 

 

 Soru: Peki Agartalı şuurlarda en ufak detaylar hatırla-

nır mı, hatırlanırsa nasıl hatırlanır ve bu gerekli midir? 

 

 Semiyun: Her şeyden önce gerekli değildir. Çünkü 

zaten sizin yaşadığınız ve kendinize kattığınız bütün olaylar 

sizin şuurunuza yansımış durumdadır. Siz olaylardan ziyade 

o olayların sizde yarattığı yüksek idrakı, şuuru göz önüne 

alarak, onu kendinizden ya da kendiliğinden devreye 

sokarak yaşantınızı tanzim edersiniz. Olaylardan ziyade 

olayların size kazandırdığı değerler şuurunuzun daha verimli 

bir şekilde çalışmasına neden olur. Ama sorunuz 

kapsamında konuya yaklaşacak olursak gerektiğinde 

herhangi bir olayın en küçük detaylarını bile hatırlamak 

Agartalı zihinler için hiçte zor bir şey değildir. 

 

 Soru: Efendim üst şuur ile ilişki çok fazla. Üst şuur 

ile ilişki nasıl ayarlanır? Üst şuur bize göre sizde ne oranda 

açıktır? 
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 Semiyun: Agartalı insanların şuurları kendi çabaları-

nın doğal bir neticesi olarak belirli yaşlardan sonra üst şuur 

ile en yüksek irtibatı kurabilecek düzeye erişirler. Sizin üst 

şuurunuz ile irtibatınız binde birden bile azdır. Ama bizde 

bu genel olarak yüzde ile ifade edecek olursak %40 ile %50 

oranında değişir. Aslına bakarsanız neden %100 değil 

diyebi-lirsiniz. Fakat bu verdiğimiz yüzdelerin anlamını siz 

henüz bilmiyorsunuz. %60, 70 ve %100'lük bir duruma 

çıkartmak hali sandığınızdan da müthiş bir şeydir. Ama biz 

yine bu şekilde çalışmalarımıza devam etmekte ve bu oranı 

yükselt-meye çalışmaktayız. 

 

 Soru: Bizim dünyevi yaşantımıza, programımıza göre 

üst şuurun yansıma düzeyi per değeri ile ayarlanmaktaydı. 

Buna az önce değindik. Sizde böyle bir ayarlayıcı meleğe 

ihtiyaç var mıdır? Varsa bu ne orandadır? Yoksa melek 

değerlerin sizde rolü ortadan kalkmış mıdır? Çünkü az 

önceki sorunun cevabında öyle bir şuur ayarlaması olduğunu 

söyle-miştiniz? 

 

 Semiyun: Bizim açımızdan durum bir hayli farklıdır. 

Bizde per değerinin rolü çok ama çok küçük bir noktaya 

inmiştir. O rolü ruhsal varlığımız ele almıştır. Ve bu şuur 

ayarlamasını samimiyetle söyleyeyim ki, ruhsal varlığımız 

veya yüksek şuurumuz bizzat yapabilir. Gerektiği kadarını 

verebilecek bir ölçüyü kendisi ayarlayabilir. Bizde per 

değerinin dışında başka melek değerler rol oynar dersem 

buna şaşırmamanızı isterim. Sizin ifade ettiğiniz per 

değerinin bizim açımızdan pek büyük bir önemi yoktur. 

Çünkü bu değer nihayet belirli sıkalalarda iş gören bir melek 

değerdir. Belirli tekamül noktalarından sonra bu varlığın 

görevi sona ermekte ve başka tür varlıkların, yine melek türü 
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varlıkların görevleri devreye girmektedir. Bizde bu tür daha 

üstün nitelikli melek değerler bir taraftan etki ederler ama 

bunun az önce söylediğimiz konu ile ilgisi yoktur. Onların 

rol ve fonksiyonları oldukça farklıdır. 

 

 Soru: O konu kapsamımız dışında. Sekizinci boyuta 

kadar çıkıyorsunuz. Şuur burada daha mı berraktır? 

 

 Semiyun: Hayır o açıdan herhangi bir farklılık 

yoktur. Dünyada nasılsa orada da o düzeydedir. 

 

 Soru: Yalnız vibrasyon arttığına göre yüksek şuur ile 

burada irtibat daha kolay değil midir? 

 

 Semiyun: İrtibat daha kolay olsa bile bizim bir insan 

olduğumuzu akıldan çıkartmamanız gerekir. Kapasitenin 

üzerinde bir bilgi yüklemesi veya durum yaratılması bizim 

için bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü bizim bir ufkumuz, 

bir sınırımız vardır. O tür düzeyde söylediğiniz teorik olarak 

doğru olsa bile yüksek şuurumuz işte burada o demin sözünü 

ettiğim dozaj ayarlamasını yapabilecek durumdadır. Çok 

ufak tefek farklılıklar o boyutun genel yapısından 

kaynaklanarak devreye girmekte ise de genel yapı bu 

şekildedir. Yani dünyadaki veya sekizinci boyuttaki 

şuurumuz yine aynı düzeyde çalışmasını sürdürür. 

 

 Soru: Şuur seviyesini artırmanın ana yolu sizin için 

yüksek varlığınız veya şuurunuz arasındaki ilişkiyi 

çoğaltmak mıdır? 

 

 Semiyun: Genel olarak böyledir. Fakat bizim dar 

şuurumuzun bile yüksek şuurdan daha farklı olarak kendi 
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varlığından, kendi varlığının tecrübelerinden kaynaklanan 

şuur kapasitesini artırma imkanı vardır. Bu da işin bir başka 

boyutudur. Çünkü ister dar olsun, ister yüksek şuurumuz 

olsun tamamen aynı esastan oluşmuştur ve bu şuurun 

varlığını artırabilmesi için hayat ile hemhaş olması, 

haşriyetini sürdürmeye devam etmesi gerekir. Yüksek 

varlığımız pek çok cüzi varlığından gelen bilgileri varlığında 

toplayarak gelişimini sürdürürken cüzi varlığımız yani 

Agarta'daki dar şuurumuz yine maddesel deney ve hayattan 

aldığı bilgilerle şuur kapasitesini yükseltmeye devam eder. 

Burada belirli bir orantılama bile yapmak hatalıdır. Çünkü 

yüksek şuurumuzun çok sayıdaki cüzi varlığından elde 

etmekte olduğu şuur düzeyinin yükseltilmesi çabası, yani 

tekamül sürati çok daha yüksektir. 

 

 Soru: Ama yine de bu hayat, bu tecrübe devam 

ederken yüksek şuur ile irtibatın artırılması gündeme 

gelmiyor mu? 

 

 Semiyun: O zaten gelmektedir. Ama daha hayata 

doğmadan evvel neyin ne miktarda olabileceği hesaba 

katılmış durumdadır. Bu az önce sözünü ettiğim gibi belirli 

yüzdeleri bir yaşantıda asla aşamaz. 

 

 Soru: Sekizinci boyuta kadar çıkıyorsunuz. O halde 

yüksek benlik veya asıl varlığınız hangi ortamın doğal 

sakinidir? 

 

 Semiyun: Sekizinci boyut dediğiniz halin çok daha 

ötesindedir. Bu kadarını söylemek şu aşamada yeterlidir. 
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 Soru: Biz ona mesela sultani ruh diyoruz. O sizde 

devreye girmiştir ama saf bir manevi değerdir. Belki buna 

boyut kavramı ile yaklaşmamak mı gerekir?  

 

 Semiyun: Hayır. İsterseniz bu soruya hiç cevap 

verme-yelim. Bu kadarı yeterlidir. 

 

 Soru: Yüksek şuurunuzun dahi imkan hudutları 

vardır. Bu hudut Agarta'da ele alınır mı? Alınırsa buna nasıl 

yaklaş-mak gerekir? 

 

 Semiyun: Alınırsa bile teorik açıdan ele alınır. 

Sorduğunuz şu sorunun tam olarak ne manaya geldiğini 

bildiğinizi söyleyemeyiz. O açıdan cevabımız bu kadardır. 

 

 Soru: Efendim önceki celselerden şuurunuzun 

genişliğine ya da kapsamına pek çok örnek almış idik. Fakat 

genel olarak şuurunuzun kapsamını bize nasıl açıklarsınız? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız siz kendiniz cevabı 

sorunun içinde vermiş durumdasınız. Agarta'ya yönelik 

bütün çalışmalarımızın genel kapsamından zaten bizim 

şuurumuzun düzeyi hakkında genel bir fikir sahibi olunması 

mümkündür. Daima berrak ve uyanık bir şuurun asla 

yorulmayan, unutmayan bir şuurun ne demek olduğunu siz 

tam olarak idrak edecek düzeyde değilsiniz. Bu celsenin 

bizim şuurumuz hakkında az çok fikir sahibi olabilmeniz 

açısından mutlaka yapılması gerekiyordu. Bu açıdan 

celsemiz son derece yararlı olmaktadır. 

 

 Soru: Ben sözlüğe baktım. Şuur; genel olarak bilmek, 

bilinçli olmak, derin zihinsel algılama ve anlama, kavrama 
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olarak düşünülebilir. Yani bu bilmek hadisesi sonuçta. Bu 

sizce nedir efendim? 

 

 Semiyun: Konuştuğumuz konuların nihayet somut 

değil soyut konular olduğunun farkındasınız. Bizler, ister 

şuur, ister bilinç veya bilginin kullanımı deyin sizinki ile 

kıyaslanamayacak oranda bu imkandan, yani bunlardan 

yararlanmaktayız. Başka türlü bir izah veya oran vermek bir 

hayli zordur. Yine Agartalı insanın hem fiziksel, hem ruhsal 

özelliklerini pek çok celsede işlediğimizi göz önüne alırsak 

bu sorunun cevabını da eski celselerimizden toplayarak elde 

etmeniz mümkündür. 

 

 Soru: Hep şuurdan, bilinçten bahsettik. Birde 

şuuraltı, bilinçaltı çalışmalar var mıdır?  

 

 Semiyun: Hayır. Aslında şuuru şuuraltı olarak veya 

üstü olarak ayırmak doğru değildir. Sizdeki durum açısından 

ele aldığımızda yaklaşımınızı doğru kabul edebiliriz. Çünkü 

sizde uyuma kavramı vardır. Yani şuursuzluk kavramı 

vardır. Dar şuurunuz uyurken bunun altındaki yüksek 

şuurunuz uyumamaktadır ve ona da ulaşmanın çeşitli 

kademeleri vardır. İşte sizdeki bilim adamları bu kademelere 

ulaşma çabası içerisinde çalışmalar yapmaktadırlar ve bir 

bilinçaltı ortaya çıkartmışlardır. Sizin açınızdan durum 

geçerli ise de bizde bu tür bir ayrım olmadığı için böyle bir 

şey geçerli değildir. 

 

 Soru: Sizde şuuru arttırıcı çalışmalar var mıdır? 

Varsa bu yine yüksek şuura ulaşma çalışmaları mıdır? 

Örneğin meditasyon gibi efendim... 

 



 29 

 Semiyun: Vardır. Bizde az önce sözünü ettiğimiz gibi 

şuurumuzdan en yüksek düzeyde yararlanmayı arzulamakta-

yız. Ama bir Agartalı hayatının her döneminde veya günlük 

yaşantısının her anında mevcut şuurunu yüzde yüz kapasite 

ile kullanıyor değildir. Şüphesiz ilk akla gelen yüksek 

şuurumuzdan elde edebileceğimiz verimin arttırılması yani 

orayla olan ilişkimizin sıklaştırılmasıdır. Bunun sağlanabil-

mesi açısından kendimize özgü çalışmalarımız olmaktadır. 

Fakat yine şunu önemle belirtelim ki, sizdeki durum ile 

bizdeki durum aşağı yukarı aynıdır. Yalnız biz, neye ulaşıp 

ulaşamayacağımızı size göre bilmek ve isteğimizin dozunu 

ona göre ayarlamak imkanına sahibiz. Biz yüksek 

şuurumuzla bu yaşantımızda en fazla ne dereceye kadar 

irtibata geçeceğimizi bilir ve onu elde etmeye çalışırız. Elde 

etmek yetmez ondan her an yararlanma imkanını yaratmak 

için ayrı bir çaba sarfederiz. Fakat şu konuştuğumuz konular 

bile bu işin kolayca başarılabildiği anlamına gelmemelidir. 

Bizde bu tür bir başarısızlık ve başarı kavramı olmamakla 

birlikte her şeyin bir imkan hududu ile çevrili olduğunu 

söylemek gerekir. 

 

 Soru: Bir de efendim kozmik şuur denilen bir kavram 

var. Bu kavramı ruhun kül şuuru veya Vahdet olarak 

yükseltirsek acaba sizin şuurunuzun genişleme yol ve 

imkanlarından biri de bu ebedi en yüksek şuura sızma 

çalışmaları olabilir mi? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız bu sözünüzü birazda 

sizin tasavvufi bir yaklaşımınız ile Allah'ın şuuruna erişme, 

O'ndan nasiplenme, O'nunla dost olma kavramına 

bağlayabiliriz. O açıdan büyük bir aşk ile Allah'a ulaşma 

yolu, O'nun şuuruna sızmaya çalışma yolları kademe 
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kademe her varlık için mümkündür. Sizin dünyanızdaki 

insanlar için de, bizim için de, çok daha ileri merhalelerdeki 

ruhlar için de daima o düzeylerde mümkün olabilmektedir. 

Biz de nihayet kısaca Allah aşkını yüreğimizde daha çok 

yaşayabilmek, ondan her hali ile yararlanabilmek için bu tür 

çalışmalar yapmaktayız. Ama onun doğrudan doğruya şuur 

ile ilgili olduğunu ben söyleyemeyeceğim. O çok daha farklı 

bir haldir ve onu aşk ile nitelemek bence şuur kelimesinden 

daha uygun bir izah tarzı olur. 

 

 Soru: Efendim benim bu akşam için hazırladığım 

sorular bu kadardı. Bu yönüyle de sizi tanımamız yararlı 

oldu. Ekleyecekleriniz varsa alalım. 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. İyi bir celse olmuştur. Size 

iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 113 8.3.1997 

 

 Agarta'da tekamül ve olay. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler. Agartalılar tekamül için 

bedenlenmiş ruhlar. Ve bunlar Agarta'da tekamül için 

bulunuyorlar. O halde onlar tekamül ettirici unsurlarla 

karşılaşmak zorunda-lar. Bu bizde genel olarak "olay"la 

karşılaşmak şeklinde oluyor. İnsanlar yeryüzünde acı, tatlı 

ve önüne geçemediği birçok olay yaşayarak, bunlardan 

sonuçta alacaklarını alarak tekamül ediyor. Bu olaylar bizim 
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karşımıza irademiz dışında çıkıyor. Sizler olay yaşar 

mısınız? 

 

 Semiyun: Agartalılar Agarta okulunda zaten o okulun 

öğrenimini görmek için bulunduklarının bilincindedirler. 

Şüphesiz her okulun kendi özelliklerinden kaynaklanan bir 

eğitim programı mevcuttur. Okul düzeyi yükseldikçe öğren-

ciler burada ne için bulunduklarını daha şuurlu bir biçimde 

tespit ederek ona göre hayatlarını tanzim ederler. Öncelikle 

dünyanızdaki duruma baktığımızda insanların şuursuz ve 

hayattan bihaber olduklarını görürüz. Oysa dünya bir 

tekamül ettirici okul olduğundan onun da bir öğretici 

programı bulunmaktadır. Fakat insanlar bunu bilmedikleri 

için hemen hemen tamamiyle şuursuz bir biçimde bu 

öğrenim programını görürler. İşte bu öğrenim insanların 

şuursuz olması nedeniyle zaman zaman insanlara acı ve 

ızdırap verici bir tarzda ortaya çıkmaktadır. Ve insanlar 

öğrenimde bulunduklarını bilmedikleri için karşılarına kendi 

iradelerinin dışında tanzim edilmiş olaylar çıkmaktadır. 

İnsanların karşısı-na olayların çıkması onların şuursuz 

oluşlarından kaynaklan-maktadır. Yani ders çalışmayan 

öğrenciye dersin zorla öğretilmesi gibi dünyada ne için 

bulunduğunu anlamayan öğrencilere ilahi alemin iradesi 

tahtında bir takım mecburi olaylar yaşatılarak o olayların 

arkasında yatan manevi tekamül ettirici vasıfları 

kazanmaları insanlardan beklenmek-tedir. Agarta okuluna 

gelince, Agartalı kardeşlerimiz burada niçin bulunduklarını 

bilmektedirler. Dolayısıyla onların şuursuz bir biçimde 

olaylar yaşaması nedeniyle okulun programını uygulamaları 

manasızdır. Agartalı kendi progra-mını kendisi yaparak 

gelmiştir ve bu programının tamamen bilincindedir. Bütün 

hayatı onun bu programını gerçekleş-tirmeye yönelik olarak 
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gösterilmesi gereken çabalardan ibaret olmaktadır. Doğaldır 

ki, bunun içinde ızdırap kavramı artık yer etmeyecektir. Bir 

Agartalı olayları kendisi yaratmakta, gidişatını kendisi 

yönlendirmektedir. Bu onun kendisi için en uygun olan 

hayat şekli demektir. Sanırım anlaşılmıştır. 

 

 Soru: Bu kısım anlaşıldı efendim. Anladığım 

kadarıyla bir Agartalı olayları şuurlu bir biçimde kendisi 

tanzim ediyor. Fakat yine de onun şuurunun ötesinde 

yaşadığı olaylar var mıdır? 

 

 Semiyun: Şüphesiz vardır. Çünkü nihayet Agartalı 

bireysel olarak programının ana hatlarını bilmektedir. Fakat 

bu programlar öyle görünüşte karmaşık bir haldedir ki, 

örneğin belki de milyonlarca Agartalının hayat programı ile 

çatışan, birleşen onlarla bağlantılı kısımları bulunmaktadır. 

Agartalı bunun hepsini bilemez. Ama her karşısına çıkan 

kendi programının dışındaymış gibi görünen programların 

bile aslında kendi iradesinin üstünde yine daha yüksek idari 

planlar tarafından planlanmış olaylar olduğunu bilir ve 

sezer. Yine kendi iradesi ve çabası kapsamında bu olaylar 

içerisinde yer alır. Başkalarının tekamülünde bu şekilde 

dolaylı olarak hizmet eder. Ama Agartalı ana programını, 

ana planını ve bunun dışındakilerinin doğrudan doğruya 

kendisiyle ilgili değil ama dolaylı olarak kendisini 

ilgilendirdiğini bilir. 

 

 Soru: Peki bu şuursuzluk daha mı fazladır? 

 

 Semiyun: Hayır. Ana hatlarıyla yukarıda söylediğim 

şekildedir. 
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 Soru: Yani Agartalıların bilmediği, hesaplamadığı o-

laylar karşısına çıkmaktadır. 

 

 Semiyun: Gayet tabii çıkacaktır. Çünkü nihayet 

Agartalı kainatta ve onun bir dünyasında yaşayan fizik 

bedenli bir canlıdır. Az önce sözünü ettiğim gibi kainat bir 

bütündür ve pek çok yönüyle bilinmezliklerle doludur. 

Birbirini silsile halinde etkileyen olaylar her an meydana 

gelmektedir. Burada az önce konuştuğumuz hadise nispeten 

Agartalıların kişisel tekamülüyle ilgili hadiselerdir ve bunda 

büyük oranda Agartalı şuurlu bir davranış ve plan 

sergilemektedir. Yani bu hadise topyekün planlı bir şekilde 

yürür. Ama onun dışında gerek Agarta'nın, gerek diğer 

insanların, gerek kainatın, gerekse külli olarak ruhsal 

varlığın topyekün tekamül ettiğini düşünürsek bunlara bağlı 

olaylar o kişinin karşısına veya Agarta halkının karşısına 

sürekli çıkmaktadır. Ama bunlar dahi bizim tekamülümüzü 

etkile-yen, olumlu yönde neticeler veren olaylar 

durumundadırlar. 

 

 Soru: Doğmadan önce şuurlu bir biçimde ilahi planda 

yapılan ve doğunca belli bir hayat tecrübesi kazandıktan 

sonra hatırlanan bu programa bir Agartalı herşeye rağmen ne 

ölçüde uyar? Çünkü nihayet bir sınav söz konusu... 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız hadise düşündüğünüz 

manada tezahür etmemektedir. Yani bir Agartalı, "benim 

yarın başıma bu olay gelecek" diye bir düşünce içerisinde 

olmamaktadır. Onun hangi dalda çalışacağı, örneğin meslek 

seçeceği programı gereği önceden tespit edilmiştir. Agartalı 

bunu bilir ve bu meslekte çalışmaya devam eder. Ama gün 

ve gün, saat ve saat ne ile karşılaşacağını bilmesi gibi bir 
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kavram geçerli ve doğru değildir. Nihayet bir Agartalı 

mevcut hisleri ve yüksek şuuru ile irtibatı neticesinde her an 

denetlemek imkanına sahiptir. Bu bizim için çok kolaydır. 

Herhangi bir gecikme veya erken kalma hadisesi bu nedenle 

ortadan kalkmaktadır. Bir Agartalı bu hayattan neyi elde 

etmek istiyorsa adım adım o yolda yürür. Bunda geri kalma 

söz konusu olamaz. İleri gitme kişinin gayretine, ekstra 

çabasına bağlıdır. Ve Agartalı daha Agarta okulundan 

ayrılmadan önce, daha önce söz veripte geldiği, amaçladığı 

hedefleri tutturup tutturmadığını bilir. Zaten tutturduktan 

sonra da Agarta'da kalmasına lüzum duyulmaz. Bizde öte 

aleme geç-tikten sonra bu şekilde bir hesap ortadan 

kalkmaktadır. 

 

 Soru: Yine de öte aleme geçince bir şifaya gitme, 

orada arınması, günah-sevap kavramı Agartalı için geçerli 

değil mi? 

 

 Semiyun: Tamamen geçerli değildir. Çünkü sizin 

bağlı olduğunuz kanunlara artık o bağlı değildir. Bunları 

daha önceden biliyorsunuz. Düşündüğünüz manada bir 

sevap-günah kavramı olmadığını da biliyorsunuz. Bir 

Agartalı dünyadaki programını gerçekleştirdikten sonra 

ahiret alemin-deki doğal mekanına döner ve orada yine 

hayatını sürdürmeye devam eder. 

 

 Soru: Peki bu arada hiç tortu, temizlenmesi, arıtması 

gereken dünyevi unsurlar ruhunu kaplamamış mıdır? 

 

 Semiyun: Çok cüzidir. Kaplamışsa bile bunu kendi 

imkanlarıyla temizleyebilecek durumdadır. Zaten kendi ale-



 35 

mine dönerken bu işi otomatik olarak yapmayı kardeşlerimiz 

bilirler. 

 

 Soru: Evet. Biz olay kavramını baz aldık ama genel 

olarak Agarta'da insanlar nelerle, hangi unsurlarla tekamül 

ettirilirler efendim? 

 

 Semiyun: Olaylar aslına bakarsanız burada ikinci 

plandadır. Olayın tanımını biz burada düşündüğünüz 

manada insanın karşısına aniden çıkan, hayatının normal 

akışını önemli ölçüde etkileyen bir hadise olarak 

değerlendirmiyoruz. Kişi nihayet dört yüz yılı aşkın 

yaşantısı boyunca ürettiği değerler ile değer kazanır. Ve bu 

onun tekamülünde ana rolü oynar. Olay adı verilsin, 

verilmesin Agarta'daki topyekün çabası, gayreti, ürettiği 

değer onun tekamülüne hizmet etmiş durumdadır. Yani 

Agartalı sonuçta ruhunun gelişimine, madde dünyasından ne 

kadar değer aktarabilirse o ölçüde tekamül etmiş 

durumdadır. Bunun hesabını, kitabını yapmak bile bizim için 

kolaydır. Ana unsur bu şekilde izah edilebilir. Sizdekiyle tek 

farkı bu işin bizde son derece şuurlu bir şekilde yürütülüyor 

olmasıdır. 

 

 Soru: Yani bir nevi matematik değerlerle bile ölçüm-

leme yapılabiliyor efendim? 

 

 Semiyun: Matematiğin çok ötesindeki ruha ait 

değerler ile ölçümleme yapmak bizim için imkan 

dahilindedir ki, asıl ölçümlemeyi biz o şekilde yapmaktayız. 
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 Soru: O halde tekamülde acı ve ızdırap dünyadaki 

gibi rol oynamaz. Agarta'da acı ve ızdırap yoktur diyebilir 

miyiz? 

 

 Semiyun: Tamamiyle yoktur diyebilirsiniz. Biz acı ve 

ızdırabın ne olduğunu biliriz ama bunun Agarta'da yaşanma-

sına izin vermeyiz. Agartalı insanlar acı ve ızdırabın burada 

bulunmasına asla müsaade etmezler. Bu, cennet gibi 

diyebile-ceğimiz Agarta Uygarlığı'na tamamen zıt bir durum 

teşkil eder. 

 

 Soru: Nihayet Agarta'dan insanların gelip geçmesi 

söz konusu. Gerekeni alacak, ruhuna o değeri katacak ve 

Agarta'dan mezun olacak. Agarta'dan ruhuna katabileceği bir 

değerler manzumesi var ruhun önünde. Bu, bir yaşantıda 

elde edilemez. Agarta'dan mezun olabilmek için asgari kaç 

enkar-nasyona ihtiyaç vardır? 

 

 Semiyun: Buna bir sınır koymak şu aşamada uygun 

değildir. Fakat ben size yüzlerce dersem bu genel ifade ile 

meramımı anlatmış olabilirim. Öyle beş, on yaşantı ile 

Agarta'dan alınması gereken değerlere ulaşmak mümkün 

değildir. Birkaç yüz yaşantıyla başlar ve bu birkaç bin 

yaşantıya kadar gidebilir. Bu şekilde yaklaşmak daha uygun-

dur. Nihayet her Agartalının tekamül süratini ya da 

yüklenebileceği yükün birbirinden farklı olduğunu kabul 

etmek gerekir ki, oldukça farklıdır. Zaten yukarıdaki sözleri-

mizden bu husus açıkça anlaşılmaktadır. 

 

 Soru: Peki başlangıç noktası aynı mıdır? Ruhların 

Agarta'ya doğmada seviye olarak başlangıç noktaları aynı 

mıdır? 
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 Semiyun: İşte bu nedenle yine yukarıdaki cümleyi 

kullanmak zorunda kaldım. Agarta'ya doğmak için ruhların 

ille belli bir düzeyde bulunmaları şart değildir. Bazı ruhlar 

kainatlardaki bazı okullardan daha yüksek tekamül vasıfları 

ile gelip Agarta'ya doğmaktadırlar. Bunlar için birkaç yüz 

yaşantı yeterli olabilecekken daha geri okullardan ama yine 

de Agarta'ya doğabilecek düzeye erişmiş Agartalılarda bu 

binleri bulabilmektedir. 

 

 Soru: Peki o zaman Agarta'da bir uyumsuzluk ortaya 

çıkmıyor mu efendim? 

 

 Semiyun: Hayır çıkmamaktadır. Bunu siz ölçemezsi-

niz. Çünkü bunun bir sıkalası vardır ve o sıkala içerisinde 

bulunan olgun ruhlar Agarta'ya doğmaktadırlar. Bu; ilişkileri 

bozmayacak ya da hesaba bile katamayacağınız diğer 

sakıncaları yaratmayacak bir sıkala olarak tespit edilmiştir. 

Bizdeki sıkala sizinkiyle kıyaslanamayacak düzeyde geniş 

veya açık bir durumdadır. 

 

 Soru: İki milyon yıllık bir uygarlıkta mezun olma 

dönemleri, sikluslar mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. 

Bunun devreleri var mıdır, süreleri var mıdır? 

 

 Semiyun: Sözlerinize aynen katılmaktayım. Şüphesiz 

iki milyon yıl boyunca Agarta okulundan pek çok ruh ve pek 

çok ruh grubu gelip geçmiştir. Bundan sonra da böyle devam 

edecektir. Herhangi bir süre vermek şart değildir.  
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 Soru: Genelde burada bir ruh grubu mu ağırlıklıdır, 

bir yerden kalkıp aynı göçmen kuşlar gibi, sürü gibi gelip 

gitmeleri mi söz konusudur yoksa durum daha mı farklıdır? 

 

 Semiyun: Düşündüğünüz bütün unsurları hesaba 

kata-bilirsiniz. Belli bir ruh grubu topyekün gelip tekamülde 

rol oynayıp hem Agarta'yı tekamül ettirip, hem kendi 

tekamülle-rini elde edip buradan gitmişler yerine başka 

gruplar gelmiş-lerdir. Fakat bu arada bireysel olarakta yine 

sayısız ruh varlığı Agarta okuluna doğmuş ve buradan 

mezun olup gitmiştir. Hala bu şekilde devam etmektedir. 

 

 Soru: Bu arada Agartalılar tekamül ederken Agarta 

da tekamül ediyor. Okul da tekamül ediyor. O halde okulun 

belirli devrelerde sınıf atladığını düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz düşünebilirsiniz. Okul da, 

Agarta da, her şey de aynı şekilde tekamül etmektedir. 

 

 Soru: Bunun bir ölçüsü olabilir mi, başlangıçtan bu 

güne kadar? 

 

 Semiyun: Ölçüsü olsa bile şu anda bunu size izah 

etmek pek mümkün değildir. İlkokul, ortaokul kavramıyla 

düşünülecek, açıklanacak bir hadise değildir. Ama iki 

milyon yıl öncesine nazaran hatta yüz bin yıl öncesine 

nazaran daha yüksek sıkalalar içerisinde artık ruhlar 

Agarta'ya doğmakta-dırlar. Çünkü bu okul da yine bu şekilde 

tekamül etmektedir. Ve bu ilanihayet devam edecektir. Biz 

Agarta'daki her şeyin bu şekilde tekamül etmesine kendi 

tekamülümüzün yanısıra hizmet etmekteyiz. 
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 Soru: Efendim benim bu konuda hazırladığım sorular 

bu kadardı. Ama bu konunun bu yönüyle açılım kazanması, 

sizleri bu yönüyle de tanımamız uygun oldu. Her zamanki 

gibi ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım diyorum. 

 

 Semiyun: Bizim için de önemli ve uygun bir celse 

olmuştur. Bu kadarı yeterlidir. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 114 9.3.1997 

 

 Dünya insanlığının durumunun izlenmesi ve 

 değerlendirilmesi. 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi günler. Dünya insanlığının durumunu 

sürekli olarak izlediğinizi ve değerlendirdiğinizi biliyoruz. 

Bu genel konuyu biraz açalım istiyorum. Çok önce bir 

yazıda bir uzaylı grubun dünya insanlığını ellerindeki varil 

gibi olan bir aletten izlediklerini okumuştum. İnsanlığın 

tamamının negatif düşüncesi oraya toptan yansıyor ve bu 

alçalıp yükseliyor-muş.  Böylece onlar insanlığın hangi 

olaylarla karşılaşacakla-rını biliyorlarmış. Siz bir celsede 

insanlığın karşılaşacağı olayları bildiğinizi söylemiştiniz. 

Sanırım bunda bu topyekün izlemenin tam rolü var. Şimdi 

ayrıntıya girelim: Negatif düşünce, pozitif düşünce, iyimser 

hava, bilgi potansiyeli gibi hususları topyekün olarak 

insanlıkta ölçebiliyor musunuz? 
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 Semiyun: Değinmiş olduğunuz konu gerçekten hem 

bizler, hem sizler açısından önem arz eden bir konudur. 

Bizim çok yönlü olarak insanlığı izlediğimizi biliyorsunuz. 

Bunun bir parça açılıma ihtiyacı vardır. Hem kendinizi, hem 

bizleri, hem de ilişkimizi tanımanız açısından konuya bu 

şekilde yaklaşmak yararlı olacaktır. Gerçekten insanlığı 

yeryüzünde bulunduğumuz zamandan beri izlemekteyiz. 

Şüphesiz sadece sizleri değil diğer adem boylarını, diğer 

uygarlıkları aynı şekilde izlemeye devam etmekteyiz. Bu 

izleme her şeyden önce genel olarak sizin hakkınızda bilgi 

sahibi olmayı kapsa-maktadır. Aynı dünya üzerindeki bu 

uygarlık hakkında Agartalıların bilgi sahibi olması gerçekten 

önemlidir. Biz şüphesiz kendi mevcut bilgi çerçevemiz 

içerisinde sizin hakkı-nızda bilgi sahibi olmaya 

çalışmaktayız. Az önce sözünü ettiğiniz negatif düşüncenin, 

pozitif düşüncenin, iyimser havanın, kötümser havanın veya 

insanlığın mevcut bilgi potansiyelinin sürekli 

ölçümlenmesinin, topyekün ölçümlen-mesinin yanı sıra 

henüz sizin idrak sahanıza girmeyen pek çok konularda 

sizler hakkında bilgi sahibi olmakta ve bunları 

değerlendirmekteyiz. Sizler ve bizler insanlık ailesinin 

değerli üyeleri olarak kainatta bir önem arz ediyoruz. İşte 

öneminize uygun olarak bizim sizleri her yönü ile 

izlememize şaşırma-manız gerekmektedir. 

 

 Soru: Genel olarak konuyu anladım fakat örneğin 

negatif düşünce dedik. Bunu ölçüyor musunuz? 

 

 Semiyun: Az önce söylediğim gibi her yönüyle 

ölçüyo-ruz. Gerek bireysel, gerek ülkesel, gerek bölgesel ve 

gerekse topyekün olarak ölçmekteyiz. Ve bunları kendimize 

özgü bir şekilde değerlendirmekteyiz.  
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 Soru: Örneğin obsesyondaki insan sayısı ve obsesyon 

derecelerini ölçüyor musunuz?  

 

 Semiyun: Yeryüzünde düşündüğünüzden fazla sayıda 

gerek iblisin, gerek cinlerin, gerekse şaşkınlık ve muallak 

katta kalmakla birlikte dünyaya bağlı geri seviyeli ruhların 

obsesyonu altına kısmen veya tamamen girmiş olan insan 

kardeşlerimiz vardır. Bizler bunları isim isim ve topluca 

bilmekteyiz. Fakat ölçmek, değerlendirmek ile bunlara 

müdahale edip, bunları birbirinden ayırmak ayrı kavramlar-

dır. Biz bu konuda bir çalışma yapmıyoruz. Sadece durumu 

izlemekle yetiniyoruz. 

 

 Soru: Örneğin yeryüzündeki hastalıklı insanlar, hasta-

lıklarının nedeni, manevi nedenleri, bu hastalığa neden olan 

bilmediğimiz çok değişik negatif hayvanlar, varlıklar, 

etkiler, manevi taraftaki başka sıkıntılar... bunlarla birlikte 

bu analizler de yapılıyor mu efendim? 

 

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz bu analizlerin ötesi vardır. 

Şüphesiz yeryüzündeki hasta sayısı şu kadardır demenin 

kendi başına bir anlamı yoktur. Onu topyekün olarak 

değerlendirmek daha uygundur ki, biz de öyle yapıyoruz. 

 

 Soru: Efendim bütün bu işleri yapan ekipler hakkında 

bilgi verir misiniz? Kaç tane böyle ekip vardır? Toplanan 

bilgi Agartalı her insana sunulur mu? Her insanın bunları 

bilmesi önemli midir? 

 

 Semiyun: Dünya insanlığının her yönüyle 

incelenmesi ve sürekli izlenilmesi durumu daha önce 



 42 

belirttiğimiz gibi Agartalılar açısından çok önemlidir. Bu 

nedenle bunları gerek yerel, gerekse topyekün olarak sürekli 

yapan çok değişik çalışma gruplarımız, ekiplerimiz vardır. 

Ayrıca bu ekiplerin elde ettiği bilgileri yine topyekün 

değerlendirecek bilgi mer-kezlerimiz bulunmaktadır. Bu 

konuda görevli olan Agartalı insan sayısının o kadar önemi 

yoktur. Ama daha önce söyle-diğimiz gibi biz dünyada 

bulunan insanların her birinin, her türlü gelişimini gerek ayrı 

ayrı, gerekse bir bütün olarak inceleyecek imkanlara sahibiz 

ve bu incelemelerimiz devam etmektedir. Ayrıca her 

Agartalı istediği insan üzerinde bireysel olarak inceleme ve 

araştırma yapmak hakkına ve imkanına sahiptir. Bunun 

dışında elde edilen bütün bilgiler Agartalı her insanın 

bilgisine açıktır ve Agartalı insanlar yeryüzündeki siz diğer 

kardeşlerimizin durumuyla gerçekten yakından ilgilidirler. 

Zaten bu nedenle bizler Kuran'da yer almış bulunmaktayız. 

Ve zamanı gelince kendimizi sizlere tanıtma sözünü 

vermişiz. İşte bu tanıtım bu şekilde devam etmektedir. 

Çünkü bundan sonra yeryüzü insanlığı ile Agarta insanlığı 

birbirlerini tanıyacak ve aralarında büyük bir dostluk 

kurulacaktır. Dostların birbirini tanıması şaşırtıcı 

olmamalıdır. 

 

 Soru: Peki efendim ekiplerin ekipmanları var mıdır? 

Bunlar nasıl çalışır? 

 

 Semiyun: İşin o noktada ayrıntısına girmeye gerek 

yoktur. Bizleri az çok tanıyorsunuz. Gerek bireysel 

imkanları-mızın, gerekse medeniyet olarak imkanlarımızın 

neler olduğu konusunda bilginiz vardır. Ekiplerimiz her 

türlü imkan ile sizleri izlemeye devam etmektedirler. 
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 Soru: İstatistiki bilgiler açısından konuya yaklaşmak 

mümkün müdür? 

 

 Semiyun: Bilgilerin sınıflandırılmasının yapılması 

za-ten izleme kavramının içerisinde yerini almış 

durumdadır. 

 

 Soru: Aynı şekilde dünyanın şaşkınlık ve 

muallağında kalmış varlıklara yönelik çalışmalarınız var mı 

efendim? 

 

 Semiyun: Onları yeryüzü insanlığı ile birlikte değer-

lendirmemek gerekir. O konu ayrıdır. Her ne kadar yeryüzü 

ile yakın ilişkisi varsa da biz bunu daha ayrı bir kategori 

içerisin-de değerlendiririz. Ama yöntemimiz 

değişmemektedir. Yeryüzünün şaşkınlık ve muallak 

katlarındaki bütün varlık-ların durumu ile yakından 

ilgilenmeye devam ediyoruz. Onların yeryüzüne olan 

etkilerini, yeryüzünün onlara olan etkilerini ayrıca hem 

izlemekte, hem bilmekteyiz. 

 

 Soru: Onlara ara sıra yardım yapıyor musunuz? 

 

 Semiyun: Bu bizim doğrudan doğruya görevimiz de-

ğildir. Fakat istisnai haller her zaman mümkündür. 

 

 Soru: İnsanlara yönelmenin dışında dünyanın doğası-

na, doğanın kirlenmesine yönelik çalışmalar vardır diye 

düşünüyorum. Bunlar ne şekildedir? 

 

 Semiyun: Zaten Agarta Uygarlığı'nın temel işlevi kai-

natı araştırmak, incelemek, kainat hakkında bilgi sahibi 
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olmak ve bu bilgiyi kullanarak tekamül etmektir. Bunun 

içine hiç şüphesiz içinde yaşadığımız dünyanın incelenmesi 

konusu girmektedir. Dünyayı çok ciddi bir biçimde yine 

incelemeye devam ediyoruz. Bunun içine sizlerin dünya 

üzerinde yaptığınız tahribatta girmektedir. 

 

 Soru: Her insanın üzerinde ayrı ayrı çalışmalar 

yapıyor musunuz dedim. Az önce cevabını aldım. Gerek 

ekipler olarak, gerekse her Agartalı bu çalışmayı yapabilir. 

Ama istisnai her insan üzerinde çalışma var mıdır efendim? 

 

 Semiyun: İstisnasız her insan doğumundan ölümüne 

kadar izlenmektedir. Bu bizim için zor değildir. 

 

 Soru: Örneğin yeryüzündeki doğan ve ölen kadın sa-

yısı, erkek sayısı sürekli izleniyor mu? Ben hatırlıyorum ilk 

zamanlardaki celselerimizde yeryüzünde sekiz milyar üç yüz 

milyon civarında insan var demiştiniz... Şu anda ne kadardır, 

baştaki kısmı da dikkate alarak cevaplandırır mısınız? 

 

 Semiyun: Her an dünyanıza yeni insanlar doğmakta 

ve her an dünyanızdan yine insanlar ayrılmaktadır. Fakat 

doğum ve ölüm oranındaki büyük farklılık nedeni ile 

dünyanızdaki insan sayısı sürekli artmaktadır. Biz bunu 

takdir edersiniz ki, yine izlemeye devam etmekteyiz. 

Yeryüzünde şu andaki insan sayısı dokuz buçuk milyarı 

geçmiş durumdadır. Ama maa-lesef sizin bunu henüz 

ölçecek imkanlarınız yoktur ve bu bize göre bir hayli aşırı 

yük oluşturmaktadır. Aslına bakarsanız dünyanız dokuz 

buçuk milyar değil çok daha fazla sayıdaki insanı 

kaldırabilecek durumdadır. Ama şu cehenneme dönmüş hali 

ile bu kadar büyük miktar son derece sakıncalıdır. Çünkü 
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dünyaya doğan insanlar genellikle negatifi üretmektedirler. 

İşte sakınca bu noktada ortaya çıkmaktadır. Yoksa dokuz 

değil yirmi dokuz milyar insan olsa yeryüzü kapasitesi 

itibariyle bunları kaldırabilir. Fakat bu insanların 

yeryüzünde mutlaka doğru hayat sürmeleri gerekir. Aksi 

halde aşırı yanlışı üreten insanlar dokuz buçuk milyar değil, 

dokuz yüz elli milyon bile olsa yeryüzünün ve dolayısıyla 

kainatın dengesini tehdit edebilirler. Bu nedenle ara sıra 

kıyamlar gündeme gelebilir. Zaten şu yeni çağa geçme 

ihtiyacı yine insanlığın negatifi aşırı ölçüde üretmesinin 

artık durdurul-masının zaruri olmasından kaynaklanmıştır. 

 

 Soru: İnsanların üzerinde nasıl çalışma 

yapıyorsunuz? Örneğin her insanın kan vibrasyonunu, şakra 

vibrasyonunu, ruhsal vibrasyonunu, zihin vibrasyonunu 

ölçüyor musunuz? Öyleyse bunlar ne işe yarıyor? 

 

 Semiyun: Hayır. Onların bizim açımızdan ciddi bir 

önemi şu aşamada yoktur. Sizin için bunların bilinmesi, 

bunlardan yararlanılması öğrenilecek ve nihayet sonunda 

geçilecek bir aşamayı teşkil etmektedir ama biz her insanın 

kan vibrasyonunu niçin ölçelim. Bizim yaklaşımımız daha 

farklıdır. 

  

 Soru: İşte o farklı olan yaklaşım nedir? Genelde 

insana nasıl yaklaşıyorsunuz? 

 

 Semiyun: Biz insanın varlığını topyekün olarak 

değer-lendiriyoruz. Bu değerlendirme az önce sözünü 

ettiğimiz veri-leri kapsamaktadır. Bunun dışında bizim kendi 

bilgi ve  ilgi alanlarımız içerisine giren henüz sizin bilgi ve 
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şuur sathınıza girmeyen konularda ölçümlemelerimiz, 

değerlendirmelerimiz olmaktadır. 

 

 Soru: Örneğin ülkelerin topyekün manevi gücünü 

ölçüyor musunuz? 

 

 Semiyun: Onları da ölçmekteyiz. 

 

 Soru: Peki örneğin ben şu anda size bir soru sorsam 

desem ki, hangi ülkenin manevi gücü dünyada çok fazladır? 

Bu biraz egoist bir yaklaşım mı olur? 

 

 Semiyun: Hayır ama biz şu celsemizde konunun o 

yönüyle ilgilenmiyoruz. Sizin ne maksatla bunu 

sorduğunuzu biliyorum. Başka kaynaklardan elde ettiğiniz 

bilgilerin ışığında konuşacak olursak Türkiye'nin manevi 

gücünün yine bir hayli fazla olduğunu söylemeden 

edemeyeceğim. Zaten bu güç neticesinde Altınçağa 

insanlığın aktarılmasında beşiklik görevini Türk Milleti'nin 

almış olduğunu biliyorsunuz. Ama bir sıralama veya 

kıyaslama yapmak doğru değildir kanaatin-deyim. 

 

 Soru: Bütün bu değerlendirmeler sonuç olarak neye 

yarıyor efendim? 

 

 Semiyun: Sizi daha iyi tanımamıza, kainatı daha iyi 

tanımamıza, nihayet yaratılışı daha iyi tanımamıza, 

komşumuzu daha iyi tanımamıza yardımcı olmaktadır. 

Sizlerin bizler gibi insan olduğunuzu akıldan çıkartmamanız 

gerekiyor. Biz kainattaki hiçbir şeyi zayi etmeden, bir 

kenara atmadan onunla ilgilenmek gerektiğini bilmekteyiz. 

Çünkü her şey birbiri ile bağlantılıdır. Bizim Agarta 
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Uygarlığı olarak sizlerle aynı dünyayı paylaşmamız sebepsiz 

değildir. Niçin bizler bir başka dünyaya gitmedikte, bugün 

burada sizlerle birlikte aynı dünyayı paylaşıyoruz? Bunun 

aramızdaki ilişki açısından önemli bir rolü vardır. Burada 

olmamız gerektiği için biz buradayız ve sizin için de aynı 

şey söylenebilir. O halde sizden daha gelişmiş bir medeniyet 

olarak bizim sizi incelememiz, izlememiz ve hakkınızda 

bilgi sahibi olmamız çok önemlidir. Ve siz gereken düzeye 

geldiğinizde ki, artık gelmiş sayılırsınız bizler hakkında bilgi 

sahibi olmalısınız. İşte çalışmalarımızın ve hatta şu 

çalışmamızın temel nedeni budur. 

  

 Soru: Benim hazırladığım sorular bu kadar. İlave et-

mek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Bu kadarı yeterlidir. Size iyi 

günler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 115 24.5.1997 

 

 Agartalıların celse ve kitaplarımızdaki öğretme 

 metodu. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar diliyorum. Suallerinize 

geçebi-liriz. 

 

 Soru: Agartalıların celselerimizde ve kitaplarımızdaki 

öğretme metodu üzerinde konuşmak istiyorum. Bilgilerin 

verilişindeki metodun doğruluğu konusu üzerinde biraz 

duralım. "Şuurlu İnanç I" kitabının 271. ve 272. sayfalarında 
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şöyle bir bilgi var: "Bir insan veya toplum, yüksek bir fikre, 

bir realiteye hemen tırmanamaz. Bunun için, iki realite ara-

sındaki basamakları benimseye benimseye çıkmak gerekir. 

Şayet yüksek realiteli bir fert, toplumun realitesini ölçmeden 

uluorta ve hesapsız olarak kendi fikir ve düşüncelerini o 

toplumda savunmaya başlarsa, buna rağmen toplum o 

kişinin realitesine hemen tırmanabilecek seviyeye 

erişmemişse, sonuç olumsuz olur... Ya fert toplumun bütün 

şimşeklerini üzerine çeker, yahut da toplum anlayamayacağı 

bir realiteye yüksel-mek hevesine kapılarak mevcut inancını 

kaybeder. Sonuçta; ileriye gitmek arzusu, geriye götürür." 

 

 "Bu sebeple; tekamülde vazifeli olanların, talebelerine 

alabileceği kadarını verebilen öğretmenler olmaları gerekir" 

diyor ve devam ediyor. Bu bilgide özellikle son cümle sizin 

yaklaşımınız veya celselerimizde uygulanan metot açısından 

çok önemli: "tekamülde vazifeli olanların talebelerine 

alabile-ceği kadarını verebilen öğretmenler olması gerekir." 

İşte sizin ta başından beri uyguladığınız yöntem bu. Ben 

tabii buna bu zamana kadar karşı çıkmıştım. "Bana siz 

anlatın, konu bulmakta zorlanıyorum, soru sormakta 

zorlanıyorum" demiş-tim. Fakat aksi biz dünya insanları için 

zararlı oluyor. Nedenini Şuurlu İnanç bilgileri açıklıyor. 

Peki hep aynı yöntemi mi uygulayacağız? Ne 

söyleyeceksiniz? 

 

 Semiyun: Bugüne kadar uyguladığımız yöntem ne ise 

bundan sonra 4. kitabı neticelendirinceye kadar (ki, şu anda 

onun çalışması içindeyiz) aynı yöntemi uygulamaya devam 

edeceğiz. Orada pek doğru ve pek güzel yazdığı gibi bu 

yöntem sizler için bizi tanımanız açısından ilk etapta, ilk 

aşamada uygulanabilecek en güzel yöntemdir. Sizin zaman 
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zaman bu yöntemi uygulamada sıkıntı çektiğinizi bilmekle 

beraber bu sıkıntının bile Agarta'nın insanlığa öğretilmesi 

çalışmasında yarar sağladığını söylemeliyim. Fakat bu çalış-

manın bir sonu vardır. Ondan sonra başka türlü yol ve yön-

temlere geçeceğiz. Biz size gerçekten kendi bilgilerimizi 

vermeye kalksaydık yukarıda değindiğiniz sisteme aykırı 

davranmış ve istenilen neticeyi elde edememiş olacaktık. 

Bizim bu yöntemimizi başında benimsemediğinizi bilmekle 

beraber sonuçta bu noktaya gelmiş olmanız bizi 

sevindirmek-tedir. Kitapları okuyan dünyalı kardeşlerimiz 

belki şu celseye gelinceye kadar aynı düşünce ve şüpheleri 

içlerinde taşıyacak-lardır. Ama ilk üç kitabı okuyan 

kardeşlerimiz ancak o yöntem ile Agarta hakkında bilgi 

sahibi olmuş duruma gele-ceklerdir. Bu yöntem teşevvüşe 

düşmeden, şüpheye yer vermeden bilginin şu dünya 

insanlarına alabilecekleri oranda verilmesini sağlamıştır. 

  

 Soru: Aynı bilgide "şimşekleri üzerine çekmesi" 

konu-su var. "Toplum kişinin realitesine hemen 

tırmanabilecek seviyede değilse fert toplumun şimşeklerini 

üzerine çekebilir" deniyor. Biz bu yönteme rağmen yine de 

çevremizdeki pek çok kişiyi Agarta çalışmasına 

inandıramadık ve onların şimşeklerini üzerimize kısmen 

dahi olsa, dikkatli davranma-mıza rağmen çektik. Bu 

şimşekleri üzerine çekme daha çok reddetme, alaya alma 

şeklinde oldu. Hatta aklımızdan şüpheye düşmelerine dahi 

neden oldu. Acaba burada bizim yaklaşımımız nasıl 

değerlendirilebilir? 

 

 Semiyun: Bu saydığınız hususları bizler biliyoruz. 

Şüphesiz indirdiğiniz, dünya insanlığına sunduğunuz bu 

bilgi yeni ve önemli bir bilgidir. Buna her insanın duyar 
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duymaz inanmasını bekleyemeyiz. Fakat sağlam temeller 

üzerine oturttuğumuz bu bilgileri okuyan, inceleyen 

insanların inanacaklarını büyük bir öngörüyle söylemeliyiz. 

Nitekim öyle olmaktadır. Fakat yapıları gereği, realitelerinin 

düşüklü-ğü gereği okusalar dahi inanamayacak insanlar çok 

fazladır. Bunların bir kısmı sizin çevrenizdedir. Böyle 

olmasının bile ayrı hayrı vardır. Nihayet burada dünya 

insanlığına bir vazifeli olarak bir takım bilgiler sunuyor 

olmanız sizin zaten bu tür tepkileri göğüsleyebilecek 

olgunlukta bir varlık olduğunuzun göstergesidir. Böyle 

olmasaydı zaten bu çalış-maya teşebbüs etmek gereğini 

duymayacaktınız. 

 

 Soru: Bu yöntem Sadıklar Planı Ruhsal Tebligatı'nda 

da var. Ama örneğin Melek Çakus'un "Sizin Sırrınız" 

dizisin-de bu yok. Orada "Yaren" isimli yüksek ruhsal varlık 

doğru-dan doğruya soru sorulmadan bilgi veriyor. İçerisinde 

çok yüksek bilgiler var. İnsanları çıkmaza sevk edecek, 

teşevvüşe düşürecek hatta reddiyeye sokacak nitelikte bu 

bilgiler. İşte birde bu yaklaşım var. Bunu nasıl 

değerlendirirsiniz efendim? 

 

 Semiyun: Bu yaklaşım bizim çalışmamız açısından 

istenilen neticeyi vermeyecektir. Bilgiler indiği kaynak 

açısın-dan değerlendirildiğinde yöntem daha belirleyici bir 

hale bürünmektedir. Yaren isimli varlığın yüksek alemin 

derinlik-lerinden verdiği bilgiler soru sorularak öğrenilmesi 

mümkün olmayan bilgilerdir. Ama aynı zamanda ilahi 

alemin tanınma-sı, bilinmesi ve ora hakkında insanlığa bilgi 

verilmesi gerekmektedir. Bu doğal olarak bir tebliğ etme, 

tebligat yöntemini ortaya koymaktadır. Bu tebligatı 

alanların, kişi veya o grubun bunları anlayıp anlamamasının 
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önemi yoktur. O bilgiler indirilir, insanlığa sunulur hatta pek 

çok yıllar bir tarafta bekleyebilir. İnsanlık belirli bir 

realiteye yükseldiğinde o bilgi insanlığa sunulabilir. Fakat 

Sadıklar Planı Tebligatı' nda olsun, bizim şu çalışmamızda 

olsun verilen bilgilerin alan kişi ve gruplar tarafından anında 

öğrenilmesi gerekliydi. Çünkü bu çalışmalar üzerine, bu 

bilgiler üzerine başka çalışmaların yapılacağı öngörülmüştü. 

Dolayısıyla sizin şu söylediğiniz bilgileri almanız ve 

anlamanız gerekmekteydi. Sizin bir tebliğciden ziyade, bir 

medyumdan ziyade bu bilgi-leri hazmeden bir vazifeli, 

sunan bir vazifeli olmanız planlan-mıştı. Sanırım mesele bu 

açıdan anlaşılmıştır. 

 

 Soru: Anladım efendim. Soruları hazırlarken aynı 

yöntemi siz niye uygulamıyorsunuz demişim. Onun cevabını 

aldım ama ara sıra bu yöntem uygulanamaz mı? Yine de 

bizim anlayabileceğimiz ama sormayı düşünemiyeceğimiz 

şeyler anlatılamaz mı? 

 

 Semiyun: Zaten sorduğunuz soruların cevaplarını 

verirken sizin aklınıza gelmeyecek bir kısım bilgileri 

devamlı cevabın içine katmaktayız. Birbiriyle bağlantılı olan 

bu bilgi-ler okunduğunda sizin tarafınızdan anlaşılmakta ve 

hemen arkasından o bilgilerin soruları geliştirilerek bize 

sorulmak-tadır. Biz bu yöntemi zaten ara sıra bu şekilde 

uygulamakta-yız. 

 

 Soru: Ara sıra mı, her zaman mı efendim? 

 

 Semiyun: Yerine göre uygulamaktayız demek daha 

doğru olur. 
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 Soru: Şu anda uyguladığımız yöntem ile okuyanlar bu 

bilgileri daha kolay mı kabul ediyorlar ve hazmediyorlar? 

Yoksa yine onların realitelerinin bunda büyük payı var mı? 

 

 Semiyun: Biz bu bilgileri dünya insanlığının bizi 

tanı-ması için indiriyoruz. Bilgilerimizde öncelikli olarak 

yaklaşı-mımız somut konuların verilmesidir. Çünkü biz sizin 

bizi görebileceğiniz nitelikte somut bir uygarlığız. Buna 

rağmen yeraltında yaşayan insan veya insanlık fikri pek çok 

insana, pek çok nedenden dolayı ters gelmektedir. Zaten şu 

aşamada yaptığımız bu çalışma çok dar bir çevreyi 

ilgilendirir durumdadır. Ama bizim sunacağımız diğer yol ve 

yöntemler ile ve nihayet ilahi alemin insanlığı çok yönlü 

olarak geleceğe hazırlayan programları ile bu program bir 

arada değerlendi-rildiğinde amacımıza doğru emin adımlarla 

doğru yol ve yön-temler ile ilerlediğimizi söyleyebiliriz. 

 

 Soru: Diğer yöntemleri uygularsanız anlaşılmama 

hali daha fazla olur da onun için mi bu yöntem uygulanıyor? 

Çünkü meramı yeterince anlatamayabilirsiniz. Çünkü 

aradaki medeniyet farkı çok fazla. 

 

 Semiyun: Zaten şu ana kadar kitaplarımızda vermiş 

olduğumuz bilgiler Agarta'yı tanıma açısından verilecek 

bilgilerin milyonda birinden bile azdır. Ama bunlar asla kü-

çümsenmemelidir. Bu konuya daha önce değinmiştik. Ancak 

ve ancak Agarta'yı gözünüzle görüp, bizlerle karşılıklı 

konuş-malar yapıp, bizi incelemeye başladığınızda verilen 

bilgilerin gerçeklerin ne kadar cüzi bir kısmını kapsadığını 

siz de tespit edeceksiniz. Bir medeniyeti tanımak o kadar 

kolay bir iş değildir. İşte aradaki bu büyük farkın yanı sıra 

birde biz doğrudan doğruya tebliğ yöntemini kullansaydık 
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amacımızın elde edilmesi çok daha güçleşecekti. Söylediğim 

gibi en uygun yöntem şu aşamada budur. 

 

 Soru: Aklıma şu geliyor. Yaren büyüğümüzün farklı 

yöntem uygulaması ilahi alemin insanlık tarafından hiç 

bilinmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü biz bilinme-

yen bir konuda soru soramayız. 

 

 Semiyun: Bu tespitinize de aynen katıldığımı 

söyleme-liyim. 

 

 Soru: Efendim belki kısa bir celse oldu ama bu 

şekilde yöntemin anlaşılması, okuyuculara bu yöntemin de 

izah edilmesini ben çok yararlı olarak değerlendiriyorum. 

Çalış-malarımız yoğun bir hız ile devam ediyor. Nihayet bir 

müddet aradan sonra dördüncü kitabın bir celsesini daha 

yapmış olduk. Üçüncü kitabın yazıcıdan aydıngere alınması 

işlemi devam ediyor. Bunu inşallah yarına kadar bitireceğiz. 

Diğer taraftan birinci kitabın ikinci baskısı için yeniden 

düzenleme, tasnif etme, indeksleme çalışmamız devam 

ediyor. 19 serisi tamamlandıktan sonra bütün çalışmamızı 

Agarta üzerine yoğunlaştırdık. "Hadi dediğiniz olsun" dedik. 

Biz verdiğimiz bir sözü tutalım dördüncü kitabı 

tamamlayalım istedik ve karı koca yoğun bir şekilde 

çalışıyoruz. İnşallah sizin de yardımlarınız, destekleriniz 

üzerimizde olur? 

 

 Semiyun: Sizin bu sözlerinizden, bu davaya böyle 

yaklaşımınızdan sonra biz size yardım etmeyipte ne 

yapacağız. Zaman zaman bize kızsanız da yine de bunun 

özden gelen bir duygu olmadığını bizler bilmekteyiz. 

Aramızda bir vakitte verilmiş karşılıklı sözler ve bir 
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sözleşme vardır. Siz bu sözleşmeye uyduğunuz müddetçe 

biz de sözümüze uyacağız. Şu aşamada her iki taraf 

sözleşme hükümlerine uygun hareket etmektedir. Sözlerimiz 

dünyasal hukuk terimleri ile dolu bir cevaba benzedi ise de 

sevgili kardeşimizin her yönden yardımcısı ve destekçisi 

olmaya devam edeceğiz. Bütün mesele biraz daha sabır ve 

biraz daha çalışmadır. Çünkü ondan sonra amaç hasıl 

olacaktır. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 116 26.5.1997 

 

 Agarta uzaygemilerinin üst boyutlara çıkmaları. 

 

 Semiyun: İyi geceler. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler. Bu akşam ben Agarta uzaygemileri-

nin üst boyutlara çıkmaları konusuna değinmek istiyorum. 

Arkadaşlar Nisan /97 ayı içinde yaptıkları bir celsede, 

manevi görevlilere üç tane ufo resmi göstermişler. Bunların 

ikisi sahte çıkmış, biri ise gerçekmiş. Sahteleri için "bunların 

içi boş, elde yapılmış" demişler. Öbürü ise gerçek bir 

uzayaracıymış. Gerçek olan ufo resmi bir enerji resmi gibi 

imiş. Sonra bu gemiye ait uygarlık ile ilişkiye geçip 

konuşulmuş. Herhalde geminin sahiplerini çağırmışlar. 

Zaten o varlıkların bize ulaşmaları yine bu resim sayesinde 

olmuş. Bunlar kendi anlattıklarına göre 6. ve 7. boyutta 

yaşayan varlıklarmış. Ben buradan sizin uzaygemilerinize 

geleceğim. Bu gemi, bu dünyada görüntüye girebilmek için 

bir nevi enerji gibi,            plazma gibi bir duruma geçiyor. 

O halde sizin gemileriniz 6., 7. boyuta çıktıklarında oralara 
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has enerjiden başka bir görüntü veya şekil alamazlar diye 

düşünüyorum. Ne dersiniz? 

 Semiyun: Bu celseden haberim var. Hatta o uygarlık-

tan yine haberimiz Agartalılar olarak vardır. Onların bu 

dünyayı ziyaret etmeleri, bizimle ilişkiye geçmeleri daha 

sonra bizim oralara gidip onlarla tanışmamız hep hayatın 

bizlere sunduğu güzel imkanlar sayesinde olmuştur. Allah 

nihayet gökler halkı olarak ifade ettiği, o ifadenin içine 

soktuğu bu kardeşlerimiz ile bizim aramızda irtibat sağlaya-

bilmek için yollar ve gemiler yapmıştır. Yüce kitabımızda 

bu konuları sembolik olarak işleyen ayetler bulunmaktadır. 

İşte bu halk ile biz yine az önce sualiniz için bir miktar 

açıkladığı-mız yol ve yöntemlerle, nihayet uzaygemileri 

vasıtasıyla ilişkiye girmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde bu 

kardeşlerimiz dünya insanlığı ile ilgilenmekte, onlar 

hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Sorunuzun teknik olarak 

cevabına gelince; onların nihayet bizim gözümüz ile ve 

sizlerin gözünüz ile algı-lanabilir bir duruma gelmeleri 

onların mevcut maddelerinin bizim maddemize benzer bir 

hale bürünmesi suretiyle olabil-mektedir. Onlar kendi 

gemilerinin vibrasyonel seviyelerini düşürmek suretiyle 

gözle görünür hale gelmişlerdir. İşte bunun aksi bir şekilde 

biz onların medeniyetine veya 6. ve 7. boyutlara 

çıktığımızda gemimiz orada hareket edebilmek için ancak 

onların maddesinin hüviyetine benzer bir hale bürün-

mektedir. Orada hareketten kastımız orada etkileşim içinde 

bulunabilmek manasındadır. Bizim gemilerimiz ile onların 

gemileri bu açıdan aynı prensipler dahilinde işlev görmekte-

dirler. Biz onların bize göre son derece yüksek vibrasyonel 

seviyesine ulaştığımızda bizler ve gemilerimiz o enerjinin, o 

vibrasyonalitenin etki alanı içinde bulunuruz ve öyle oluruz. 

Dünya maddesi, kainattaki bu madde bize bu tür bir imkan 
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vermektedir. Maddenin çok derinliklerindeki bir takım 

imkanlardan yararlanarak biz maddenin bu yapısına zarar 

gelmeden ve hatta bizlere zarar gelmeden kendimizi o 

seviye-lere yükseltebilmekteyiz. 

 

 Soru: Bu uzaylıların gemisi fotoğrafı çekildiği 

durum-dayken enerji imiş. Arkadaşlar bir zırh veya metal ile 

kaplı olup-olmadığını sormuşlar. "Gerekirse metal şekline 

dönüşü-rüz" demişler. Benim anladığım mevcut imkanları 

ile bu dünyanın herhangi bir maddesinin niteliğine kadar 

kendilerini kabalaştırabiliyorlar. Şimdi siz gemilerinizi bu 

dünya üstünde yine gözle görülür bir kayıtla vibrasyonel 

seviyesini yükselte-rek adeta plazma veya ışık şekline 

getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu halde ise gemi çok 

daha işlevsel olabilir mi? 

 

 Semiyun: Takdir edersiniz ki, geminin titreşimini 

yine gözle algılanabilir bir şekilde olmakla birlikte 

yükseltirsek gemi plazmik veya ışığımsı bir hale, nihayet 

daha süptil bir hale dönüşür. O artık içinde bulunan ortamın 

veya yapılan işin niteliğine göre geminin kendisi tarafından 

anında ayarlanabilen otomatik bir durumu ifade eder. Bizim 

açımızdan gemilerimizin herhangi bir durumda olması o 

kadar önemli değildir. Yapılan işin niteliğine göre 

gemilerimizin vibrasyonu kendiliğinden ayarlanabilir. 

 

 Soru: Demek ki, daha çok işlevsellik gibi bir durum, 

bir kavram düşünülemez. 

 

 Semiyun: Hayır. Zaten sözlerimizden konu anlaşıl-

maktadır. 
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 Soru: 6. ve 7. boyutların vibrasyonel seviyesi oldukça 

yüksek. Gemideki her şeyi insanlar da dahil o seviyeye 

çıkaran nedir? Ve onu orada bozulmadan tutan nedir? 

 

 Semiyun: Bu yine ilk sorunuzun cevabında verdiğim 

genel bir prensip ve bir yasadır. Yüce Allah farklı boyutları, 

alemleri yaratırken buralarda yaşayan varlıkların birbirleri 

ile zamanı gelince ilişkiye geçilebileceğini öngörmüş ve 

onlara bu ilişkiyi sağlayabilecek imkanları sunmuştur. 

Yaratılıştaki bu imkanları kullanarak bizler bu ilişkileri 

gerçekleştirmekte-yiz. Maddenin ve ruhun derinliklerine 

indiğinizde onun size sunabileceği adeta sınırsız imkanları 

olduğunu görürsünüz. İşte bütün varlıklar tekamül ettikçe bu 

imkanlardan daha fazla yararlanır hale gelmektedirler. 

Konunun bu yönünü böylece izah ettikten sonra bize gelecek 

olursak, biz yine kozmik ve manevi enerjilerin 

kullanımımıza girmesini sağla-yarak ve bu enerjileri kendi 

maddemizin derinliklerinde bulduğumuz, maddenin yapısını 

bozmayacak özelliklerine uygulayarak istediğimiz neticeyi 

elde etmiş bulunmaktayız. Ama bunlar çok uzun araştırmalar 

ve deneylerden sonra adeta milim milim ilerlenerek elde 

edilmiş bilgiler ve ona bağlı uygulamalardır. İki milyon 

yıllık medeniyetimizin gelişim süreci içerisinde adım adım 

elde edilmişlerdir. Bu konular çok uzun ve meşakkatli bir 

çalışmayı gerektirmektedir. Nihayet biraz da imkan 

meselesidir. Daha önce sözünü ettiğim gibi sizler bu dünya 

ve bu gelişmişlik şartlarınızla ne kadar uğraşırsanız 

uğraşınız yapacağınız uzayaracının vibrasyonel seviyesini 

yükselterek bir üst boyuta geçirecek imkanlara sahip 

olamayacaksınız. Bu, sizin ruh grubunuzun becerebile-ceği 

bir iş değildir. 
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 Soru: Gemiler o halde uzayda hareket ederken ille 

vibrasyonel seviyesini yükselterek boyut sıçraması yoluyla 

mı hareket ederler efendim? Yoksa başka yol ve yöntemler 

var mıdır? 

 

 Semiyun: Genel olarak uzayın derinliklerinde 

istenilen süratte yol alabilmeniz için üst düzey ve boyutlara 

geçmeniz şarttır. Yoksa kainatta bu şekilde arzu ettiğiniz 

süre içerisinde istediğiniz yere gidemeyebilirsiniz. Nihayet 

mesele bu kadar basite indirgenmekle beraber bunun çok 

muazzam bir bilim olduğunu söylememiz gerekir. 

 

 Soru: Ben hemen bağlantılı bir konuya gelmek istiyo-

rum. Dünyada şimdi yeni bir konu tartışılmaya başlandı. Işık 

hızının sabit olmadığı, bir eksene bağlı olduğu, gerekirse 

düşündüğümüzün çok ötesinde hızlarda hareket edebildiği, 

bunun da akla daha üst boyutların varlığını getirdiği söyleni-

yor. Işığın bir eksene bağlı olduğu, bunun ise bir küresellik 

ortaya çıkarttığını anlatıyor bilim adamları ve buradan 

hareketle üst boyutların var olabileceğini ispatlıyorlar. Ki, 

bizim işlediğimiz konulardı bunlar. O halde üst boyutlarda 

ışık şu anda düşündüğümüz ışık hızının çok ama çok muaz-

zam üstünde bir süratle gidebilir. Bunu bugün bilim tespit 

etmiş durumda ki, siz de bunu söylüyorsunuz. Durum 

yukarıdaki boyutlarda da bu mudur efendim? 

 

 Semiyun: Bu konuya bu vesileyle temas etmeniz bu 

konuyu bilmeyen kardeşlerimiz açısından, okuyucularımız 

açısından uygun olmuştur. Gerçekten bugün dünya insanlığı 

üst boyutların varlığının farkına bu şekilde varmıştır ve 

oradaki ışığın düşündüğünüzün çok ötesinde sürat ile 

hareket ettiğini dünya insanlığı bugün artık bilimsel 
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dediğiniz yöntemler ile anlamış durumdadır. Bizim az önce 

sözünü etti-ğimiz zaten budur. Gemilerimiz üst boyuta 

çıktıklarında oradaki imkanlardan yararlanarak bu dünya ve 

kainat koşullarında asla düşünülemeyecek bir sürat ile 

hareket ede-bilmektedirler. İşte bütün mesele sizin bunları 

okuyucularını-za dünyevi imkan ve bilgilerden yararlanarak 

oluşturacağınız sorular ile sunabilmenizdir. Böylece bizim 

verdiğimiz cevaplar sizin açınızdan havada kalmamakta ve 

yerine oturmaktadır. Bu da bizi ayrıca memnun etmektedir. 

  

 Soru: Evet, belki şu celsenin bu tür bilimsel verilerle 

desteklenmesi son derece bilimsel bir nitelik kazanmasına 

yol açıyor. 

 

 Semiyun: Görüşünüze aynen katıldığımı 

söylemeliyim. 

 

 Soru: Gemileri bu yüksek hallere çıkaran enerjilerin 

niteliği nedir? "Onlar şuurlu mudur" diye bir soru hazırlamı-

şım. Kısmen cevap vermiştiniz. Konuya şuur açısından 

yakla-şalım? 

 

 Semiyun: Kozmik enerjiler değil ama manevi 

enerjile-rin bir kısmını yine şuur açısından değerlendirmek 

mümkün-dür. Ama isterseniz bu konuya hiç girmemek daha 

uygun olur. 

 

 Soru: Evet anlaşılmazlık sınırımız artacak diye düşü-

nüyorum. Biz yine tekrar bildiğimiz konulara dönelim o 

zaman. Nihayet kendinizi ve gemilerinizi 8. boyuta çıkarmak 

kainattaki maddenin imkan hududundan kaynaklanıyor diye 

düşünüyorum. Yoksa bunu yapamazsınız. 
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 Semiyun: Düşündüğünüz doğrudur. Kainattaki ve 

dün-yamızdaki bu maddenin niteliği bize bu imkanı 

vermektedir. Başka kainatlarda, başka düzey ve boyutlarda 

maddenin başka imkanları, başka özellikleri vardır. Onlar da 

madde olmakla birlikte bu maddeden çok daha farklı maddi 

özellik-ler gösterirler. Bizler onları bile derin bir şekilde 

incelemeye ve onlardan yararlanmaya çalışmaktayız. Ama 

bu maddenin bu açıdan bakacak olursak yine bir hududu 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 Soru: İşte oraya geleceğim şimdi. Peki 3. boyutta 

yaşayan sizden daha gelişmiş varlık ve insan grupları 

kendile-rini ve gemilerini 15., 20. veya daha üst boyutlara 

çıkarıyor-lar mı? Veya bu kainatın maddesi en fazla ne 

kadar ileriye sizi götürebilir? 

 

 Semiyun: Bunun bir hududu vardır. Nihayet o sözünü 

ettiğiniz boyutların daha yukarılarına çıkmak bazı bizden 

çok daha gelişmiş uygarlıklar için mümkündür ve oralara 

çıkıl-maktadır. Ama bu kainatın yine bir imkan hududu 

olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Çok ama çok yüksek 

boyutlara bu kainatta yaşayan varlıklar hangi gelişmişlik 

seviyesine ulaşırlarsa ulaşsınlar mutlak nizam icabı, Allah'ın 

kanunları icabı ulaşamayacaklardır. 

 

 Soru: Efendim benim açımdan çok yararlı bir celse 

oldu. Sorularım bu kadardı. Sizin varsa ilave edeceğiniz 

şeyleri alalım. 
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 Semiyun: Bu konu çerçevesinde ilave edeceğimiz çok 

husus vardır ama daha sonraki celselerde bu konulara 

dönebi-leceğimizi yine ümit ederek size iyi geceler dilerim. 

 Celse: 117                                                30.5.1997 

 

 Agartalı insanların evrimi. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler efendim. Ben bu akşam Agartalı 

bedenlerin, Agartalı insanların evrimi konusunda biraz 

konu-şalım istiyorum. Sizce uygun mudur? 

 

 Semiyun: Uygundur. Buyurunuz. 

 

 Soru: Agartalı bedenlerin evrimi kavramından söz 

ede-bilir miyiz?  

 

 Semiyun: Evet edebiliriz. Sadece Agartalı bedenlerin 

değil ama bütün yaratılmış mahlukatın evriminden söz edile-

bilir. 

 

 Soru: O zaman konuya kendi çerçevesi içerisinde 

girelim. Örneğin iki milyon yıl önce, şu anda Agartalıların 

kullandığı bedenler mi söz konusuydu? 

 

 Semiyun: Hayır. O zamanki bedenlerin latifliği, 

kısaca kapasitesi bugünkü bedenler kadar değildi. O zamaki 

şartlara ve zamana uygun olarak oraya hem enkarne olan 

ruhların genel seviyesi daha gerideydi, hem de bu genel 

seviyeye uygun olarak kullanılan prototip bugünkünden 

daha geri bir prototip idi. 
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 Soru: Örneğin iki milyon yıl önceki Agartalı 

bedenler-de saç, tüy var mıydı efendim? 

 Semiyun: Hayır yoktu. Biz her ne kadar bugünkü 

beden ile o günkünü karşılaştırıyor isek de o günkü Agartalı 

bedenlerin latifliği bugünkü insanoğlunun kullandığı 

bedenin latifliğinden bir hayli fazlaydı. Sizin kullandığınız 

prototipler gerçekten hem o zamana, hem bu zamana göre 

oldukça geridirler. Siz henüz başka prototipleri, başka 

bedenleri görmediğiniz, bilmediğiniz için bir mukayese 

yapma imkanı-na sahip değilsiniz. Ama iki milyon yıl 

önceki Agartalı kardeşlerimiz şu sizin dünyanızdaki 

medeniyete göre mukayese edilemeyecek seviyede ileride 

idiler. Ve o zamanki bedenlerimizde saç, tüy gibi unsurlar 

yine yoktu. 

 

 Soru: O zaman bedenlerinizin evrimi kendi 

bünyesinde ne orandadır? Burada çevreye uyum mu ön 

plandadır veya başka hangi unsurlar göz önüne alınmalı 

efendim? 

 

 Semiyun: Çevre konusu önemli olmakla beraber tek 

başına yeterli değildir. Değişen zaman ve çevre koşullarına 

göre mevcut bütün prototiplerde başka hususlar daha aktif 

veya daha pasif hale getirilebilir. Bunu siz kendi 

bedenleriniz-den bilebilirsiniz. Ama çevre faktörünün yanı 

sıra dünyanın içinde bulunduğu Samanyolu'nun, kainatın ve 

oraya enkarne olacak ruh grubunun durumları da dikkate 

alınır. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Ama bunun yanı sıra 

en önemli unsur bize göre tüm insanlıktan sorumlu olan 

mekanizmanın, ilahi iradenin buradaki plan ve programıdır. 

Bu plan ve programın akışı içerisinde o plana dahil olan 
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ruhların ihtiyaçları gözetilerek uygarlıkların gelişmişlik 

düzeyleri, bu düzeylere uygun prototiplerin seçilmesi, bu 

prototiplerin uygun akış içerisinde yenilenmesi hep ilahi 

alem tarafından planlanmış konulardır. İşte bunun içinde 

çevre dediğiniz hadise de rol oynar. Ama rolü, bu oranda, bu 

çerçeve içerisinde değerlendi-rilmelidir. 

 

 Soru: Peki iki milyon yıllık uygarlığın gerisinden 

gelen duruma göre bu sizin bedenlerinizin evrimi hakkında 

ne söyle-nebilir? 

 

 Semiyun: İki milyon yılı yabana atamazsınız. Bu 

süreç içerisinde bedenlerimizde çok önemli değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikler önemle vurguluyorum ki, 

görünüşte dikkati çekmeyen değişikliklerdir. Hiç yoktur 

demiyorum. Çünkü görünüşümüzde de çok cüzi oranlarda 

değişiklikler olmakla birlikte asıl değişiklik bedenlerin 

latifliği konusunda oluşmuş-tur. Bu bedenlerin siz tam 

anlamıyla yapısını bilmediğiniz için nerelerde ne değişiklik 

olduğunu kestirebilmeniz zordur. Fakat bedenlere ait 

aklınıza, hayalinize henüz gelmeyen, henüz bilim sahanıza 

girmeyen çok ince hususlar üzerinde değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikler bedenleri daha kuvvetli, daha 

dayanıklı, daha hassas ve ruhun arzusunu, kendisini daha iyi 

ifade etmesine yarar hale getiren değişiklik-ler olmuştur. Biz 

bu sayede dar şuur ile yüksek şuurumuz arasındaki 

bağlantıyı en mükemmel şekilde kurabilecek düzeye 

ulaşmışızdır. 

 

 Soru: Örneğin bu değişiklik içinde fiziksel kuvvetin 

yükseltilmesi var mı efendim? 
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 Semiyun: Olmaz olur mu! Bunu da kastediyoruz. İki 

milyon yıl önceki fiziki kuvvete göre bedenlerimizin fiziki 

kuvveti birkaç kat artmıştır. 

 

 Soru: Bu bir amaç mıdır? Çünkü bazı uzaylı tiplerde 

görüyoruz ki, çok minyon, ince bedenler var. Onların pek 

kuvvetli olmadığı izlenimi ortaya çıkıyor. 

 

 Semiyun: Ama onlarla bizi karşılaştıramazsınız. 

Onların durumu kendi gelişmişlik seviyeleri içerisinde 

değer-lendirilmelidir. 

 

 Soru: Bu ufak tefek fiziki değişiklikler nelerdir? 

Örne-ğin beyin, kafanın daha büyümesi, gözün daha 

büyümesi, burnun ufalması gibi şeyler olabilir mi? 

 

 Semiyun: Bu saydıklarınız esas itibari ile olmuştur. 

Kaslar kuvvetlenmekle beraber fiziki yapısında bir düzelme 

olmuştur. Dediğiniz gibi gözlerimiz bir miktar daha 

büyümüş, hatta başımız vücudumuza göre bir miktar daha 

gelişme gös-termiştir. 

 

 Soru: Peki bunu ne yapar? Yani bu bir evrim içinde, 

kendi doğallığı içerisinde mi oluyor yoksa bir bedenin 

evrim-leşmesinin yanı sıra daha latif insan prototipleri aşı 

gibi bir yöntemle mi Agarta'ya iniyor? 

 

 Semiyun: Burada durum yine oldukça farklıdır. Dü-

şündüğünüz manada bir evrim aslına bakarsanız bizim 

medeniyetimiz için basittir. Siz bile yalan yanlış bir takım 

çalışmalar içerisine girerek genleriniz üzerinde oynamaya 

başladınız. Bu genler üzerinde şuurlu veya şuursuz, 
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sonuçları-nı bilerek veya bilmeyerek değişiklikler yapmaya 

başladığı-nızda vücudunuzun bir takım organlarında fiziksel 

değişiklik-ler elde etmek mümkündür. Ama bu bize göre bir 

evrim demek değildir. Evrimi niçin yaptığınızı bilmek 

zorundasınız. Bu sözünü ettiğimiz değişiklikleri bizler 

gerektiği zaman kendimiz yapmışızdır. Açıkçası sizin 

yaptığınızın belki mil-yonlarca kat daha fazlasını bilimsel 

mahiyette bizler Agartalı-lar olarak kendi bedenlerimiz 

üzerinde uygulamışızdır. Ama buradaki kastettiğim, sizin 

ulaştığınız bilim seviyesinin milyonlarca kat daha fazla 

bilim seviyesiyle biz bu değişiklik-leri kendi bedenlerimize 

uygulamış bulunmaktayız. Örneğin çok iri bir göz elde 

edilebilir. Ama bunun bir manası olmalıdır. Bunlar kabaca 

değil yine çok ince planlarla, hatta ilahi alemin, yüksek 

alemlerin plan, program ve gözetiminde birlikte 

değerlendirilen konulardır. Biz iki milyon yıl önceki 

halimizden bugünkü halimize gelirken bu tür evrimi kendi 

içimizde gerçekleştirdik. Ama olayın bu kısmı cüzi bir 

kısım-dır. Aşı konusuna gelince; hiç şüpheniz olmasın ki, 

gerek sizde, gerek bizde, gerekse bir takım hayvan ve bitki 

ırkların-da evrensel bir prensip olarak bu aşılama 

yapılmaktadır. Farklı prototiplerin birlikte 

değerlendirilmesiyle yeni prototip-ler elde edilmekte veya 

bir prototipin daha yüksek bir seviye-ye çıkartılması için o 

yöreye daha latif insan prototipleri   (bitki veya hayvan da 

denebilir) enkarne edilmekte, yollan-maktadır. Bu, sizde 

olduğu gibi bizde de zaman zaman yapıl-mıştır. Ama sizin 

bunlardan henüz haberiniz yoktur. Bizde ise bu şuurlu bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Takdir edersiniz ki, burada yine 

esas konu; ilahi alemin programı dahilinde ve onların 

gözetiminde bu işin yapılıyor olmasıdır. 
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 Soru: Yani bana somut olarak daha latif insanların 

Agarta'ya doğduğunu ya da doğum dışı yöntemlerle 

doğduğu-nu, Agartalı insanlarla bir araya geldiğini ve doğan 

çocukla-rın eskiye nazaran daha süptil olduğunu, böylelikle 

yeni bir latif Agartalı grup oluşturduğunu söyleyebilir 

misiniz? Çünkü zihnimde bunu canlandırıyorum... 

 Semiyun: Söylediğiniz olayın tam böyle olmasa bile 

bu şekilde gerçekleştiğini sizin açınızdan kabul edebiliriz. 

Buradaki temel belirleyici öğe Agarta'ya aşı yapmak için 

inen prototiplerin menşeinin ne olduğudur. Menşei yine 

Agarta insanıdır. Agarta insanının üzerinde bir takım yeni 

deneyler yapılarak daha latif bir hale getirilmesi ve onun 

tekrar Agarta' ya gönderilmesi burada temel çıkış noktasıdır. 

 

 Soru: Bir dakika efendim. Bu evrim konusundan 

farklı ama. Öyle değil mi? Yani bu aşılayıcı prototipler 

üzerinde çalışmaları Agartalılar mı yapıyor yoksa daha 

yukarı alem-lerde mi yapılıyor? 

 

 Semiyun: Genel olarak ilahi alemin irade ve gözeti-

minde asıl insanlıktan sorumlu çok yüksek mekanizmaların 

programı ve kapsamı içerisinde bu işler yapılmaktadır. Ve 

Agartalı insanlar yine burada adeta gönüllü kobay olarak 

kullanılmaktadır. Ama kobay kelimesi sizi yanıltmasın. 

Dünyada kullandığınız kobay kavramı ile bunun hiçbir ilgisi 

yoktur. 

 

 Soru: Efendim bir yerlerde okumuştum. Ruhsal 

içerikli bir bilgiydi bu. Örneğin Bermuda Şeytan Üçgeni'nde 

kaybolan insanlar bu işi gönüllü olarak seçen kimseler. 

Aslında o insanlar orada kaybolduktan sonra başka bir orta-

ma alınıyorlar ve bu fizik bedenleri ile yaşamlarını devam 
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ettiriyorlar. Fakat orada yine ilahi alemin yüksek 

mekanizma-larının gözetimi altında bu insanlar üzerinde 

rahatlıkla deney yapılabiliyor. Bunu bilen ruhlar, yani bu 

insanların ruhları bunu bilerek, bu programı kabul ederek 

gelmişler. Yani dünya üzerinde de, dünya insanı üzerinde de 

bu tür çalışmalar bu şekilde yapılıyor: Bildiğimiz bu. Bu 

doğru mudur? Buna benzer kavram mıdır sizinki? 

 

 Semiyun: Dediğiniz hadiseyi biliyorum. Gerek 

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan insanların bir kısmı 

üzerinde olsun, gerekse sizin henüz farkına varmadığınız yol 

ve yöntemlerle bazı insanlar üzerinde olsun bu tür deneyler 

sürekli yapılmaktadır. Ve istisnasız bütün yaratılmış 

varlıklar üzerinde bu tür çalışmalar devam etmektedir. 

 

 Soru: Şu anda Agartalı insanın evrimi için ne 

söylene-bilir? Bu devam ediyor mu efendim? 

 

 Semiyun: Bu çalışmalar yine son derece bilimsel 

yöntemler altında, müşterek bir biçimde devam etmektedir. 

Bunda bir durağanlık söz konusu değildir. 

 

 Soru: O zaman şu anda Agarta'da yaşayan bedenlerin 

ulaştığı latiflik seviyesi, mükemmellik seviyesi en uygun 

olan mıdır? 

 

 Semiyun: Şüphesiz en uygun olandır. Daha mükem-

melini elde edebilseydik onu kullanırdık. 

 

 Soru: Peki daha farklı, sizden daha gelişmiş 

insanların prototipleri ile bir karmaya 

gidilmesi                       
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     yun: Bu nispeten genetik bir çalışma olur. Bu tür 

bir çalışma yaparak bedeninin daha kuvvetli bir hale getiril-

mesini herhangi bir Agartalı kardeşimiz istemez. Böyle bir 

durum Agartalılar için düşüncede dahi söz konusu olmayan 

bir durumdur. Genel olarak istediğimiz yine işin doğasına 

uygun bilimsel isteklerdir. Biz de bedenlerimizin çok daha 

latif, çok daha mükemmel olmasını her zaman arzu etmekte-

yiz. Ve bu arzumuzun gerçekleşmesi için çalışmalar 

yapmak-tayız. 
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 Soru: Efendim bize gelecek olursak birkaç bin yıl 

öncesinin insan bedeni ile şimdiki arasında bir fark var 

mıdır? 

 

 Semiyun: Birkaç bin yıl demiyelim ama yüz yıl hatta 

elli yıl öncesinin insanı ile aranızda fark vardır. Bu farkı 

sizler henüz gözleriniz ile tam olarak tespit 

edemeyebilirsiniz. Bir de sizlerin yanlış yaşayış, yanlış 

beslenmeden ve yanlış ortam içinde bulunmalardan 

kaynaklanan bedensel deformasyonları-nız vardır. Bunların 

düzeltilmesi sizin bedenlerinizde bir anda gözle görülür 

düzelmeler veya değişiklikler sağlayacaktır. Bunları bir 

evrim kapsamı içerisinde değerlendirmemek gere-kir. Arızi 

bir durumdan olması gereken bir duruma geçiş olarak 

konuya yaklaşmak daha uygun olur. Ama elli yıl öncesinin 

normal bedenlerinde bile bugünkü durumundan bir hayli 

eksiklikler vardır. Bunu sizin gözle görmeniz bilimsel 

yöntemleriniz ile tespit etmeniz bugün için imkansızdır. Bir 

de olayın sizin açınızdan çevresel faktörler ile ilgili bir yönü 

vardır. Bunu daha önceki celselerimizde kısmen 

açıklamıştık. İçinde bulunduğunuz durumun bir siklus 

sonuna denk gelmesi nedeni ile sizin dünyanıza gönderilen 

kozmik ve manevi enerjilerde sürekli bir artış söz konusu 

olmaktadır. Bu artış sizin özellikle hücrelerinizin bir takım 

değişikliklerini gündeme getirmektedir. Artan enerjiyi 

hazmedebilecek hale getirilmektesiniz. Bunun için bir evrim 

veya aşılama yönte-minden ziyade o enerjilerin sizin 

üstünüzde yaptığı tesirlerin ortaya çıkarttığı değişiklikler 

vardır. Bedeninizi tam olarak tanımadığınız için böyle bir 

kavramın olup olamayacağını henüz bilmiyorsunuz. Sizin 

bir de bu açıdan böyle bir duru-munuz mevzu bahistir. 
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 Soru: Peki sizde bu yok mu efendim? 

 

 Semiyun: Bizde şu aşamada sizdeki gibi gittikçe 

artan enerjilere muhatap olma hali mevcut değildir. O bizde 

dengeli bir şekilde, bir düzen içerisinde bulunmaktadır. Biz 

o noktada size göre belirli bir aşamayı katetmiş durumdayız. 

Bizim evri-mimize sizin az önce sözünü ettiğim durumunuz 

tarzında yaklaşmamak icap eder. Sizdeki uyuyan pek çok 

enerji mer-kezi bu sayede uyanacak, sizler öncelikle bu yol 

ile daha latif bir hale geleceksiniz. 

 

 Soru: Efendim burada Agartalı bedenlerin 

evrimleşme-sinde şakraların rolü, şakraların uyanışı söz 

konusu olmuş mudur? 

 

 Semiyun: Hatırlarsanız ilk önceki dönemlerde daha 

az şakramızın faaliyette bulunduğunu bunun bugün için çok 

daha fazla sayıda olduğunu söylemiştik. Bu evrim içerisinde 

şakraların kısım kısım devreye girmesi söz konusu olmak-

tadır. 

 

 Soru: Tabii biz burda çok ana hatlarıyla konuya 

girdik. Aslında bu üzerinde konuştuğumuz konu bizim hem 

insanlık olarak hem bireysel olarak pek bildiğimiz bir konu 

değildir. Ama konunun bu yönüyle de bu şekilde 

aydınlanması bile yararlıdır diye düşünüyorum. Bu akşam 

için başka sorum yok efendim. 

 

 Semiyun: Sözlerinize katıldığımı ifade ediyorum. 

Size iyi geceler dilerim. 
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 Celse: 118 1.6.1997 

 

 Agartalı insanların gece, gündüz ve ahiret 

 alemindeki yaşantısı. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Agartalı insanların gece, 

gündüz ve ahiret alemindeki yaşantılarını, bunların birbiriyle 

bağlantılarını bu akşam incelemek istiyorum. Kuran'da bir 

ayet var. Hatırladığım kadarıyla, "Gece ile gündüzü yarattık. 

Gecenin üzerine perde koyduk (sildik) ki, zamanı şaşırmaya-

sınız" diyor. Burada biz biliyoruz ki, gece uyuduğumuz 

zaman dar şuurumuz esas alemine doğru yani esas hayata 

doğru iğreti hayattan yola çıkıyor. Kuran'ın deyimi ile 

"iğreti" hayatı bırakıyor ve asıl hayatta yaşıyor. Yani biz 

insan olarak hem bu hayatta, hem ebedi hayatta yaşıyoruz. 

Kuran bunu söyledikten sonra bu hayatı bizim anlamlı ve 

sıkıntısız yaşayabilmemiz için o hayatın üzerini örtüyor. Ve, 

"zamanı şaşırmayasınız" diyerek o hayatı bu hayatta 

hatırlarsak her şey birbirine karışır demeye getiriyor. Tabii 

oranın zamanı farklı. Öncelikle biz insanların bu şekildeki 

hayatına ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Burada bizim açımızdan en önemli konu 

sizlerin şuurunuzun pek çok gerçeği alabilecek imkan ve 

kapasitede olmayışıdır. Birinci olarak bu ayetin saklı manası 

budur. Çünkü sizler insan olarak geceleri gerçekten az önce 

sözünü ettiğiniz gibi ahiret alemine intikal ediyor ve orada 

yaşantınızı sürdürüyorsunuz. Böyle mükemmel yaratılan bir 
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insanın uyku süresi boyunca yani yaklaşık sekiz saat 

süresin-ce her şeyden habersiz, adeta yaşamıyor bir durumda 

olması mümkün değildir. Sadece bu süreç içerisindeki 

yaşantıdan sizin dar şuurunuzun bu iğreti hayat içerisinde 

haberi olma-maktadır. Sizler düşündüğünüzün ötesinde çok 

mükemmel varlıklarsınız. Ama işte bu mükemmelliğin 

işlenerek, tekamül ederek ortaya çıkartılması gerekmektedir. 

Bu bir süreçtir. Günü geldiğinde bu şimdiki durum 

aşılacaktır. Sizler uykunuzun ve uykunuzun içindeki derin 

yaşantınızın ne manaya geldiğini daha çok anlayacak ve 

ondan yararlanacak-sınız. Sizin şuurunuzun uyku sırasında 

bu dünyadaki bedeni-nizi ve dünyayla bağlı kısımlarını terk 

ederek özgür kalması onu otomatik olarak asıl ait olduğu 

yere doğru çekmektedir. Hem üst şuurunu çekmekte, hem de 

ahiret alemi bu şuuru kendine çekmektedir. Oradaki 

yaşantının ayrıntılarına girme-mekle beraber orada geçirmiş 

olduğunuz hayatın tekrar siz bu kalıp içine döndüğünüzde 

hatırlanması az önce söylediğim gibi pozisyonunuz gereği, 

imkanlarınızın darlığı gereği adeta imkansızdır. Ancak 

belirli belirsiz, bölük pörçük, karışık rüyalar halinde bir 

takım algılamalar oluşmaktadır. Yalnız bazı durumlarda 

ilahi alemin izin ve yardımları ile bazı insanlar o hayattan 

mesajlar alabilmekte, gerektiğinde net hatırlamalar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu ise daha farklı bir hadiseyi gündeme 

getirmektedir. 

 

 Soru: Şimdi bunları kabul etikten sonra sizde durum 

nedir? Siz bir ebedi hayatı, yani ahiret hayatını bu şekilde 

yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız yüksek şuurunuzla olan iliş-

kiniz nedir? Onu bize izah eder misiniz? 
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 Semiyun: Bu genel açıklamanın ardından bizim şu 

ana kadar celselerde size tanıttığımız şekilde kendimizi 

ortaya koyduğumuzda, burada da size göre bir hayli farklılık 

ortaya çıkacağı sonucuna ulaşabilirsiniz. Daha önceki 

celselerden genel olarak hatırlarsanız bizim ahiret alemiyle, 

yüksek şuurumuz ile sizinkiyle kıyaslanamayacak bir şekilde 

ilişkide olduğumuz ortaya çıkmıştı. Zaten o zamanlarda 

açıkladığımız bu konular sizin az önce sorduğunuz sualin 

cevabını kendili-ğinden ortaya çıkarmaktadır. Bizler hem bu 

dünyada, hem o dünyada gerek bu dünyanın çeşitli 

kademelerinde ve gerekse üst boyutta buraları algılayarak 

fiziksel olarak varlığımızı sürdürürüz. Aynı zamanda yüksek 

şuurumuzun iletişim ve imkanlarından çok geniş ölçüde 

yararlanmak suretiyle ebedi hayatımızı ve bunun 

farkındalığını yine bu tarafa sizinkine göre son derece 

gelişmiş bir tarzda aktarırız. Bu durumda bizdeki iğreti hayat 

ile asıl hayat arasındaki fark kalkar ve hayat bir bütün olarak 

bütün veçheleri, bütün kısımları ile algılanır hale gelir. İşte 

bu da buradaki hayatı yaşamada bize düşündüğünüzden çok 

daha fazla kolaylık ve imkan sağlar. Çünkü her şeyden önce 

buradaki hayatın doğru tanımlamasını biz elde etmiş oluruz. 

Hayatı doğru tanımlamak onu doğru olarak yaşamayı hemen 

beraberinde getirir. 

 

 Soru: Şimdi o hayatı, ebedi hayatı yaşıyorsunuz. 

Ebedi hayat kavramını kendiniz açısından biraz açabilir 

misiniz? 

 

 Semiyun: Bizler hayatı bir bütün olarak ele alıyoruz. 

Şuursal farklılıkları asgari düzeye indirdiğimiz için ebedi 

hayat ile iğreti hayat yani dünya hayatı ile ahiret hayatı 

birbiri ile aynı olmaktadır. İşte bu durumda biz size göre 
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böyle bir ayrımı ortadan kaldırmış olmaktayız. Kuran'ınızda 

sizi düşünerek söylenen o söz, bu hayat farklılığı bizim 

açımızdan geçerli değildir. Sizin için doğrudur, zorunludur. 

Çünkü dar şuurunuz ile yüksek şuurunuz arasında muazzam 

bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Sizler hayatı tanımadığınız 

için, hayatın bu yönünü anlayamadığınız için böyle bir farkı 

ortaya koyma kaçınılmazdır. Ama bizim açımızdan hayat bu 

haliyle bir bütün olarak ortaya çıkmaktadır. İşte biz bu bütün 

hayatı her yönü ile yaşamaya çalışırken bu dünyadaki dar 

şuurumuzun bizi kıskaca alma hali ortadan kalkmaktadır. 

Dolayısıyla bizler her ne kadar bir Agartalı insan olarak 

Agarta'da yaşantımızı sürdürsek de varlığımızın yüksek 

benliği ile, yüksek şuuru ile irtibatımızı kuvvetli tuttuğumuz-

dan dolayı oradaki hayatı bu şuura aktarmasını biliriz. 

 

 Soru: Ama siz kendinizi Agarta'da yaşayan dar şuura 

sahip bir insan olarak mı daha çok görüyorsunuz yoksa 

ebedi şuuru daha çok hazmeden ruhsal varlık olarak mı 

görü-yorsunuz? Şu anda benimle hangi duruma daha yakın 

olarak konuşuyorsunuz? 

 

 Semiyun: İkisi de aynıdır. Hem yüksek varlığımın, 

hem dar şuurumun farkındayım. Ama şu dünyada, şu şartlar 

altında sizinle konuşan Agartalı bir insandır. Bunu 

aklınızdan çıkartmayınız. Ama bu insanın görünmeyen yüzü 

vardır. O görünmeyen yüzü ile de biz yaşantımızı 

sürdürmekteyiz. 

 

 Soru: Peki burada zaman konusuna nasıl yaklaşmak 

gerekir? "Siz şaşırmayasınız diye o yönü sildik" deniyor. 
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 Semiyun: Bu bir düalite durumunu izah etmektedir. 

Gerçekten hayatın o yönü size silinmemiş  olsaydı siz 

samimi-yetle söylüyorum ki, bu dünyada bir dakika bile 

kalmak istemezdiniz. Veya siz bu dünyada yapmanız 

gereken görevle-ri yapmak istemezdiniz. Çünkü hayat size 

belki de anlamsız gelebilirdi. Ama bizim için bu durum söz 

konusu değildir. Bizler ahiretteki zamanı da, bu dünyadaki 

zaman anlayışını da bünyemizde rahatlıkla hazmetme 

durumu içinde bulunan varlıklarız. Bizim açımızdan bu 

konuda ciddi bir problem yoktur.  

 

 Soru: Bu dünya yaşantısıyla bu yüksek yaşantıyı 

sizde dengeleme hali nasıldır? Sanırım o hayat, yukarıdaki 

hayat kapalı veya silinmiş değil. Veya ne ölçüde silinmiş ve 

yüzünüz ne tarafa dönük efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız hakikaten bu kavramları, 

bu hayat şeklini size kolaylıkla izah edebilmemiz mümkün 

değildir. Çünkü bizim için ebedi hayat kapalı veya silinmiş 

değildir. Şüphesiz tam anlamıyla açık değildir. Bunu önemle 

belirtmek gerekir. Bizim için silinen bir şey olmamakla 

birlikte biz kendi imkanlarımız nispetinde orayı algılama 

veya orayı yaşama imkanlarına sahibiz. Nihayet fiziki bir 

dünyada yaşamaktayız. Ama siz ahiret alemindeki, 

Spatyum'daki veya onun üzerindeki yaşantı hakkında fazla 

geniş bir bilgiye sahip olmadığınız için, insanlık olarak 

özellikle sahip olmadığınız için burada bu dengelemeyi 

kolayca açıklayabilmek mümkün değildir. Öyle ki, 

yüzümüzün ne tarafa dönük olması kavramı burada söz 

konusu bile edilemez. Sadece şunu bilmenizi isterim ki, biz 

burada Agartalı insanlar olarak ruhsal kökenimizin farkında 
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olabildiğimiz ölçüde ebedi hayatı ruhsal bir varlık olarak 

yaşamaya devam etmekteyiz. 

 

 Soru: Peki dünyada bir sorun, bir problem bu konuda 

çıkıyor mu efendim? 

 

 Semiyun: Hayır tam tersine dünyadaki birçok proble-

mi, sorunu bu durum kendiliğinden halletmektedir. 

 

 Soru: Uyku uyumuyorsunuz. Şuurunuz açık. O hayata 

intikal etme, o hayattan zaman zaman kopma veya daha çok 

oraya yönelme veya ikisini dengeli olarak yaşama mı 

oluşuyor efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız sözünü ettiğiniz her üç 

durum şartlara göre ağırlık kazanmaktadır. Bazen gerçekten 

Agarta'daki yaşantı tamamen bir kenara bırakılmakta, adeta 

otomatiğe bağlanmakta ve ebedi hayatın içinde tam 

anlamıyla yer alınmaktadır. Bazen bütün yoğunluk 

Agarta'daki işe veya ne yapılıyorsa ona kanalize 

edilmektedir. Bazen de dengelidir. Sizde de durum aynıdır. 

Ama bizde şu fark vardır ki, biz bütün gücümüzle ebedi 

hayata ait olsak bile burada bir robotmuş gibi davranma 

pozisyonunda değiliz. Aksi bu dünyadaki yaşantının hakkını 

vermemek olur. O haktan asla geri kalınmamaktadır. 

 

 Soru: Ama o zaman pek netleşmedi efendim. 

 

 Semiyun: İşte sizin açınızdan netleşemeyen bu kısmı 

biz size nasıl izah edeceğimizi bilemeyiz. Çünkü nihayet 

sizin için çok havada kalan soyut kavramlar üzerinde 
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konuşmak-tayız. Ama yine de bir fikir verebildiğim  

düşüncesindeyim. 

 

 Soru: Onun farkındayım. Bu hayatı değerlendirişiniz 

nasıl oluyor bu durumda? Çünkü biz biliyoruz ki bazı 

medyumları uyutup yukarı alemlere götürdüğümüzde 

oradaki hayatın güzelliklerini görüp dünyaya dönmek 

istemiyorlar. Dünya o zaman çok çirkin, anlamsız, karanlık, 

ağır görünüyordu onlara. Sizde de aynı durum söz konusu 

olamaz mı? 

 

 Semiyun: Hayır olamaz. Çünkü biz bu hayatın bir 

anlamı olduğunu biliyoruz. Gerçekten çok yukarı alemlere 

göre Agarta bile ışıksız, karanlık, kasvetli ve ağır 

değerlendirilebilir. Ama buradaki yaşantının orayı 

etkilediği-ni akıldan çıkartmamak gerekir. Yani bu hayat 

anlamlı olduğu için, lüzumlu olduğu için Rab'bimiz 

tarafından var kılınmış ve biz bu hayata dahil edilmişizdir. 

Ruhun tekamülü için, ebedi tekamülü için ve Ruhsal 

Varlığın topyekün tekamülü için bu hayat son derece 

anlamlıdır. Bu hayat olmasaydı Ruhsal Varlık gerçekten çok 

büyük gelişmelerden mahrum kalırdı. Hayat her yönü ile 

anlamsız değildir. Çünkü anlamsız olsaydı zaten Rab'bimiz 

en başta bu hayatı yaşatmazdı. Sizlerin de durumunuz aşağı 

yukarı aynıdır. Siz de yoğun çaba ve emek karşılığında 

güzelliklere, imkanlara kavuşursunuz. Bu durum, dünyanın 

varlığı, bu kainatın varlığı, daha yüksek kainatların varlığı 

açısından bir nevi zarurettir. Çünkü her şey birbirine 

bağlıdır. O halde bu kainatın da geliştirilmesi, yüceltilmesi, 

tekamül ettirilmesi şarttır. Aynı zamanda olayın ikinci yönü 

olarak karşımıza bu çıkmaktadır. Bu maddenin de tekamül 

ettirilmesinde, yapıl-masında, yüceltilmesinde Ruhsal Varlık 
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Rab'binden görev almıştır. Rab'bine karşı sorumludur. Işık 

azsa, kasvetli ve kabaysa bunu geliştirmek biz ruhsal 

varlıkların yüksek görev-lerinden bir tanesidir. Bunu bilirsek 

o zaman hayat her yönüyle bize daha anlamlı bir hale gelir. 

Dolayısıyla biz, "iyi ki Agartalıyız, iyi ki Agarta var" 

diyoruz. 

 

 Soru: Bizim öz benliğimiz bu ebedi hayatı yaşıyor. 

Belki sizinki gibi çalışıyor. Biz insanlar her gün, her gece 

ebedi hayata intikal ediyor ve farklı bir zaman birimi içinde 

orada da yaşıyoruz. Oraya giden dar şuurun öz benlik veya 

yüksek şuur ile ilişkisi nedir? Ayniyet mi oluyor gecenin bu 

kısmında efendim? 

 

 Semiyun: O da insanların tekamül seviyelerine göre 

değişmektedir. Geri varlıkların zaten astral alemde, ahiret 

alemde yüksek benlikleri tam anlamıyla teşekkül etmemiş, 

oradaki kısmı devreye girmemiştir. Yani onların intikal 

edeceği şuurları daha oluşmamıştır. Dolayısıyla buna 

insanların tümü açısından yaklaşmak mümkün değildir. Yine 

öyle insanlar vardır ki, yüksek varlıkları ile bir bütün 

halinde  gece yaşantısını sürdürebilmektedir. Orada dar şuur 

ile yüksek şuur birbiriyle birleşmiş durumdadır. Ama daha 

Spatyum safhasında güçlerini devreye sokamamış, daha 

manevi değerden yeni ruh varlığı haline dönüşmüş 

varlıklarda böyle bir durum söz konusu olamaz. Onların 

daha pek çok hayatı bu şekilde yaşayarak ahiret alemindeki 

şuurlarını yükseltmeleri gerekecektir. Oranın zamanı 

dünyanın zama-nından çok daha farklıdır. Aslında sekiz 

saatlik bir mesele olarak konuya yaklaşmamak gerekebilir. 

Çünkü günün bazen öyle oluyor ki yirmi saatinde, yirmi dört 

saatinde bile siz insanlar yüksek şuurunuz ile birlikte olur ve 
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bir takım işler yapabilirsiniz. Bu, anlık işler bile olabilir 

veya uzun zamanları alan işler olabilir. Bu durumdaki bir 

insan dünyada şuursuz bir şekilde, otomatik bir şekilde 

yaşantısını sürdürebilir. Bir de olayın bu yönünü hesaba 

katmanızı öneririm. Yani sadece uyku ile, yüksek şuurla 

birleşme halinin dışında bu şekilde birleşme hallerinin 

olduğunu söylemeliyim. 

 

 Soru: İşte burada benlikler kavramı mı devreye 

giriyor efendim? İnsan yedi benliğini devreye sokmalı idi 

öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Az önce zaten sözünü ettiğim husus budur. 

Bir insanın yeryüzünden mezun olabilmesi için yedi benini 

hak ederek alması gerekmektedir. Daha orada hiçbir benliği 

yoksa, hiçbir benliğini elde edememişse dünyada tekamülde 

bulunan varlık, ahiret aleminde hangi benliği ile 

birleşecektir. Bu, işin tekniğine indikçe konu çok büyük 

açılımları beraberinde getiriyor manasına gelir. Biz sadece 

yüksek şuur demekle çok kaba bir yaklaşım ortaya 

koymaktayız. Her kademeden, her açıdan kademe kademe 

şuura ulaşma yolları vardır. Yani konu sandığınızdan çok 

daha büyük açılımları beraberinde getirmektedir. Ama biz 

onu tek bir şuur olarak ele aldık ki, Agartalıların durumunu 

sizlere bu soyut konuda daha iyi izah edebilelim. Zaten 

Agartalıların durumunu izah etmeden önce sizin 

durumunuzu izah edelim ki bir kıyas veya anlaşılma hali 

daha rahat oluşsun. 

 

 Soru: Evet. Siz asıl nerede yaşıyor hissediyorsunuz 

kendinizi demişim. Bu durumda dünyayı değerlendirmeniz 
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nasıl oluyor demişim. Bunların cevaplarını aldık efendim. 

Bu konuda ilave edeceğiniz başka bir şey var mı? 

  

 Semiyun: Aslına bakarsanız konuya bu yönüyle bile 

değinmiş olmanız şu aşamada yeterlidir. Çünkü bu konu 

sandığınızdan da büyük açılımları beraberinde 

getirmektedir. Ama bizler Ruhsal Varlığın cüzleri olarak bir 

tek şu dünya hayatına sığdırılamayacak kadar mükemmel 

varlıklarız. Hem insan, hem ruhsal varlık olarak 

mükemmeliz. Dolayısıyla çok farklı boyutlarda, çok farklı 

şuur halleri altında yaşantımızı sürdürmekteyiz. İşte biz 

Agartalılar sizlerden farklı olarak bu yaşantılarımızın da 

farkındayız ve oralarda da yaşıyoruz. Oralarla ilişkilerimiz 

daha farklıdır. Bunun bilinmesi bile bu aşamada yeterlidir. 

 

 Soru: Bir de şunu sorabilir miyim efendim. Yüksek 

şuurunuz birçok gezegene, pekçok kainata, oradaki 

dünyalara enkarne olmuş vaziyette. Onlarla bir ilişkiniz 

oluyor mu? Bu açıdan ne söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Zaman zaman bu tür ilişkiler olmaktadır. O 

zaman ruhsal varlığın ve hayatın güzelliğinin daha çok 

farkına varmaktayız. İsterseniz o konuya şu aşamada hiç 

değinmeyelim. 

 

 Soru: Benim hazırladığım sorular bu kadardı. 

Öyleyse size iyi geceler diliyoruz. 

 Semiyun: Biz de size iyi geceler dileriz. 

 

 

 

 Celse: 119 5.6.1997 
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 Agartalıların bitki, hayvan ve cansız varlıklar ile 

 konuşmaları. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Sizlerin bize göre müthiş 

denilebilecek bahçeleriniz, bitki çeşitleriniz, çiçekleriniz 

olduğunu biliyoruz. Bunlarla anlam dili ile Agartalılar 

konuşmakta mıdırlar? Yani bütün bitkiler ile Agartalılar hal 

ehliyeti yardımı ile konuşabiliyorlar mı? 

 

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz konuyu siz kendi tasavvufi 

ve ruhsal bilgileriniz kanalıyla bilmektesiniz. Yeryüzünde 

pek çok ermişiniz bunun örneklerini vermişler ve bu sizlerin 

kitaplarına geçmiştir. Aynı şekilde ruhsal içerikli bilgiler 

birçok açıdan o konuları işlemişlerdir. İnsan belli bir 

seviyeye ulaştığı zaman kendindeki yeteneklerin, aslında 

doğal hallerin farkına varmakta ve bunları kullanmaktadır. 

İşte bitkilerle konuşma dediğiniz hadise yine insanın 

kendindeki cihazları kullanması neticesinde oluşabilen bir 

durumdur. Bizler Agar-talılar olarak ta başından beri her 

türlü bitki ile sizin anlam dili dediğiniz hal ehliyetini 

kullanarak konuşmaktayız. Buna aslında sessiz konuşma 

veya telapatik konuşma da sizin lisanınıza uygun olması 

açısından denilebilir. Ama işin gerçe-ği; bitkideki manevi 

değer ile, henüz ruhsallık imkanına, durumuna erişememiş 

manevi değer ile bizlerdeki ruhsal değerin iletişimidir. 

Böylece olayın imkan dahilinde olduğunu sanırım idrak 

etmektesiniz. Yüce Allah varlıktaki her zerreye bir tesir 

sahası yaratmış, onu hem alıcı hem verici kılmıştır. İşte 

bizler varlıktaki bu alıcı-verici hassayı kullanmak suretiyle 
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çevremizdeki her türlü yaratılmışlık ile iletişim kurmakta, 

onları anlamakta, onlara tesir göndermekte, onlar-dan tesir 

almaktayız. Bunun doğrudan doğruya şuur ile bir bağlantısı 

yoktur. Bu iletişimin, bu tesir alıp vermenin belirli bir 

seviyesinde şuur devreye girmektedir. Ama bitkiler bile 

kendi aralarında anlaşmaktadırlar. Bunlar şuurdan ziyade 

işte az önce sözünü ettiğim tesir alışverişi ile olmakta, onları 

ortak eylemlere, ortak etkileşim içine sokmaya 

yaramaktadırlar. Bizler ise çevremizdeki her türlü bitkinin 

dili ile söyleşmeyi bilmekteyiz. En küçük bir çiçekten, bir 

çim yaprağından en büyük bir ağaca kadar çeşit çeşit 

yaratılmış bitkiler ile onların anlayacağı çeşitlilikte iletişim 

kurmaktayız. Bu bizim için büyük bir zenginlik kaynağı 

olmaktadır. Aynı zenginlik  bitkiler için de geçerlidir. Çünkü 

onlar kendi bahçıvanlarının kendilerini anladığını, kendi 

dillerince, kendi şuurlarınca bilmektedirler. Bu ise çift 

taraflı bir ahenk ve güzellik yaratmaktadır. Toparlayacak 

olursak biz evimizdeki, çevremizdeki, bahçemizdeki çeşit 

çeşit çiçeklerle, ağaçlarla onların anlayacağı dilde 

anlaşmaktayız. Bahçeye çıktığımız-da, onlarla bir arada 

olduğumuzda onlarla söyleşmekte, alışverişte bulunmakta ve 

buradan yaratılmışlığın bütün güzelliğini doyasıya karşılıklı 

olarak yaşamaktayız. Onlar bizden memnun olmakta, biz 

onlardan memnun olmaktayız. 

  

 Soru: Peki efendim onları bu şekilde anlayınca, 

konuşunca onların durumları hakkında da bilgi sahibi olmak 

mümkün mü? Yani bilinmezlik yapısını açığa çıkartmak bu 

sayede mümkün mü? 

 Semiyun: Zaten karşılıklı hal dili ile söyleşmenin 

yararlarından bir tanesi budur. Ama bunun pek çok başka 

faydaları vardır. Aslına bakarsanız bizler zaten o söyleştiği-
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miz bitkilerin kendileri hakkında tam bilgi sahibi olmuş 

durumdayız. 

 

 Soru: Aklıma şu geldi efendim. Bizim 

medyumlarımız Hz. Meryem Ana'nın Selçuk'taki makamını 

ziyaret ettikle-rinde o civarda bulunan bir bitki ile 

söyleşmişlerdi ve bitki, "insanların şu hastalıklarına ben iyi 

geliyorum" demişti. Bu tür bir yaklaşım sizin bitkilerinizde 

de olabilir mi, bu mümkün müdür?  

 

 Semiyun: Verdiğiniz örnek pek isabetlidir. Sizin 

medyumlarınız bile adeta bitkiyi dile getirmekte, o bitki ise 

kendi bütün imkanlarını medyumlarınıza bu şekilde 

söylemektedir. İşte bir bitki dile geldiği vakit kendindeki 

bütün imkanlardan yararlanarak kendi bütün özelliğini 

bizlere aktarabilmektedir. Bizler sadece bu dünya için değil 

kainatın değişik yörelerindeki değişik bitki türleri ile 

karşılaştığımızda onlarla bu şekilde konuşmakta ve hangi 

fonksiyonu icra ettiğini sizin aklınıza hayalinize bile 

getiremeyeceğiniz bin bir türlü icraatını, faydasını, 

yaratılıştaki anlam ve işlevini yine bizzat bitkinin 

kendisinden öğrenebilmekteyiz. Sizin için şaşırtıcı gelse bile 

durum budur. 

  

 Soru: Dolayısıyla uygarlığınızda bitkilerin bu 

özelliği-ni anlayarak medeniyetinizin kullanım alanı 

içerisinde bitkilerden yararlanıyor musunuz? Sadece 

bahçede yetiştir-menin ötesinde... 

 

 Semiyun: Evet. Bitkilerimizden bu şekilde yararlan-

maktayız. Bu bitkileri biz çeşitli başka bileşenler ile 

birleştirmekte, karıştırmakta ve onlardan medeniyetimizin 
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bir takım araç-gereçleri için olsun veya akla bile 

getiremeyeceği-niz işleri ile ilgili olsun yararlanmaktayız. 

 

 Soru: Ayakkabı örneği vardı. Yanılıyor muyum? 

 

 Semiyun: O işin çok basit bir kısmını ifade 

etmektedir. Orada belki sağlamlık hesaba katılarak 

bitkilerden yararlan-ma yoluna gidilmiştir. Ama az önceki 

konumuz daha farklı bir çerçeve içerisinde düşünülmelidir. 

  

 Soru: Aynı şey hayvanlar için de geçerli o halde? 

 

 Semiyun: Bitkiler için ne söylüyorsak aynı şey 

hayvanlar için de geçerlidir. Biz uygarlığımızdaki en küçük 

böcekten en iri hayvanımıza kadar onların anladığı lisan ile 

konuşmaktayız. Yine onlar kendi meramlarını, ruhsal 

gelişmişlik seviyelerini, nereden gelip nereye gittiklerini 

kendilerinin hal lisanı ile bizlere anlatmaktadırlar. 

 

 Soru: Bu arada şunu da hemen sorabilir miyim? 

Hayvanlar ses çıkartıyorlar. İşte; kuşlar ötüyor, inekler 

böğürüyor vs. Bunların bu lisanını da biliyor musunuz? 

 

 Semiyun: Evet bilmekteyiz. Onlar; balıklardan yine 

böceklere kadar değişik sesler çıkartarak kendi türleri ile 

anlaşmaktadırlar. Birlikte korkmakta, birlikte savunma 

önlemleri almakta, birlikte bitkilere veya diğer yiyeceklere 

yönelmektedirler. Kısaca bütün hayatlarını ortak eylemler 

çerçevesi içerisinde, hatta hayvan türlerine göre çeşitli görev 

bölüşümleri yaparak sürdürmektedirler. Onların bu işleri 

yapabilmelerinde çıkarttıkları seslerin büyük önemi vardır. 

Kişisel isteklerinin yanısıra toplumsal davranışlarda 
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çıkarttıkları bu sesler büyük önem arz etmektedir. 

Dünyanızda bile bu seslerin bir kısım anlamları 

çözülmüştür. Nispeten gelişmiş zeka belirtileri gösteren 

hayvanlarınızda bu konularda çalışmalar yapılmakta ve 

başarılı neticeler alınmaktadır. Biz ise Agarta'da bulunan 

bütün hayvanların bu şekilde kulak tarafından duyulabilen 

seslerinin ne manaya geldiğini bilmekteyiz. 

 

 Soru: Bu şekilde de bir konuşma yapıyor musunuz? 

 

 Semiyun: Hayır. Bizim için o geri bir durumu ifade 

etmektedir. Onlar bizimle zaman zaman o şekilde konuşsalar 

bile biz onların beyinlerine anlam dili vasıtası ile 

meramımızı iletebilmekteyiz. 

 

 Soru: Biz anlam dili diyoruz. Bu genel bir söz. Daha 

teknik olarak ne diyebiliriz? Telepati diyebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Aslında diyebilirsiniz. Bunu kabul ederiz 

ama yine de telapati kelimesinin tam karşılığı değildir olay. 

İlk başta açıkladığım gibi onlardaki manevi değerin bizdeki 

manevi değer ile birleşmesi neticesinde, uyum sağlaması 

neticesinde ortaya çıkan haberleşmedir. Ayrıca bunun 

dışında onların dar şuurlarının kapasitesini de biz ölçmekte, 

tartmakta ve o dar şuura onların anlayabileceği şekilde 

mesajlar gönderebilmekteyiz. Onların şuuruna yönelttiğimiz 

mesajlar yine bizim şuurumuzdan çıkan telepatiye benzer bir 

etkileşimdir. Düşünce gücünün onların anlayacağı dilde 

transforme edilerek o şuura aktarılması işlemidir. İşte bunu 

karşımızdaki hayvanların anlayacağı dilden yapabilirsek 

onlar bizi anlamaktadırlar. Nihayet onlardan gelen, bize göre 

son derece kaba düşünsel, dar şuursal veya onların 
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yapısından kaynaklanan arzularını belirtici tesirleri de yine 

biz kapmakta ve onları kendimize göre anlamlı hale 

getirebilmekteyiz. Olayın biraz açılımını size şu aşamada bu 

şekilde izah etmem mümkündür. 

 

 Soru: Tabii hayvanlarla, bitkilerle konuşmak 

çevreniz-deki hayata büyük zenginlik katar diye 

düşünüyorum. Bunun genel olarak anlamı nedir? 

 

 Semiyun: Bunu ancak yaşayarak idrak etmek daha 

güzeldir. Kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Siz çevre-

nizdeki hayvanlara bakar, bitkilerin üzerine basar geçersiniz. 

Onlar sizinle söyleşmek ister, siz ise onlarla 

söyleşemeyeceği-nizi bildiğiniz için artık söyleşme 

ihtiyacını bile duymazsınız. Oysa pek çok hayvan ve bitki 

size kendi dillerince dertlerini anlatmaya, sizinle iletişim 

kurmaya çalışmaktadırlar. Çünkü onlar sizinle iletişim 

kuramayacak olmalarının düşüncesi içerisinde değillerdir. 

Ama siz, "biz bitki ve hayvanlarla konuşamayız" düşüncesi 

içinde olduğunuz için gerçekten konuşmayı arzu etmezsiniz. 

Tabii bunun çok nadir istisnaları vardır. Pek çok köpek, kedi 

gibi evcil hayvanlar sizinle çok istekli konuşmalar 

yapmakta, en azından buna çaba göstermekte ve onların 

sahipleri de bu sevecen arzu dolu yaklaşıma aynı hissiyat ile 

cevap vermektedirler. Bu istisnala-rı bir kenara koyacak 

olursak siz hayatın henüz bu zenginliğinden haberdar 

değilsiniz. Yine umuyoruz ki, yakın bir gelecekte bu 

güzellikleri hep birlikte yaşamamız mümkün olacaktır. 

 

 Soru: Yani biz onlarla Altınçağda iletişime geçebile-

cek miyiz? 
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 Semiyun: Aslına bakarsanız bu o kadar zor bir hadise 

değildir. Ümit ediyoruz ki, elde edeceğiniz güzelliklerden 

bir tanesi de yakın gelecekte bu olacaktır. 

  

 Soru: Peki bahçenizde yetiştirdiğiniz bitkide, hayvan-

da, yine sizin özel yaklaşımlarınız olabilir mi efendim? Hani 

birinin bir cins köpeği alması gibi bir bitki almak, onu 

aileden bir birey olarak kabul etmek, onunla söyleşmekten 

hoşlanmak gibi kavramlar gündeme gelebilir mi? 

 

 Semiyun: İnanınız gelmektedir. Bizim özel bahçeleri-

miz olmamakla birlikte evimizin çevresine hakikaten her 

bakımdan, gerek görüntüsünden, gerek kokusundan, gerekse 

konuşmasından hoşlandığımız çiçekleri veya bitki türlerini 

koymakta özgürüz. Şüphesiz her bitki ve hayvan türünün 

kendine has güzelliği vardır. Ama bizler her zaman için 

seçim yapma imkanına sahibiz. Aile kavramı açısından biz 

konuya yaklaşmıyoruz. Çünkü bütün Agarta'daki bitki ve 

hayvanlar eğer sizin deyiminizi kabul edersek ailemizdir 

diyebiliriz. 

  

 Soru: Cansızlar ile konuşmaya ne dersiniz? Çünkü 

hatırlıyorum ben birinci kitabımızın önsözüne "Mevlana'nın 

dediği gibi bir kerpiç ile konuşabilir insan" demiştik. Yani 

canlıları geçtik, taşa, toprağa, kayaya, dağa, denize, havaya, 

buluta geldi sıra. Ne dersiniz efendim? 

 

 Semiyun: Biz sözümüzün başlangıcında bütün varlık 

ile, en küçük zerreyle bile konuşulur demiştik. Bu saydığınız 

unsurların dışında bir molekül ile, bir atom ile, bir elektron 

ile ve onun henüz sizin idrakınıza, bilim sahanıza 

sokamadığınız çok daha küçük parçacıkları ile birebir 
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konuşmak imkanı dahi vardır. Ve bizler Agartalılar olarak 

bu imkana sahip bulunmaktayız. Dağlar, taşlar dile 

gelmektedir. Bütün mahlukatda, bütün yaratılmışlıkta 

böylelikle büyük bir ahenk oluşmaktadır. Bunu kelimelerle 

izah edebilmek çok ama çok zordur. İnşallah yakın bir 

gelecekte sizler de bu güzellikleri paylaşmak imkanına 

erişirsiniz. 

  

 Soru: Bu arada bütün Agarta halkı bu imkana sahip 

midir efendim? 

 

 Semiyun: Bütün Agarta halkı, çocuklar belli bir 

seviyeye gelince başlamak kaydıyla Allah'ın verdiği bu 

imkandan yararlanabilmektedirler. İstisnasız bütün Agarta 

Uygarlığı'nın fertleri bitkilerle, hayvanlarla ve sizin cansız 

dedikleriniz ile konuşmaktadırlar. Biz cansız kelimesini 

kabul etmiyoruz. Bu vesile ile bunu da burada belirtmekte 

fayda vardır. Taşa, toprağa, suya, havaya enkarne olan 

manevi değerler elbetteki bitkilere göre daha geri 

seviyededirler. Ama onlar yine manevi değerdirler. Çünkü 

onlar orada olmasa ne bitki, ne hava, ne su, ne toprak 

olmayacaktır. İşte biz bütün bu unsurlarla tek tek veya 

topyekün olarak konuşma imkanına sahibiz. 

 

 Soru: Efendim benim bu akşam için başka sorum 

yok. Sizin başka söyleyeceğiniz şeyler varsa onu alabilir 

miyiz? Yine bir zenginlik karşımıza çıktı diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Bunun bu şekilde bilinmesinde yarar 

vardır. Çünkü bunun bilinmemesi Agarta insanını ve Agarta 

Uygarlığı'nı eksik tanımanız neticesini doğurabilirdi. Tabii 

bütün eksik tanımlamaların zaman içerisinde telafi edilme 
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imkanı vardır. Ama bir şeyin zamanında öğrenilmesi ile geç 

kalınarak öğrenilmesi arasında farklılık bulunmaktadır. Bu 

konuya bu şekilde temas edilmiş olmasından dolayı ben de 

memnunum. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 120 17.6.1997 

 

 Bu çalışmaların yürütülmesi açısından Agarta'ya 

 kanal açılması. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Bu çalışmanın yürütülmesi açısın-

dan Agarta'ya kanal açılması konusuna değinmek istiyorum. 

Üçüncü kitabın 89. celsesinde Üstatdan bahsediyorum: "Bir 

telefon konuşmasında senin için de Agarta'ya bir kanal açtık 

demişti bana. Bu kanala dayanarak bu ilişkiyi sürdürüyoruz. 

Bunda Üstadın rolü nedir? diyorum. 'Şüphesiz en büyük rol 

gözle gözükse de, gözükmese de ondadır' demişsiniz.Onun 

yardımıyla siz bu çalışmayı yapabilecek duruma gelmiş 

bulunuyorsunuz. Çünkü Üstadınızın size açtığı kanallar ve 

enerjiler olmasaydı bizimle iletişim kuracak duruma 

gelemezdiniz" diyorsunuz. Şimdi bu konuyu biraz açmak 

istiyorum. Öncelikle benim için Agarta'ya kanal açılması ne 

demek? Bunu biraz açabilir miyiz efendim? 

 

 Semiyun: O celsede bir konu başlığı olarak 

değindiğimiz bu kavram bizim bu çalışmayı bugüne kadar 

sağlıklı olarak yürütebilmemizi sağlayan en önemli ve 

belirgin özelliklerden bir tanesidir. Üstadımız bu çalışmada 
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ta önceden, ta ezelden beri gereken rolleri oynamıştır ve 

oynamaktadır. Gerçekten O'nun yardımı olmasaydı biz bu 

çalışmayı bugün yapabilecek durumda olamazdık. Bunu 

daha çok sizin açınızdan söylüyorum. O'nun yardımı ile 

sizinle, Agarta ve benim aramda iletişimi en sağlıklı bir 

biçimde yürütebilecek bir iletişim ağı veya kanalı 

kurulmuştur. Bu kanal daima hazır durumdadır ve celselerde 

bize hizmet etmektedir. 

 

 Soru: Burada hemen şunu sormak istiyorum.Bu kanal 

sadece celselerde mi hizmet görüyor yoksa celse yokken de 

bir hizmet görüyor mu?    

 

 Semiyun: Hayır, konuya o şekilde yaklaşmamak icap 

eder. Bu sizin düşündüğünüz manada fiziki bir kanal 

değildir. Astral manada da düşündüğünüz tarzda sizin 

tahayyülatınıza uyan bir şekilde kanal yoktur. Daha ziyade 

manevi nitelikli bir kanaldır. İşte o kanalın bile açılabilmesi 

için, teşekkül edebilmesi için Üstadımızın yardımına gerek 

duyulmuştur. Bu kanal normal hallerde varlığı veya yokluğu 

değerlendirile-bilecek bir kanal şeklinde düşünülemez. Ama 

celse yapmaya başladığımızda veya celsenin dışında gerekli 

hallerde o, siz farkına varmadan otomatik olarak devreye 

girebilecek ağırlıklı olarak manevi imkanlarla donanmış bir 

hususiyettir. Bu şekilde izah tarzı şu aşamada en uygunudur. 

 

 Soru: Ütadımız kendisine ilahi alemin derinliklerinde 

verilen kanalları bir de sır olarak bana verdi. Onları kullanı-

yorum. Bu benim için lütuftur diye düşünüyorum. Ama 

bunlar doğrudan doğruya celselerde, her celse açılışında 

benim de açtığım ilahi aleme yönelik kanallar. İlişkinin 

temeli olarak belki bu çalışmaya faydası var ama sanırım 
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Agarta'ya açılan bu kanal farklı, Üstadımın bana şifrelerini 

verdiği benim ilahi aleme yönelik olarak açtığım kanal 

farklı. Nitelik itibariyle konuya nasıl yaklaşılabilir? 

 

 Semiyun: İkisinin birbirine benzer ve farklı yönleri 

vardır. Üstadımızın öncelikle size kullanmanız için verdiği 

kanallar örneğin şu celsede yine hizmet görmektedir. Bunun 

sizin açınızdan gerçekten aklınıza bile getiremeyeceğiniz 

faydaları vardır. Sizin için büyük bir lütuftur. Ama aynı 

zamanda biz bu çalışmayı yine Agarta'ya doğru açılan az 

önce sözünü ettiğimiz kanal vasıtası ile sürdürmekteyiz. Bu, 

çalışmanın sürdürülmesi açısından son derece lüzumlu olan 

bir pozisyondur. O açıdan baktığımızda her iki kanalın ilahi 

bir yönü olduğu, daha doğrusu ilahi yönünün ağır bastığı ve 

o açıdan bir benzerliği olduğu söylenebilir. 

 

 Soru: İlişki için bu kanalın açılması şart mıdır? 

 

 Semiyun: Hem şarttır, hem değildir. Bu kanal olmasa 

da biz daha değişik bir şekilde sizinle ilişkiye geçebilirdik. 

Bu çalışmanın bir tarafında ilahi alemin bulunması şarttı. 

Böyle planlanmıştı. Bu nedenle böyle bir kanalın açılmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. Bizim yaptığımız çalışma kozmik bir 

uygarlığın kozmik bir uygarlık ile ilişkisinden daha çok, 

insanlık ailesinin iki üyesinin ilahi alemin gözetiminde ve 

tam kontrolünde, onların plan ve programı doğrultusunda 

ilişkiye geçmesidir. Bu açıdan baktığımızda bu çalışmanın 

ilahi bir yönü vardır. O nedenle böyle bir yaklaşımın 

sergilenmesi, böyle bir bağ kurulması lüzumlu olmuştur. 
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 Soru: O zaman bu direkt bir kanal mıdır yoksa ilahi 

alem üzerinden mi geçer? Konuya bu şekilde yaklaşabilir 

miyiz?  

 

 Semiyun: Yaklaşabilirsiniz. Az çok sizin tahayyülatı-

nıza uygun bir tarzda ilahi alem üzerinden geçen bir 

kanaldır. Zaten yapısının ilahi olması bunu kaçınılmaz 

olarak ortaya çıkartmaktadır. 

 

 Soru: Bu kanal açılmasa ilişki olmaz mı diye bir 

sorum var? 

 

 Semiyun: Olurdu ama az önce sözünü ettiğimiz 

şekilde bir ilişki devreye girerdi. Onun da henüz sizin 

farkına varmadığınız zaman içinde ortaya çıkacak kayıpları 

olurdu. 

 

 Soru: Peki sizlerin insanlarla ilişkiniz açısından bu 

kanal her insan için şart mıdır? 

 

 Semiyun: Hayır şart değildir. Daha önceki celseleri-

mizden hatırlayacağınız gibi biz sizin dışınızda yeryüzünde 

bazı insanlar ile de Agarta'yı tanıtıcı çalışmalar 

yapmaktayız. Onların bir kısmı sizden çok daha ileri 

aşamadadır. Sizin yaklaşımınız ile görsel bir biçimde ilişki 

sürdürmektedirler. İşte onların bir kısmında böyle bir kanal 

çalışması yoktur. Onlar o şekilde programlanmış bir 

ilişkilerdir. Sizin ilişkiniz ise çok daha farklıdır ve size 

uygun bir ilişki şeklidir. Az önce söylediğim gibi bunun çok 

farklı etkilerini daha sonraki dönemlerde anlayacak ve 

ilişkinin neden böyle kurulduğu lüzumuna siz de kanaat 

getireceksiniz. 
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 Soru: Bu kanalı ille Üstadın açması mı gerekliydi 

benim için? Sizin buradaki rolünüz nedir? Sizin icraatınızla 

bu olmaz mıydı? 

 

 Semiyun: Hem olurdu, hem olmazdı. Buradan sizin 

çok sık kullandığınız bir kavrama geçmek istiyorum. Bu bir 

benlik meselesi değildir. Siz bu çalışmayı birey olarak 

sürdürmenize rağmen, bu çalışmada Üstadımızın rolünün 

tam olduğunu biliyorsunuz. Benliği bir tarafa bırakacak 

olursak şu çalışmada Üstat benlik olarak uzakta olmasına 

rağmen varlık olarak çalışmanın tam içinde rol almıştır. Bu 

çalışma Üstatla, sizin ve bir takım diğer bazı kardeşlerimizin 

müşterek bir çalışmasıdır şeklinde değerlendirilebilir. İşte bu 

müşterek çalışmada müşterek çalışmanın başkanı olan 

Üstadımızın bu kanalı kendi gücüyle açması çok daha 

isabetli ve uygun olmuştur.  

 

 Soru: Tabii orada çoğul bir ifade kullanılıyor. Burada 

ilahi alemle birlikte müşterek bir çalışma var değil mi? 

 

 Semiyun: O zaten olayın kaçınılmaz bir yönünü teşkil 

etmektedir. O nedenle değinmeye gerek duyulmamıştır. 

 

 Soru: Bu kanalın bu çalışma sürdüğü müddetçe rolü 

devam edecek midir? 

 

 Semiyun: Edecektir. Şu anda bu kanal vasıtası ile biz 

ilişkimizi sürdürüyoruz. 
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 Soru: Telapatik ilişkide, telapatik konuşmada böyle 

bir kanala ve kanalın devreye girmesine gerek var mı 

efendim? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. O farklı bir durumu ihtiva 

etmektedir. 

 

 Soru: Şimdi bir de şunu öğrenmek istiyorum. Agarta' 

ya yönelik açılan bu kanal her celse öncesinde yeniden mi 

kuruluyor yoksa ilk başta kurulduktan sonra bu her celse 

öncesinde otomatik olarak ilahi alemde bu celsenin 

hazırlıkları yapılırken tekrar devreye mi giriyor efendim? 

 

 Semiyun: Bu kanal kurulduktan sonra örneğin şu 

celse öncesinde Üstadımızın burada bir çalışması 

olmamaktadır. O kanal adeta kendiliğinden devreye 

girmektedir. Çünkü zaten baştan kurulmuş olup gerektiği 

anlarda sizin tabiriniz ile işlemektedir. 

 

 Soru: Bir de buna paralel bir konu var efendim. 

Astral seyahatte sizi ziyarete gelen arkadaşların enerjiler ile 

yıkandığını biz biliyoruz. Bu enerjiler ile yıkanmanın, bu 

arkadaşları sizin yıkamanızın bu kanal ile bir ilişkisi var mı? 

 

 Semiyun: Doğrudan bir ilişkisi yoktur. Yine de 

dolaylı olarak her şey birbirine bağlıdır. Burada bu konuyu 

ayrı olarak değerlendirmek gerekir. 

 

 Soru: Bu konunun bu yönüyle kısmen dahi olsa 

açıklanması benim için yararlı oldu. Bir celsede bir konu 

yapmak istiyorum. Benim bu konuda hazırladığım sorular bu 
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kadardı. Sizin ilave etmek istediğiniz hususlar varsa onu 

alalım? 

 

 Semiyun: Bu konuya karşı farklı yaklaşımları 

sergilemek her zaman mümkündür. Ama şu anda bu kadarını 

öğrenmiş olmanız yine bizim için kazançtır. Benim bu 

aşamada söyleyeceklerim bu kadardır. Size iyi akşamlar 

dilerim. 

 

 

 

 Celse: 121 23.6.1997 

 

 Agarta'ya gelen ziyaretçilerin ışıkla yıkanması. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. 84. celsede Üstadımızın yaptığı 

bir celseyle ilgili bir konuya değinmiştik. Orada Üstadımızın 

Agarta'yı ziyaretini konuşmuştuk. Astral olarak yapılan bu 

ziyarette söylenen bir söz var. "Bir kılavuz geliyor, bizi bir 

ışıkla kaplıyor" deniyor. Uğur'un ziyaretinde de bu ışıkla 

yıkanma, kaplanma olayı olmuştu. İki farklı astral 

seyahattaki bu ortak bilgi birbirini onaylıyor. Hem de bir 

konu açıyor bizim için. Bu ışıkla yıkanma, ışıkla kaplanma 

olayını Agarta'yı ziyarete gelen insanlar açısından biraz 

konuşalım istiyoruz. Önce bu konuyu açabilir miyiz 

efendim? Bu iki bilgi birbirini teyit ediyor. Doğru mudur? 

 

 Semiyun: Öncelikle bu her iki ziyaretin astral 

kaynaklı bir ziyaret olduğunu söylemeliyim. Burada ışıkla 
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yıkanan veya kaplanan fiziki bedenler değil astral 

bedenlerdir. Her iki olay da birbirini teyit eder mahiyettedir. 

Ve doğrudur. Bizler Agarta'yı ziyarete gelen hemen hemen 

her varlığa bu işlemi uygularız. Bunun dünyevi bir 

karşılığını bulmak şart değildir. Ama bizim açımızdan bu 

işlemin yapılması zaruri olmaktadır. Bu işlem yapılmaz ise 

bunun Agarta'dan çok bu kardeşleri-mize zararı 

dokunacağını düşünebilirsiniz. Ama olayın en önemli yönü 

bu şekildeki bir işlemin diyaloğu veya ilişkiyi daha sağlıklı 

gerçekleştirecek olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten 

bu şekilde çok değişik türdeki varlık gruplarına bizimle 

iletişim kurma ve bizi daha iyi tanıma imkanını bizler bu 

şekilde sunmaktayız. 

 

 Soru: Öncelikle şunu sorayım. Agarta'nın dışına 

çıkıp, uzun seyahatler yapıp astral olarak gelen Agartalı 

insanlara bu işlem uygulanıyor mu? 

 

 Semiyun: Hayır. Asla uygulanmamıştır. 

 

 Soru: Peki efendim konu az çok bu gidişten 

anlaşılmaya başlıyor. Şimdi Üstadın Denizli'de yaptığı ve 

bizim 84. celsede incelediğimiz konuda Agartalı bir zat, 

herhalde Üstada veya astral seyahatle gelen arkadaşımıza 

şöyle diyor: "Siz henüz buraya bedenli gelemezsiniz." 

Bunun nedenini daha önce sormuştuk ama hem Agarta 

açısından, hem insanlar açısından bu konunun yıkanma ile 

bir ilgisi var mıdır? 

 

 Semiyun: Hem vardır, hem yoktur. O kardeşimizin 

söylediği söz de doğrudur. Oraya bu şekilde gidilmesi her 

şeyden önce o kardeşimizin muhtelif bedenlerine sizin 
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henüz farkına varamayacağınız bir türde zarar verebilir. 

Kardeşimiz biraz da bunu ima etmiş olabilir. İşte bu nedenle 

gereken durumların ortaya çıkartılmasından sonra, gereken 

işlemlerin yapılmasından sonra Agarta'yı gerek fiziki olarak, 

gerekse astral olarak ziyaret etmek mümkündür. 

 

 Soru: Daha önce insanların oraya gelememesinin 

nedenini o zaman siz aradaki medeniyet farkına bağlamıştı-

nız. Tabii bu çok genel bir yaklaşımdı. Buna başka ne 

eklenebilir bu konu çerçevesinde? 

 

 Semiyun: Hakikaten sizin medeniyetiniz bizim 

medeniyetimize göre düşündüğünüzden de fazla geridir. Siz 

bütün şu celselerimizde onca konuyu konuşuyor olmamıza 

rağmen kendi şuur ve bilgi düzeyiniz çerçevesinde nihayet 

sizinkine benzeyen bir uygarlık düşünüyorsunuz. İşte burayı 

gördüğünüz, buraya geldiğiniz zaman şu tahayyülatınızın 

bile gerçekleri ifade etmede, gerçeğe yaklaşmada ne kadar 

yetersiz kaldığını göreceksiniz. Ama sonuçta biz medeniyet 

olarak size kendimizi tanıtma görevini almış bulunuyoruz. 

İşte bu görevin en hatasız ve uygun bir tarz içerisinde 

yapılabilmesi için sizlere bu bilgileri veriyoruz. İçinizden 

bazı dünyalı kardeşlerimiz muhtelif örnekler sunmak üzere 

astral manada bu şekilde ziyaretler yapmaya başlamışlardır. 

Kademeli bir yaklaşım uyguladığımızı zaten artık 

biliyorsunuz. Bizim buradaki temel yaklaşımımız bu 

medeniyet farkının ortaya koyduğu sakıncaları bertaraf edici 

tarzda sizlere yaklaşmak olmuştur. Işınla yıkama hadisesi de 

bunlardan bir tanesidir ve bu ilişkiyi sağlamada size yarar, 

bize yarar sağlamaktadır. 
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 Soru: O halde akla hemen şu geliyor efendim. Şu 

anda fiziki bedeni ve normal şuuruyla Agarta'yı ziyaret eden 

insanlar var mıdır? Ondan önce ben bu soruya bir cevap 

vereyim. Bugün daha ben bir telefon görüşmesi yaptım 

Üstadımla ve Agarta'yı ziyareti ile ilgili kendisine sorular 

sordum; "Şuurumu toparlamam lazım, tekrar konsantre 

olmam lazım o konuya yönelebilmem açısından" dedi ama 

yine de bana bölük pörçük bilgiler verdi. "Her taraf" dedi, 

"ışık oyunu içerisinde. Kristal her taraf, dikkatli bakmaya 

başladığınız zaman bir şeyleri sezmeye başlıyorsunuz. 

İnsanlar öyle büyük yapılar içerisinde. Altta, üstte, sağda 

yani, ayakta mı duruyorlar, oturuyorlar mı öyle bir kavram 

yok. Biz yine o iki kişilik araba içerisindeydik. Arabanın 

etrafı kristal cam ile kaplıydı ve bizim dışarı çıkmamıza izin 

verilmedi" dedi. Buradaki en büyük nokta Üstadımız bu defa 

orayı fiziki olarak ziyaret etmiş ama dışarı çıkmasına izin 

verilmemiş. Bu bilgiyi öncelikle teyit eder misiniz ve 

arkasından sorumun cevabını alalım efendim? 

 

 Semiyun: Öncelikle Üstadımızın bizi birçok kereler 

fiziki bedeni ile, astral varlığı ile ziyaret ettiğini 

söylemeliyim. Üstadımızın anlattıkları kendi gözlemleri 

olup bizzat fiziki beden ve şuuru ile yaptığı tespitlerdir ve 

doğrudur. Bu belki konumuzun daha iyi anlatılabilmesi 

açısından okuyuculara ciddi bir ışık tutacaktır. O'nun dahi 

şuurundan size akseden bu cümleler gördüğü gerçeğin 

kelimelerle bile ifade edilmesinin güçlüğünü gözler önüne 

sermektedir. Sorunuzun cevabını bir ölçüde siz vermiş 

durumdasınız. Sözlerinizden de anlaşılacağı gibi fizik 

bedenli olarak Agarta'yı ziyaret eden insanlar Üstadımız 

örneğinde olduğu gibi her devirde olmuştur. Bunu daha 

önceki celselerimizde izledik. Peygam-berler zaten başta 
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olmak üzere Mevlana gibi, Yunus gibi, evliya ve üstü 

mertebelere erişmiş ve o şuur ile dünyada görev yapan 

büyüklerimizi biz daima Agarta'ya davet ettik. Bugün nadir 

de olsa bu şekilde Üstadımız gibi gelen insanlar vardır. 

Üstadımızın söylediği daha önce konuştuğumuz iki kişilik 

araçlar içerisinde Agarta'yı ziyareti ve onun dışına 

çıkmaması olayı da doğru bir tespittir. Böyle olmasının daha 

yararlı olacağına kanaat getirdik. Ama şunu yine 

vurgulamak isterim ki, şayet Üstadımız o küçük araçtan 

çıkarak Agarta'yı ziyaret etmek isteseydi bunu gayet rahat 

yapabilirdi ve O'na düşündüğünüz manada tehlikeli bir şey 

olmazdı. 

 

 Soru: Ama izin verilmemiş... 

 

 Semiyun: Belki gezinin programı çerçevesinde O'nun 

araçlar içerisinde dolaşması daha uygun değerlendirilmiş 

olabilir. O kadar önemli değildir. 

 

 Soru: Bu ziyaretler daha sonra unutturuluyor olabilir 

mi efendim? 

 

 Semiyun: Bazı insanlara unutturulmaktadır. Burada 

bir parantez açarak samimiyetle şunu söylemeliyim ki, sizin 

yaptığınız pek çok ziyaret size tam anlamıyla 

unutturulmuştur. Şayet hatırlasa idiniz şu çalışmayı sağlıklı 

yapamazdınız. 

  

 Soru: Enteresan bir şey oluyor ve bunu ilk kez 

söylüyorsunuz efendim. Benim astral ve fiziki ziyaretlerim 

olabilir mi? 
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 Semiyun: Her ikisi de olmuştur. Bu görevi yapan bir 

insanın bu tür bir hakkı bizim açımızdan şarttır. Zamanı 

gelince hatırlamalar olacaktır ve ziyaretler de olacaktır. 

 

 Soru: Peki şu anda unutturulmasının nedeni şu 

olabilir mi? Bu çalışmayı Agarta hakkında bilgi sahibi 

olmayan, Agarta'ya gitmemiş insanlar okuyacak. Belki 

onların akıl, muhakeme, mantık silsilesine benimki gibi bir 

tarzda yaklaşmak daha uygun olabilir. Görmüş birinin 

tasvirleriyle konuya girmekten ziyade, görmemiş birinin 

durumundan yaklaşılarak sorular sorulup cevaplar alınırsa 

Agarta daha mı iyi tanıtılmış oluyor? 

 

 Semiyun: Bir neden budur. Zaten biz dört kitaplık ilk 

çalışmayı bu nedene dayandırarak yapıyoruz. Tabii bunun 

başka nedenleri de vardır. Nedenlerden sadece bir tanesi 

budur. Bu aşamadan sonra başka yol ve yöntemler tasvir de 

dahil devreye girecektir. 

 

 Soru: Acaba Agarta'nın şehirlerinin her yanını 

herhalde bizdeki radyo, televizyon yayınları gibi bir takım 

manyetik dalgalar sarmıştır. Çok daha başka dalgalar da sar-

mıştır. Değişik yoğunlukta kozmik enerjiler, manevi 

enerjiler ve daha bilmediğimiz enerjiler atmosferde ve her 

yerdedir diye düşünüyorum. Acaba bizler oraya gitsek şu 

halimizle bir yıkanma olmadan bunlar bizi etkiler mi? Hatta 

radyasyon gibi kavramlar ve daha ötesi vücuda zararlı 

kavramlar düşünülebilir mi? 

 

 Semiyun: Ama bizim insan olduğumuzu unutmayınız. 

Sizi etkiler de bizi etkilemez yaklaşımı belirli bir sıkalaya 

kadardır. Ondan sonrası bedenleri olumsuz olarak etkiler. 
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Sizler fiziki bedenleriniz ile Agarta'yı gerçekten ziyaret 

edebileceksiniz. Ama her ziyarette mutlaka bu sözünü 

ettiğim yıkanma olayı gerçekleşecektir. Bunun az önce 

sözünü ettiğim gibi bizden ziyade size iletişim açısından, 

bizi daha iyi algılayıp, anlama açısından faydası olacaktır. 

 

 Soru: Efendim bu yıkamada Uğur'un üzerine tutulan 

sarı ışık herhalde yıkamadaki ışık. Bunun rengi hep sarı 

mıdır? 

 

 Semiyun: Bunun bir rengi vardır. Rengi o an için sarı 

olabilir. Biraz da kişilerin durumuna göre bu renkte 

değişiklik olabilir. 

 

 Soru: Şimdi hem astral olarak, hem fiziki olarak ille 

bir ışıkla yıkanmanın gereği ortaya çıkıyor öyle değil mi?  

 

 Semiyun: Sözlerimizden çıktığı anlaşılmaktadır. 

 

 Soru: Peki burada başka ne tür işlemler olur? 

 

 Semiyun: Bu yine sizin için o kadar önem arz 

etmeyen bizim amacımıza uygun işlemlerdir. Ama bunların 

adeta otomatik bir şekilde yapıldığını söylemeliyim. 

 

 Soru: Şimdi bizim Agarta'ya gidememe diye bir 

problemimiz yok değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. 
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 Soru: Ama, "siz şu anda buraya fiziki olarak, henüz 

bedenli olarak gelemezsiniz" deniyordu? 

 

 Semiyun: O da ayrı bir tespittir. Gereken işlemler 

yapıldıktan, gereken bilinç uyandırıldıktan sonra, hazırlıklar 

bittikten sonra fiziki olarak gelmeler mümkün olacaktır. 

 

 Soru: Bu arada Agartalıların bize gelmesinde bir 

prob-lem yok. 

 

 Semiyun: Hayır asla böyle bir şey düşünülemez. 

 Soru: Efendim bu konuda şöyle bir bilgi ben sunmak 

istiyorum size: Dünya iki bin yılında kova burcuna geçiyor. 

Yanılmıyorsam balık burcundan çıkıyor. Bu burcun 

saniyedeki titreşimi 15 milyar. Kova burcunun etkisi ise 75 

milyar titreşim. Yani biz uzaydan gelen yüksek bir kozmik 

enerji içine çekiliyoruz. Her 28 bin yıllık bir periyotta 12 

burç çağ olarak üzerimizden geçerek bizi etkiliyor. Her 

burcun titreşim seviyesi farklı ve geçişlerde önemli olaylar 

oluyor. Öncelikle bu bilgiye genel olarak katılır mısınız? 

Katılırsanız Agarta'nın bundan etkilenmesi söz konusu mu? 

Bunun Agarta'yı ziyaret eden insanlar ile ilgisi nedir? Yani 

Agarta'nın vibrasyonel seviyesi dünyadan ve dünya 

insanından bu manada farklılık gösteriyor mu? 

 

 Semiyun: Sorunuzun ilk aşamasının cevabı genel 

hatları ile doğrudur. Rakamsal konular ve tespitler üzerinde 

doğrudur veya yanlıştır diye durmak istemiyorum. 

Gerçekten  

her burcun farklı titreşim etkisi vardır ve bu bir kozmik 

enerji şeklinde dünya insanlığını etkilemekte ve onları adeta 

bir yerden alıp bir yere doğru götürmektedir. Gerçekten de 
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bu değişimin sancıları başlamıştır. İşte bu değişime hazırlık 

olmak üzere ilahi alemden, üst kozmik uygarlıklardan 

kademeli olarak  dünya üzerine kozmik ve manevi enerji 

gönderilmesi devam etmektedir. Hergün bu dozaj 

yükselmek-tedir. Bunun sizde çok önemli gelişimlere, 

değişimlere neden olacağı ve sizin hayrınıza olacağı açıktır. 

Biz ise medeniyetimiz olarak konuya bu açıdan 

yaklaşmıyoruz. Bu titreşimlerin bizi etkileyip 

etkilememesine bizler kendimiz karar vermekteyiz. İçinde 

bulunduğumuz Güneş Sistemi, Samanyolu, kainat ve o 

kainatın da bulunduğu çok daha yüksek mertebeler yine çok 

daha farklı tesirlere muhatap olmaktadırlar. İşte biz bu 

içinde bulunduğumuz derinlere doğru giden ortamların 

üzerimize gelen etkilerini kendi pozis-yonumuza uygun 

olarak gelişme yolunda kullanmaktayız. Açıkçası şu 

aşamada sizin dünyanızın sizin tespit ettiğiniz burçlara 

girmesinden biz sizin kadar etkilenmemekteyiz. Bunun 

Agarta'yı ziyaret eden insanlar ile doğrudan bir ilgisi 

bulunmamaktadır. Agarta'nın içinde bulunduğu ortamın 

vibrasyonel seviyesi ile dünyanın içinde bulunduğu ortamın 

vibrasyonel seviyesi aynıdır. Biz de bu dünya üzerinde 

yaşıyoruz. O açıdan aramızda gözle görünmezlik gibi bir 

farklılık yoktur. Zaten dikkat ederseniz Üstadımız fiziki 

gözleri ile bizleri görmüştür ama şehirlerimizin yapısından 

dolayı ilk başta bir ışık oyunu ile karşılaştığını sanmıştır. 

Gerçekten de sizlerin bir şeyi ışık olarak parlak bir şekilde 

görmesi, baktıkça ayrıntıları görebilmesi gibi bir olay 

yaşamıştır Üstadımız. Bu da göstermektedir ki, uygarlığımız 

yine fizik gözler ile görünebilecek vibrasyonel seviyede 

bulun-maktadır. 
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 Soru: Bir celsede, "Altınçağa geçiş işlemi bittikten 

sonra isteyen insanlar Agarta'ya gelebilecektir" diyorsunuz. 

Bir başka celsede de, "henüz gelemezsiniz" diyorsunuz. 

Demek ki olumlu bir değişiklik olduktan sonra 

gelinebileceği-ni söylediğinize göre bu bilgiler de birbirini 

tamamlıyor. Daha önce olmaz mı, ya da Altınçağa geçiş 

işlemi ne zaman bitecek ve geçiş işlemi bittikten sonra 

insanlar Altınçağa ne için rahatlıkla geçebilecekler efendim? 

 

 Semiyun: Zaten celsemizin genel tavrı bu soruların 

cevabı üzerine kurulmuştur. Altınçağa geçişte insanlar daha 

şuurlu insanlar olacaklardır. Rab'lerini, kendilerinin nereden 

gelip nereye gittiklerini bileceklerdir. Bu bizim açımızdan 

önemlidir. Ve Agarta'nın bilgisine sahip olmaya 

başlayacaklardır. Şu bilgileri okuyacaklar, hazmedecekler ve 

Agarta'yı ziyaret kavramını kabul edeceklerdir. İşte bundan 

sonra nispeten geri tesirlerden arındırılmış, negatiflerinden 

arındırılmış bir dünyada yaşamaya başlayacak olan bu 

kardeşlerimiz artık Agarta'yı ziyarete hazır duruma gelmiş 

olacaklardır. Siz Agarta'ya inerken, yapılacak olan otomatik 

yıkama işlemi de ziyarette onlara gerçekten faydalar 

sağlayacaktır. Şu anda yine az önce bahsettiğim nedenlerden 

dolayı biz istisnalar dışında dünya insanlığının Agarta'yı 

ziyaretine izin vermiş değiliz. Sizin durumunuz farklıdır. Siz 

şu anda yine Agarta'yı her bakımdan ziyaret edecek 

durumdasınız. Zaten bunu yaptığınızı az önce söyledik. 

Bununla beraber şu çalışmanın sona ermesi, bu şekilde 

devam ederek neticelenebilmesi için henüz sizin şuurunuzun 

algılayabileceği ziyaret için izin çıkmamaktadır. Burada 

sizin sabrınız arzunuza galip gelecektir. Bugüne kadar 

gelmiştir ve bunun da ayrı bir hayrı ve mükafatı olacaktır. 
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 Soru: Sorumun cevabında eksik bir kısım kaldı. 

Altınçağa geçiş işlemi ne zaman bitecek diyordum... 

 

 Semiyun: Ona daha kısa bir süre vardır. Her zaman 

olduğu gibi bu konuda kesin rakamlar vermekten 

kaçınılmak-tadır. 

 

 Soru: Efendim konunun bu yönüyle de aydınlanmış 

olması beni mutlu etti. Tabii ben her zaman o tereddütü, o 

korkuyu yaşıyorum. Başarılı bir celse yapabilecek miyim, 

yapamayacak mıyım, hazırlandım mı, nefsaniyetim devreye 

girecek mi gibi kaygıları taşıyorum. Ve her zaman sonuçta 

bir şeyler ortaya çıkıyor. Umarım bu celsede de amaç hasıl 

olmuştur. 

 Semiyun: Bize göre olmuştur. Biz sizin hissiyatınızı 

sizden daha iyi anlamaktayız ve size bu bakımdan hak 

vermekteyiz. Allah'a şükürler olsun ki, bugüne kadar ciddi 

bir kayıp veya yanlışlık söz konusu olmamıştır. Biz bundan 

sonra da olacağına ihtimal vermiyoruz. Size iyi geceler 

dilerim. 

 

 

 

 Celse: 122 26.5.1997 

 

 Agarta'da ilahi müzik. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Müzik konusuna fazla girmemiş-

tik. Birkaç konu başlığı olmuştu hepsi o kadar. Siz bunlara 
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göre müzik konusunda şöyleydiniz: Alet kullanmıyordunuz, 

sözle müzik yapmıyordunuz. Yukarıdan gelen ilhamı, 

güzelliği aslına çeviren aletleriniz vardı. Bizim müziğimiz 

ise size gürültü gibi geliyordu. Bu konuya 6. celsede aşağı 

yukarı bu kadar değinmiştik. Önce şunu sormak istiyorum. 

Siz kendiniz müzik yapmıyor musunuz? 

  

 Semiyun: Aslına bakarsanız müzik anlayışımız yine 

sizinkinden oldukça farklıdır. Ama ondan önce şunu 

söylemeliyim ki, biz müzik dinliyoruz. Müzik kavramı 

Agarta'da bulunmaktadır. Ama sizdeki gibi müzik çalan 

gruplarımız, müzik aletlerimiz, beste yapan müzisyenlerimiz 

yoktur. Biz müzik kavramına kendine has özelliği ne ise o 

şekilde yaklaşıyoruz. Ve ona değer veriyoruz. Kainatın 

yaratılmasında, kainatın içinde müzik vardır. Kaba bir 

yaklaşım ile yaratılışın sesi müziktir. İşte biz bu yaratılışın 

sesini her türlü imkan ile algılamayı ve ondan yararlanmayı 

seviyoruz. Siz müziği sadece bir eğlence, dinlenme veya sizi 

yüksek duygulara götüren bir unsur olarak 

değerlendiriyorsu-nuz. Biz ise müziği birinci olarak bu 

manalarda ele almıyoruz. Bu saydıklarım kabul edilebilir 

olmakla birlikte daha alt sıralarda yer tutmaktadır. Biz 

müzikten yine bilimsel amaçlı olarak yararlanıyoruz. Aslına 

bakarsanız hepsi bir bütündür ve müzik başlı başına bir 

bilim, bir değerdir. Biz bu değerden kendine has 

hususiyetleri, özellikleri sebebiyle yararlanıyoruz. Bu 

yararlanma, bu bilimsel yararlanış içerisinde çok yüksek 

haller mevcuttur. Öncelikle müziğe bu şekilde yaklaştığımızı 

belirttikten sonra Agartalıların herhangi bir müzik aleti 

çalmak gibi bir kavrama sahip olmadığını söylemeliyim. 
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 Soru: O zaman örneğin bir atomun sesi olduğunu 

varsayabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Varsayabilirsiniz. İşte o atomun içindeki 

ahengi, ritmi bizler duyabiliriz. O ahenk, o ritim orada 

sebepsiz yer etmemiştir. O sebebe ulaşmada o ritim de bir 

fonksiyon icra etmektedir. Aslına bakarsanız atomun bir 

fonksiyon icra edebilmesi için yine o ritme ihtiyaç vardır. 

 

 Soru: Şu kainatın bile bir müziği olduğundan 

bahsede-bilir miyiz? 

  

 Semiyun: Bahsedebilirsiniz. En küçükten, en büyüğe 

kadar bütün sistem aynıdır. Şu bizim içinde bulunduğumuz 

kainatın, Samanyolu'nun hatta şu dünyanın bile bir ritmi, bir 

müziği vardır. O mutlaka var olması gerektiği için vardır ve 

bir fonksiyon icra etmektedir. Konu bu yönü ile tamamen 

bilimsel bir nitelik taşımaktadır. 

 

 Soru: Şimdi bu bilimsel bir nitelik taşıdığına göre 

sizin bunu algılayabilmeniz gerekiyor. Algılama 

yöntemleriniz nelerdir? 

 

 Semiyun: Birincisi ruhsal algılamadır ki, en kapsamlı 

olanı budur. Bunun arkasından, yani insanın kendine has 

özellikleriyle, cihazlarıyla algılamasının ardından fiziksel 

cihazlar ile algılama gelmektedir. Hatırlarsanız bizde insan 

ve onun mükemmel yapısının işletilmesi ön planda 

gelmektedir. Arkasından buna yakın fiziksel aletlerin, 

cihazların yapımı gelmektedir. Sizde ise durum bunun tam 

tersidir demiştim. Müzik konusunda da yaklaşım aynı 

şekildedir. 
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 Soru: Evet şimdi müziği aslına çeviren aletler var 

sizde. O zaman önce oradan konuya devam edelim. Bu 

aletler nedir? Ne söylenebilir efendim? 

  

 Semiyun: Bu aletler her türlü müziği, ulaşabildiğimiz 

yaratılışın her noktasındaki müziği yakalayıp dinlemede bize 

yardımcı olan fiziksel ve fiziksellik ötesi ama yine maddi 

unsurları içeren aletlerdir. Bazıları son derece kapsamlıdır 

ve az önce söylediğim gibi tamamen birincil olarak bilimsel 

amaçlı hizmet verirler. 

 

 Soru: Aletsiz olarak bu müzik Agarta'da duyulmaz 

mı? 

 

 Semiyun: Hem duyulur, hem duyulmaz. Çünkü 

aletlerin lüzumu olduğu için yapılmışlardır. Ve o aletlerden 

her isteyen istediği türde müziği dinlemek ve ondan değişik 

amaçlar için faydalanmak imkanına sahiptir. 

 

 Soru: Şimdi yukarı planlara doğru gidildikçe müziğin 

de ilahileştiğini, zenginleştiğini varsayabilir miyiz? 

  

 Semiyun: Hiç şüphesiz varsayabilirsiniz. Asıl müzik 

açısından konuya yaklaşacak olursak, biraz sizin realitenize 

uygun bir tarzda müzik konusunu değerlendirecek olursak 

burada yukarı alemlere çıkıldıkça müziğin son derece 

zenginleştiğini, ilahi bir yapı kazandığını ve bunun insanı 

çok daha fazla tesir altına aldığını söyleyebiliriz. 
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 Soru: Biz bu yukarıdan gelen, alemlerden gelen 

müziğe ilham ve güzellik dedik ama buna ne denebilir 

efendim? Müzik yukarıdan müzik olarak mı gelir? 

 

 Semiyun: İşte o da farklı değerlendirilebilecek bir 

yapı arz eder. Sizin imkanınıza göre gerektiğinde müzik 

olarak size ulaşır, gerekse ilham veya yüksek bir duygu 

olarak sizi tesir altına alabilir. Ama burada kulak tarafından 

da algılanabile-cek bir müzik kavramından söz edilmesi 

isteniyorsa onun ruh tarafından öncelikli olarak 

algılandığını, sonra aletlerimiz tarafından algılanarak 

mümkün olan en uygun vasfa göre çevrilerek Agarta'da 

dinlendiğini veya ondan istifade edildiği-ni söyleyebiliriz. 

 

 Soru: Burada aletler, örneğin Spatyum 23'ten o aleme 

uygun güzelliği, müziği çekip alıyor yaklaşımı ortaya 

çıkıyor? 

 

 Semiyun: Evet bu yaklaşımınız kabul edilebilir. 

 Soru: Peki oraya o aletler nasıl ulaşıyor? 

 

 Semiyun: İşte oraya ulaşması o aletlerin çapı ile, 

seviyesi ile, gelişmişliği ile alakalı bir husustur. Aletlerin 

oradan gelebilecek, ilhamı alabilecek özellikleri vardır. 

Çünkü Spatyum 23'de kendi başına diğer alemleri hem daha 

süptil, hem daha kaba alemleri tesiri altında bulunduracak, 

oralara tesirler gönderebilecek özelliklere sahiptir. İşte 

aletlerimiz bu tesirleri yakalayabilir tarzda yapılmış 

durumdadırlar. 

 

 Soru: Tabii ilham ve güzellik dedik ama başka ne 

denebilir efendim? 
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 Semiyun: Tesir demek belki en isabetli söz olabilir? 

 

 Soru: Bunu Agarta'da sürekli bir müzik dinleme 

olarak kabul edebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Az önce söylediğim gibi hem edebiliriz, 

hem edemeyiz. Bu biraz da kişisel yaklaşım konusudur. 

 

 Soru: Peki Agarta'nın kendine has müziği Agarta 

dünyasının, şeklinin kendine has bir müziği var mıdır? 

 

 Semiyun: Evet vardır. Buraya özellikle dışarıdan 

gelen kardeşlerimize biz kendi seviyemizi, ilahiyatımızı 

topyekün bir müzik ile ifade edebiliriz. Aslına bakarsanız 

zaman zaman buraya gelen ziyaretçilerimiz burada bu 

şekilde bir müzik duyduklarını söylemişlerdir. 

 

 Soru: Yani bunu siz mi sunarsınız onlara? 

 

 Semiyun: O biraz da gelen kişinin durumuna göre de-

ğişir. 

 

 Soru: Öyleyse ben hemen burada bir parantez açarak 

konuşmak istiyorum. Daha sonraki celselerde bu konuya 

değineceğim. Agarta'yı astral olarak ziyaret ettiğini 

öğrendiği-miz Meksikalı Carlos Diaz isimli kişi, "yeraltına 

gittiğini, orada çok güzel çiçek bahçeleri gördüğünü ve ilahi 

bir müzik dinlediğini" söylemişti. Bu kişinin Agarta'ya 

geldiğini öğren-dik. Celsesini daha sonra yapacağız. Acaba 

O'nun duyduğu müzik ile sizin burada kastettiğiniz aynı şey 

midir? 
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 Semiyun: Tamamen aynı şeydir. Bu konudan tam 

olarak haberdarım. Ve bu konuda bir celse yapmanızı hem 

istiyor, hem bekliyorum. Siz de bunun hazırlığı içindesiniz. 

Sözünü ettiğiniz kişi Agarta'yı astral olarak ziyaret etmiştir 

ve orada ilahi bir müzik dinlediğini yeryüzü insanlığına 

söylemiştir. Bahsettiği konu bizim burada bahsettiğimiz 

konu ile aynıdır. 

 

 Soru: Genel olarak Agarta'da müzik daha yukarı 

alemlerden geliyor diye düşünebilir miyiz efendim? 

 

 Semiyun:  Düşünebilirsiniz. Bizi cezbedecek müziği 

takdir edersiniz ki, dinlememiz daha makul bir yoldur. 

 

 Soru: Müzik tanımını az önce aldık. Agarta'da müzik 

nasıl bir yer etmiştir diye bir soru sorabilir miyiz? 

 

 Semiyun: Az önce verdiğimiz cevaplar içerisinde bu 

konu bir miktar yer almıştır. Kalanını da tamamlamak 

gerekirse şunlar söylenebilir. Agarta Uygarlığı ta kurulduğu 

dönemden bu yana müzikle iç içedir. Ve Agarta'nın 

gelişmesinde müziğin verdiği bilgi, ilham ve yüksek 

tesirlerin etkisi olmuştur. Yüksek alemler ile temaslarımızda 

müzik daima bizi uyarıcı, bize yol gösterici ve bizim o 

alemlere ulaşmamızı sağlayan unsurlardan bir tanesi 

olmuştur. Kısaca müzik Agarta insanının tekamülünde 

olumlu bir yer etmiştir. Önemli bir fonksiyon icra 

etmektedir. Aslına bakarsanız sizin dünyanızın gelişiminde, 

insanlığınızın uygarlık olarak tekamülünde de müzik önemli 

bir rol oynamıştır. Oynamaya devam etmektedir. Her 
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uygarlık için müziğin önemi vardır. Ve yaratılış var oldukça 

müzik yine var olacaktır. 

 

 Soru: Celselerde bazı medyumların müzik duyup 

dinlediğini biliyoruz. Her alemin kendine has bir müziği 

olduğu ortaya çıkıyor bu durumda ama medyumlarımıza 

niye bu müziği dinletiyorlar? 

 

 Semiyun: Zaten sorunun içinde cevabın kendisi 

vardır. Adı üstünde medyumlarınız hassas yapılı insanlardır. 

Ve ulaştıkları bir alemde bazen ilk olarak karşılarına çıkan o 

alemin kendine has müziği olmaktadır. 

 

 Soru: Yaren isimli ruhsal varlık bir celsesinde 

Kuran'ın müziğini duyan şeytanın büyük parçalarının 

Müslüman olduğunu söylemişti. Yani şeytanı bıraktığını 

bize döndüğünü söylemişti. Tabii her şeyin bir müziği 

olduğunu biliyoruz. Kuran'ın da bu anlamda kendine has bir 

müziği olduğu söylenebilir mi? 

 

 Semiyun: Zaten söylenmiştir. Evet biz bu müzikten 

haberdarız. Onu gerçekten dinlemenizi isteriz. Daha doğrusu 

dinleme kelimesi yetersiz kalmaktadır. Çünkü konu beş 

duyunun çok ötesine uzanmaktadır. Kuran'ın o ilahi ritmini 

yakalayabilmenizi, o tesir ile yoğrulabilmenizi gerçekten 

çok isterdim. Onun verdiği her türlü yüksek hali kelimeler 

ile ifade etmek mümkün değildir. Ruhsal varlığın, insanlığın 

düşmanı olan şeytan bile bu müzik ile karşılaşınca adeta 

neye uğradığını şaşırmış ve tam anlamıyla teslim olmuştur. 

Buna kelimelerle yaklaşabilmek mümkün değildir. Çünkü 

buradaki esas konu Kuran'ın çok yönlü anlamlarının insanlık 

tarafından zaman içinde idrak edilmesinin en uç noktasını 
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kapsıyor olmasıdır. Yani insanlık Kuran'ı peyderpey 

çözdükçe, ondaki güzellikleri yüksek şuura erişip 

anlayabildikçe Kuran'ın müziğine yaklaşacak ve son 

aşamada müzik ile karşılaşacak-tır. Tekrar söylüyorum ki, 

bunu kelimeler ile izah edebilmek imkansızdır. Allah o 

güzelliği sonunda tüm insanlığa nasip etsin. 

 

 Soru: Efendim müzik konusunu da birkaç kelimenin 

ötesinde bu kapsamda açmış olduk ve Agarta'yı, Agarta'daki 

müzik kavramını bir parça incelemiş bulunduk. Benim 

açımdan faydalı bir celse olduğunu söylememe müsaade 

edin. Sizin ekleyeceğiniz hususlar varsa alalım. 

  

 Semiyun: Her zaman olduğu gibi ekleyeceğimiz 

konular olmakla birlikte sizin bize sormanızı tercih ederiz. 

Şu aşamada bu kadarı yeterlidir. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 

 Celse: 123 16.7.1997 

 

 Agarta'ya yaptırılan unutturulmuş astral ve  

 fiziksel ziyaretler. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 
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 Soru: İyi akşamlar. Bundan önceki celselerimizin 

birinde, "Agarta'yı astral ve fiziksel olarak ziyaret ettiğimi 

ama bunu bana unutturduğunuzu" söylemiştiniz. Ben neden 

bu olayları yaşadım, yaşıyorum? Bunun sualini bulmak 

gerekiyor. Ve böyle düşününce bu unutturmanın bir 

sebebinin şu olduğuna kanaat getiriyorum. Soru bulma, konu 

bulmada bu durum yararlı oluyor. Öncelikle buna katılır 

mısınız? 

 

 Semiyun: Tek neden bu değildir. Ama gerçekten 

Agarta'yı birçok kereler ziyaret etmiş olmanıza rağmen bunu 

size unutturmuş durumdayız. Hafızanızın o kısmını silmek 

bizim için zor bir işlem değildir. Ama ne kadar unutturursak 

unutturalım varlığınızın yaşadığı bu olay sizin bu çalışmayı 

daha sağlıklı yürütebilmenize katkı sağlamaktadır. Soru 

bulmada, konu bulmada, soruları tanzim etmede varlığınızın 

yaşadığı bu olayların içsel açıdan baktığınızda size yararı 

bulunmaktadır. Bu açıdan sorduğunuz soruya karşı tespitiniz 

doğrudur diyebilirim. 

 

 Soru: Bir ruhsal içerikli kitapta insanların mutlak 

kaderleri planlanırken bunların onlara o alemde yaşatıldığı 

ancak dünyaya inerken belirli bir alemde silindiği ama son 

noktada altıncı hisse dokunulmadığı söylenmekteydi. İnsan 

dünyada kendine dönüp bu histen yararlanabilirse doğru 

davranış ve yaşantıyı bu şekilde bulabiliyor. Acaba aynı 

durum benim için de geçerli olabilir mi? Örneğin bu 

çalışmaya yönelebilmem için Agarta'yı görüp bilmem 

gerekiyordu. Doğru soru ve konu bulabilmek için de aynı 

şey geçerliydi. Ne dersiniz efendim? 
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 Semiyun: Söylediğiniz bu olay doğrudur. Gerçekten 

insanlar dünya yaşantısına bu şekilde hazırlanmaktadırlar. 

Ama sizin mutlak kaderinizin Agarta'yla ilgili bölümü yine 

dünyada yaşadığınız şekli itibariyle size yaşatılmıştır. Yani o 

kader içerisinde şu ana kadarki yaşadığınız kısımlarda 

Agarta'yı ziyaret şuurlu, bilinçli bir şekilde size yine 

gösterilmemiştir. Ama nihayet bu çalışmanın 

yürütülmesinde mutlak kaderin tam rolü olduğunun 

söylenmesi gerekmek-tedir. Konu ve soru bulmayı bundan 

biraz daha ayrı olarak değerlendirmek gerekir. Agarta'yı 

ziyaretlerinizin hafızanızda size unutturulması ile ruhani 

alemdeki mutlak kaderin silinmesi ve öyle dünyaya 

gönderilmeniz arasında bu şekilde bir benzerlik kurulabilirse 

de işin esas itibari ile birbirinden bir hayli farklı olduğunu 

belirtmek gerekir. 

 

 Soru: Olayın bir de şu yönü var: Cevapları alırken 

bunun makul ve kabul edilebilir olduğuna inanmam ve size 

bu nedenle güvenmem gerekmektedir. Başka ihtimallerin 

ortadan kalkması için cevapların doğruluğunun 

otokontrolünü ben kendim yapabilmeliyim. Acaba 

ziyaretlerin yapılmasının ve sonra silinmesinin bu açıdan 

katkı sağladığı düşünülebilir mi? 

 

 Semiyun: Düşünülebilir. Gerçekten nedenlerin bir 

tanesi budur. Çünkü siz sorularınızın cevaplarını aldıkça bir 

anlamda hafızanıza silinmiş olarak yerleştirilen kısımlar 

kısmen de olsa açığa çıkmakta ve verilen cevaplar ile 

hafızadaki bu kısmen ortaya çıkan bilgi birbirini 

onaylamaktadır. Bu da sizin şu ana kadar bu çalışmaya olan 

güveninizi pekiştirici bir rol oynamaktadır. Zaman zaman 

içinizden bazı soruların cevapları hakkında tereddütleriniz 
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geçse de sonuç itibari ile Agarta'ya ve bu olayın gerçekliğine 

olan inancınız tamdır. Aslında bu haliyle inancın ötesinde 

bu bir bilgi olarak artık sizde yer etmiş durumdadır. 

 

 Soru: Peki bu ziyaretleri ben ne zaman yaptım? 

Örneğin bu çalışmaya başlamadan önce diyebilir miyiz? 

Arkasından çalışma devamı boyunca da sürdü mü? Gece mi 

oldu, gündüz mü oldu? 

 

 Semiyun: Ta çocukluğunuzdan itibaren gerek astral, 

gerekse fiziksel olarak Agarta'yı birçok kereler ziyaret 

ettiniz. Şu mübarek gecenin hayrına ve sizin samimiyetinize, 

mütevaziliğinize sığınarak bu kadar açık konuşmama izin 

verilmiştir. Bu ziyaretler bugün de halen devam etmektedir. 

Astral olarak yapılan ziyaretlerin süresi bir saniye de 

olabilir, çok daha uzun da olabilir. Ama onlar amaç 

açısından aynı neticeyi doğurmaktadırlar. Fiziksel 

ziyaretlerinizde durum biraz daha farklıdır. İnsanlardan 

soyutlanmış, hatta ailenizden soyutlanmış mekan ve 

zamanlara çekildiğinizde biz daha ziyade sizi fiziksel olarak 

Agarta'ya almaktayız. Bu bakımdan bu ziyaretlerin büyük 

bölümünün gece yapıldığını söylemeli-yim. Ama bu öyle bir 

tarzda ayarlanmaktadır ki, gerek bekarkenki ailenizin, 

gerekse eşiniz ve çocuğunuzun uyku durumları bu süreç 

içerisinde özel olarak kontrol altında tutulmaktadır. Uyurken 

eşinizin sizi yatağında görmemesi kabul edilebilir bir durum 

değildir. Bu nedenle biz bunu kendimize has yöntemlerle 

çok rahat bir şekilde ayarlamak-tayız. Ve sizin bundan 

bugüne kadar açık bir şekilde haberiniz olmamıştır. Bunun 

dışında çok nadir de olsa birkaç sefer gündüz ziyaretleri 

olmuştur. Sizin açınızdan yine olay bir nevi hipnoz gibi 

gerçekleşmiştir. Siz arada geçen süreyi dünyaya tekrar 
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döndüğünüzde algılayamayacak bir pozisyon içerisinde 

bulunmaktasınız. Mesele sizin açınızdan doğal yaşantınıza 

sekte vurmayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra 

da bu ziyaretler yapılmaya devam edecektir. Bunun şu 

aşamada bilinmesinde yarar bulunmaktadır. 

 

 Soru: Peki o zaman size göre başka hangi nedenlerle 

bu ziyaretleri yapıyorum efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız insan ruhunun ve insan 

varlığının pek çok yöne doğru açılımları vardır. Sizin ruhsal 

olarak ve insan olarak sadece şu dünyaya ve şu yaşantıya 

karşı sorumluluğunuz bulunmamaktadır. Sizin sorumluluğu-

nuz pek çok mekanları; fiziksel ve manevi mekanları 

kapsayacak bir düzeyde bulunmaktadır. Bunun içine Agarta 

Uygarlığı da girmektedir. Nihayet Agarta ile dünya 

arasındaki ilişkiyi açık ve somut bir şekilde belirleyen bir 

çalışma yapmaktasınız. Bu çalışma sandığınızdan önemlidir. 

Bunu pek çok kereler söylemiş bulunmaktayız. İşte bu 

çalışma ve az önce sözünü ettiğim sorumluluklarınız nedeni 

ile zaman zaman bu şekilde Agarta'ya gelmeniz gerekmekte-

dir. Buraya karşı da yükümlülükleriniz olduğunu ama bunun 

farklı haller altında cereyan ettiğini ayrıca söylemek 

gerekmektedir. Sanırım şu aşamada bu kadarı yeterlidir. 

 

 Soru: Bu konuları daha önceki bir yaşantıyla birlikte 

değerlendirebilir miyiz? Örneğin ben bu çalışmayı bugün 

yapabilmek için bir önceki yaşantımda Agarta'da yaşadım. 

Bunun bu çalışmaya katkısı olmaktadır diyebilir miyiz? 

 Semiyun: Teorik olarak diyebiliriz. Bunun yararları 

muhakkak vardır. Ama yine şu aşamada somut bir şey söyle-

mek istemiyorum. 
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 Soru: Efendim bu ziyaretleri hatırlama ne zaman ve 

nasıl olacak? Örneğin astral beynin hafıza kasetlerindeki 

boşaltılmış bölüme, silinen bölüme silinen kısım 

yerleştirilirse ki, bunun mümkün olduğunu biliyorum. Böyle 

bir yöntem ile bunu yapabilir misiniz? Yoksa ilahi alem mi 

burada devreye girer? Müşterek bir çalışma mıdır? 

 

 Semiyun: Öncelikle müşterek bir çalışma olmadığını, 

bunu yapabileceğimiz seviyeye ulaşmış durumda 

olduğumuzu belirteyim. Tabii zamanı gelince bu ziyaretlerin 

bir kısmını hatırlayacaksınız. Ama bir kısmının hiçbir zaman 

hatırlanma-sına gerek kalmayacak. En güzeli, Agarta'yı artık 

kendiniz açısından bizi gizli değil, açık bir şekilde ziyaret 

etmeye başladığınızda bu kısım kendiliğinden yerine 

oturacaktır. Bir nevi silinen veya üstü örtülen kısım kendi 

kendine konumunu ayarlayabilecektir. Çünkü astral beyinde 

bu tür özellikler bulunmaktadır. Siz bizi ziyaretlere somut 

olarak geldiğinizde, şu bilincinizle geldiğinizde ve bu devam 

ettiği müddetçe geçmiş ziyaretlerden istenilen ölçüde 

hatırlamalar olacaktır. 

 

 Soru: Agarta'yı hiç ziyaret etmemiş olanlar var ve 

onlar bunları okuyacaklar. Acaba kitapları okuyunca ziyaret 

etmemiş olmanın Agarta'yı tanımadaki ortaya koyduğu açık 

bu şekilde kapanmış olacak mı? 

 

 Semiyun: Zaten bunun bir fayda sağlayamayacağını 

bilseydik bu çalışmaya hiç girişmezdik. Agarta'yı ömrü 

boyunca hiç görmemiş olan geniş halk kitleleri bu kitapları 

okuyarak Agarta hakkında bir takım bilgilere, yani bu 

bilgilere sahip olacaklardır. Ve bu bilgilerin hazmedilmesin-
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den sonra Agarta'yı ziyaret edebilecek duruma gelmeleri 

diğer unsurlar ile birlikte mümkün olabilecektir. Çalışmamız 

dört kitaptan sonra da devam edecektir. Başka üslup ve 

yöntemler devreye girecektir. İşte bütün bunları insanlar 

değerlendirdi-ğinde Agarta'yı ziyaret edebilecek yeterli 

hazmedilmiş bilgiye sahip olacaklardır. Bu çalışmayı asla 

küçümsemeyin. Gerekli olmasaydı zaten yapılmazdı. 

 

 Soru: Efendim konunun bu yönünü de böylece aydın-

latmış olduk. Celselerin uzunluğuna, kısalığına bakmadan en 

küçük bir bilgiyi zayi etme yoluna gitmeden değerlendirerek 

celselerimizi yapıyoruz. Benim bu konuda hazırladığım 

sorular bu kadardı. Sizin varsa söyleyecekleriniz alalım? 

 

 Semiyun: Bu kadarı yine bu aşamada yeterlidir. 

Şahsınızda hem sizin, hem dünya insanlığının kandilini 

kutlar, bu kandilin tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz 

eder, size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 124 24.7.1997 

 

 Doğum dışı doğum yönteminde genler konusu. 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi günler. 86. celsede doğum dışı doğum 

konusunda işlediğimiz bazı hususları bu celsede 

tamamlamak istiyorum. Örneğin bizler genetik 

özelliklerimizi annemizden, babamızdan alıyoruz. Doğum 

dışı doğumda anneyle ve babayla direkt bir ilişki 
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gözükmüyor. Bu şekilde doğan çocukların genetik 

özellikleri nasıldır, nasıl ayarlanır, hangi soya çekilir veya 

böyle bir kavram gündeme gelir mi? Önemli diye 

düşünüyorum efendim. 

  

 Semiyun: Gerçekten önemlidir ve konunun bu 

yönünün eksik kalması akıllarda bu yönde bir şüphe 

yaratabilir. Her ne kadar ruhsal varlık anne ve babadan ayrı 

olarak dünyaya geliyormuş gibi gözükse de durum hiçte öyle 

değildir. Her şeyden önce bu varlık daha annesi ve babası 

doğmadan önce bunun planını yapmıştır. Yani anne ve 

babasını seçmiş, onunla ilişkiye girmiş durumdadır. Ancak 

ondan önce sizin normal doğum hakkında ciddi pek bir şey 

bilmediğinizi önemle belirtmeliyim. Siz doğumu anne ve 

babanın birleşmesiyle başlıyor kabul ediyorsunuz. Oysaki 

durum böyle değildir. Bir çocuğun doğum hazırlıkları 

annesinde ve babasında onlar birbirini tanımadan çok daha 

önce başlar. Mutlak kader icabı anne ve babanın doğuma 

aracılık edeceği çocuklar tıpkı doğum dışı doğum 

yönteminde olduğu gibi önceden belirlenmiştir. Anne ve 

baba daha doğarlarken bu programı ve ona en uygun 

bedensel vasıfları beraberinde taşıyarak yeryüzüne gelirler. 

Siz henüz olayın bu yönünü bilmiyorsunuz. Bazı ruhsal 

içerikli kitaplarda bu konuda birkaç cümleden ibaret bilgi 

vardır. Hepsi o kadar. İşte bu durum doğum dışı doğum 

yönteminde de aynen geçerlidir. Doğan çocukların anne ve 

baba ile mutlaka bir şekilde irtibatlarının olması 

kaçınılmazdır. Anne, baba ve çocuk bir arada 

değerlendirilecek bir kavramdır. Anne ve babadan her  

yönüyle bağımsız bir çocuk kavramı düşünülemez. Ve biz 

bunu asla kabul etmeyiz. Aslında kabul edilip edilmemesi 

önemli değildir. Doğum dışı doğum yönteminde bile genetik 
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konu yine az önce sözünü ettiğim şekile benzer bir biçimde 

çözümlenmiştir. Ruhsal varlık anne ve babasının genetik 

özelliklerini programı icabı yapacağı bedene uygun bir 

biçimde ruhsal varlık olarak alır. Çünkü nihayet o genetik 

dediğiniz konuların ötesi ve onların da astral, mantal ve 

ruhsal pozisyonları vardır. Sizin genetik yapılaşmalarınızda 

yine normal yolla doğan çocuklar öncelikle onun ruhsal 

tarafını yani manevi tarafını manevi bedenlerine almak 

durumundadırlar. İşte her ne kadar fiziki aleme doğum dışı 

doğum yöntemiyle bir anda bir çocuk doğuyormuşcasına 

olay düşünülüyorsa da yine bu çocuğun doğumdan önce ana 

ve babanın manevi yönleri ile çok yakın irtibatları vardır. Bu 

irtibatlar içinde genler, DNA'lar, hücre yapıları gibi pek çok 

husus birlikte değerlendirilmiştir. Olgun ruhlar bunu bir 

program dahilinde kendileri yapmaktadırlar. Daha sizin 

henüz bilmediğiniz ve bu konuların yanında çok daha zorluk 

teşkil eden birçok problemin çözümü yine anne, baba ve 

çocuk arasında ruhsal planda gerçekleştirilen ilişki ve 

çalışma neticesinde sonuçlandırılır. 

 

 Soru: O zaman burada soya çekim tamamen programı 

ile ilgili olarak ortaya çıkıyor. Ana babadan biri baskın 

oluyor, biri baskın olmuyor. Kadınlığı, erkekliği hepsi bu 

şekilde manevi tarafla ilişki içinde ayarlanıyor anladığım 

kadarıyla. 

 

 Semiyun: Anladıklarınız söylediğim gibidir. 

 

 Soru: Efendim 7 göbek kavramı vardı. Yani bu 7 

göbeğe kadar bir soy oluşturuluyor. 7 göbeklik soydan gelen 

bir yapıdan müteşekkil oluyor yeni doğan çocuk. Bu kavram 

sizin için de, bu şekilde doğan insanlar için de  geçerli mi? 
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 Semiyun: Aynen geçerlidir. Başka türlü zaten 

düşünülemez. Çocuğun doğabilmesi için vücudunun en ince 

detayına kadar programlanması gerekmektedir. Bu program 

kendiliğinden olmaz. Yine anne ve babanın ve onun 

soyunun özelliklerinin planı, programı alınarak yapılan bir 

hadisedir. Burada plan, program kavramı sizi yanıltmasın. 

Bu plan ve program yine anne ve babanın ruhsal 

bedenlerinden, ruhsal yapısından alınan plan ve 

programlardan yararlanılarak yapılır. 

 

 Soru: O halde bu şekilde bir doğumda türde yozlaşma 

gibi bir kavram olmaz efendim? 

 

 Semiyun: Asla olmaz. Yozlaşma kavramı bizim için 

düşünülemeyecek bir kavramdır. 

 

 Soru: Bu şekilde doğan bir çocuk ile anne babanın 

karnından doğan bir çocuk arasında bu yönüyle bir farklılık 

var mıdır? 

 

 Semiyun: Hemen hemen yoktur diyebiliriz. Ufak 

tefek farklılıklar varsa da bunlar konumuz açısından dikkate 

alınamayacak önemdedirler. 

 

 Soru: Yani gerekirse yeni doğan çocuk anne babaya 

veya kardeşe çok benzeyen bir çocuk olarak ortaya 

çıkabilir? 

  

 Semiyun: Çok benzeyeni değil, tıpatıp benzeyeni de 

yapmak mümkündür. Gerekirse o da yapılır. 
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 Soru: Genelde anneye babaya benziyor mu bu 

çocuklar? 

 Semiyun: Çoğunlukla benzemektedirler. Çünkü 

nihayet aynı soydan gelen varlıklardır. Zaten böyle olması 

yasa icabıdır.   

 

 Soru: Benzemesi gerekli mi efendim? 

  

 Semiyun: Aslına bakarsanız benzeyip benzememe 

kavramı ikinci, üçüncü veya daha geri planda düşünülecek 

bir özelliktir. Ama öyle doğan çocuk dahi anne babanın 

özelliklerinden yararlanarak yapıldığı için ister istemez 

benzer olacaktır. Bu benzerlik göz ile farkedilir veya 

farkedilmez. O kadar önemli değildir. Ama işin derinine 

indiğiniz zaman benzerliklerin olması kaçınılmazdır. 

 

 Soru: Üstadıma Agartalıların doğum dışı yöntemlerle 

bedenlendiğini, çocukların direkt olarak 5-6 yaşlarında 

Agarta'ya doğduğunu söylemiştim. Böyle bir celse yaptığımı 

eklemiştim. Üstat şaşırdı. Şaşırmasını da şöyle izah etti: O 

üst alemleri dolaşırken bir alemde sayılamayacak kadar çok 

5-6 yaşlarında çocuklar görmüş. Bunlar ne diye sorunca o 

alemin görevlileri, onların dünyaya (veya dünyalara tam 

hatırlamı-yorum) doğacaklarını söylemişler. "Aradaki 

bağlantıyı şimdi kuruyorum" dedi Üstadım. Bu kavram 

nedir? Yani 5-6 yaşlarındaki bu çocuklar Agarta'ya doğarlar 

mı? Onlar önce böyle bir ara alemde bu seviyeye getirilip mi 

doğuma hazırlanıyorlar efendim? 

 

 Semiyun: Bahsettiğiniz bu konuyu bizler yakinen 

bilmekteyiz. Hiç şüphesiz orada sizin anlamadığınız, 

bilmediğiniz ayrı ama zaruri hayırlar vardır. O çocukların 
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içinden Agarta'ya o şekilde doğanlar olmuştur. Doğum dışı 

doğum yöntemi ile olsun veya normal doğum yöntemi ile 

olsun oradan Agarta'ya doğan çocuklar orada yine dünyalara 

hazırlık eğitimini yapmaktadırlar. Ama herkes için mutlaka 

o şekilde bir hazırlık eğitimi yapılacak demek değildir bu. 

Oradaki çocukların durumu biraz da yapacakları görevlere 

uygun olarak daha farklıdır. 

 

 Soru: Bu çocuklar bizim dünyamıza da doğuyorlar 

mı? 

  

 Semiyun: Evet doğmaktadırlar. 

 

 Soru: Peki efendim 5-6 yaşlarında bir anda doğum 

dışı doğum yöntemiyle doğan bu çocuklar oluşurken -ki, bir 

saniyede ışınlama gibi ortaya çıkıyordu- bedenin maddeleri 

nasıl oluşturulur? 

 

 Semiyun: Onu ruhsal varlık kendisi hazırlar. Şu anda 

izah edilemeyecek bir ruhsal olgunluğun daha üst düzeydeki 

yasaları devreye sokmasıyla olay gerçekleşir. 

 

 Soru: Nihayet bu fiziki yapı içindeki bu madde 

dünyadan mı alınır? 

  

 Semiyun: Dünyadan alınırsa da bu tek başına yeterli 

değildir. Siz tahayyülatınızda topraktan, şurdan, burdan bir 

anda gerekli elementlerin çekilerek yine bir anda bir araya 

getirildiğini düşünüyorsunuz ama olay öyle 

gerçekleşmemek-tedir. 
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 Soru: Belki bu madde önce daha yukarı aleme 

alınıyor, fiziksel madde dünyanın vibrasyonel seviyesinin 

üstüne yükseltiliyor. Orada işleniyor ve kabalaştırılıyor. O 

zaman öyle bir yöntem geliyor aklıma. 

 

 Semiyun: Bu yöntem akla daha yatkındır ve olayın 

bir kısmında bu şekilde bir çalışma vardır. Ama ayrıntıya 

girmek gereksizdir. 

 

 Soru: Efendim bu konuda daha hangi sorunlar aşılır 

veya başka ne ekleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Olay aşağı yukarı şu konuştuğumuz 

çerçevede geçer. Bu celsede çözülmesi gereken en büyük 

problem sizin açınızdan genler konusuydu ki, gen kavramı 

hakkında fazla bir şey bilmemenize rağmen yine de bu 

konuda az çok bilgi sahibi olan insanların okuyunca anlayıp, 

kabul edebileceği cevapları almakta başarılı oldunuz. 

Gerçekten medyumların hiç bilmediği konularda onlara 

yolladığımız bilgi enerjilerinin çeviriminde kayıplar ve 

hatalarla, dolayısıyla zorluklarla karşılaşırız. Ama biz 

bugüne kadar bu zorlukları bir şekilde çözmede başarılı 

olduk. Kaybımız bu açıdan bakıldığında çok azdır. Bu 

kadarı şu aşamada yeterlidir. Size iyi günler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 125 27.7.1997 

 

 Agartalıların kendilerini tanımlamaları. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar. Suallerinize geçebiliriz. 
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 Soru: İyi akşamlar. Ben bu akşam Agartalıların 

kendilerini tanımlamaları konusunda konuşmak istiyorum. 

Biz insanlık olarak daha çok fiziki varlıklarız. Bedenlerimiz 

var ve ölünce o da ortadan kalkıyor. Daha ileri bir 

düşüncede ise beden ölünce ruh kendine ait alemlere 

gidiyor. Ahirete intikal ediyor. Orada yaşıyor. Olay tabii hiç 

bu kadar basit değil. İnsanın kendine ait düşüncesi az çok bu 

şekilde. İşte bu bağlamda siz kendinizi nasıl görüyor, 

değerlendiriyorsunuz? 

 

 Semiyun: Bizler daha önce birçok kereler 

değindiğimiz gibi şu yeryüzünde yaşayan, insan denilen ve 

insana ait bilinen, bilinmeyen özellikleri ihtiva eden 

varlıklarız. İnsan olarak kendimize bir tanım, bir isim 

verdikten sonra insan dediğimiz varlığın fiziksel ve ruhsal 

özelliklerini bizler kendimize ait özellikler olarak kabul 

etmiş durumdayız. Bizim ilk başta kendimizi tanımlarken 

ortaya koyduğumuz ölçü insan olmamızdır. Doğaldır ki, 

insan dediğimiz zaman onun fiziki bir varlığının şu boyut ve 

düzey açısından var olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu 

fiziki varlık ortadan kalktığında insana ait en belirgin özellik 

ortadan kalkmış olacaktır. Bizim ruhsal yönümüz fiziksel 

yapımız olmadan fiziki ortama tesirler gönderebilirse de, o 

ayrı bir kategoriyi teşkil etmektedir. Konuyla doğrudan bir 

alakası yoktur. Ama ben şu anda Agarta Uygarlığı'nın bir 

bireyi olarak bir fiziki bedene ihtiyaç duymaktayım. İşte bu 

nedenle ben kendimi ancak fiziki bir beden ile 

ifadelendirmek durumundayım. Ayrıca insan varlığının pek 

çok celselerde konuştuğumuz özelliklerini yine göz önüne 

getirerek fiziğin ötesindeki yine daha süptil ve manevi 



 127 

kısımlarımı  ben bu fiziki bedenim ile bir arada 

değerlendirmekteyim. Kısaca sualinizin cevabı bu-dur. 

 

 Soru: İşte o gözle görülmeyen akıl, şuur, ruh gibi 

hususları da insana ait özellikler olarak ortaya 

çıkardığımızda tanımlamada biraz daha değişiklik olur diye 

düşünüyorum. Örneğin şuur noktaları veya yoğunlaşmaları 

kavramı var. İşte bizler ebedi şuurun, evrensel şuurun 

tomurcuk tomurcuk oluşmuş noktalarıyız. Ve bu 

tomurcuklarda fiziki unsurlar da rol alıyor. Daha yüksek bir 

zaviyeden bakıldığında bu kavram gündeme geliyor. 

Örneğin sizler oluşmuş şuur noktaları olarak kendinizi 

değerlendirebilir misiniz? 

 

 Semiyun: Aslında yaptığınız o açık tanımlama biraz 

önceki sualinize verdiğimiz cevabın son kısmında bir bütün 

olarak değerlendirilmiştir. Bizler özellikle ruhsal yönümüz 

olarak birer şuur tomurcuklarıyız. Ve evrensel şuurla o 

açıdan tamamen bütünleşmiş durumdayız. Bu yaptığınız 

tanımlamayı biz kendi açımızdan kabul ederiz. 

 

 Soru: Ama burada yüzünüz ne tarafa dönük efendim? 

Fiziki yapınıza mı daha çok dönük, şuur yapısına mı, 

evrenselliğe, vahdete, sonsuzluğa doğru açılan kısma mı 

daha dönük?.. Sizin kendinizi tanımlarken ön plana 

çıkarttığınız bu bakımdan hangisidir? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız biz kendimizi bu şekilde 

tanımlamamaktayız. Biz her zerremizi kendi değerini, 

kendine has özelliğini yine kendisine vererek bir tanım 

yapma yoluna gitmekteyiz. Bu açıdan sizin sualinizin direkt 

bir karşılığı yoktur. 
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 Soru: Peki burada ebedi şuura ait olmaya ne dersiniz? 

Veya vahdete ait olmaya ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz biz ebedi şuurun bir 

parçasıyız. Ama siz bu kavramları kullanırken bile ne 

dediğinizin tam olarak idrakı içinde değilsiniz. Bu da dünya 

realitesi açısından normal karşılanmalıdır. Ama biz ebedi 

şuura dahil olan daha şuurlu varlıklar olarak kendimizi 

görsek bile burada en ön plana çıkarttığımız mümkün 

olduğunca şuur seviyemizi yükselterek insan olma 

özelliğimizi daha çok kullanmak suretiyle fiziksel dünyadan 

alınması gerekeni alıp tekamülü-müze devam etmemizdir. 

Burada insan olmanın en önemli özelliği onun ruhsal bir 

varlık olarak tekamül etme gayreti içinde olmasıdır. Biz de 

bu tanımlamaya uygun olarak yaşan-tımızı düzenlemiş 

durumdayız. 

 

 Soru: O zaman tekamül eden bu insan şu dünyadaki 

görünen haliyle kendi tamamının ne kadarının farkındadır? 

Veya ne kadarıdır ve ne kadarını tekamül ettirebilir? 

 

 Semiyun: İnsan yeryüzünde insandır ve varlığının 

bütününün farkındadır. Ama insanın ruh kısmı, yüksek 

benliği veya yüksek şuuru hiç şüphesiz yeryüzündeki fiziki 

kalıp ve dar şuurun tamamı demek değildir. O belki 

alemlerin değişik düzeylerinde birçok bedeni yine 

şuurlandırmış bir biçimde yaşantısını sürdürmektedir. Aynı 

ekin ekmiş birinin ürününü toplaması gibi kendi şuurunu 

parçalayarak yolladığı alemlerden ürününü toplamakta, o 

şuurlarını tekamül ettirmekte ve aynı zamanda yüksek 

şuuruna o tekamülün veya değerlerin tamamını 
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aktarmaktadır. Ben burada Semi-yun olarak konuşurken ve 

kendimi tanımlarken öncelikle şu şuurumdan hareketle bunu 

ortaya koyarak konuşuyor durumdayım. Çünkü benim 

yüksek varlığımın başka yerlerde, başka bedenlere 

gönderdiği parçaları vardır. Ama daha önceki celselerimizde 

sözünü ettiğim gibi biz öz benliğimiz ile, yüksek şuurumuz 

ile sizinkiyle kıyaslanamayacak oranda daha sıkı ilişki 

içindeyiz. Bu, işte bizim aynı zamanda dar şuurumuzun 

seviyesinin yüksekliğini belirleyen bir unsurdur. İlişki ne 

kadar sıkı olursa olsun yine de hesaba katmamız gereken 

Semiyun'un şu sizinle görüşen şuurudur ve bu şuurun biz 

daha çok farkında olmaya çalışmaktayız. Bu şuurun daha 

çok farkında olmaya çalıştıkça yüksek benlik ile, yüksek 

şuur ile daha sıkı ilişki içine girmek kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu konuya daha önceki celselerimizde değinmiştik. İnsanın 

tanımını yaparken veya soru bazında, konu bazında 

değerlen-direcek olursak Agartalı insanın tanımı içine bu 

kavramları böylece yerleştirebiliriz. 

 

 Soru: Bütün bu tanımlamalar içinde siz Agartalı bir 

insan olarak hangi değerinizi, değer yargınızı ön plana 

çıkartırsınız? 

 

 Semiyun: Onu zaten celse başında söylemiştik. İnsan 

olma vasfımızı her zaman ön plana çıkartırız. Bu kadarı 

önemli ve yeterlidir. 

 

 Soru: Ama işte bütün şu iğreti dünyayı düşünürsek, 

iğreti hayatı düşünürsek, onun karşısındaki, ahiretteki asıl 

hayatı, asıl yaşantıyı düşünürsek ve siz bunları daha iyi bilir, 

buralarla daha sıkı ilişki içinde bulunur iseniz, bu insanlık 
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vasfı veya bu dünyadaki insan kavramı süratle önem 

yitirmez mi efendim? 

 

 Semiyun: Meseleye bu şekilde yaklaşmamak icap 

eder. Eğer bu kadar önemsiz olsaydı ne yeryüzü, ne de 

yeryüzünde insan yaratılırdı. Her şeyi kendi önemi 

çerçevesinde ele almak gerekir. Bu dünya hayatı ebedi 

hayatın yanında iğreti bile olsa belki de ebedi hayat bütün 

bu iğreti hayatların toplamından ibarettir denilebilir. İşte bu 

açıdan bakıldığında her şeye kendi hakkı olanı kendi 

seviyesine göre vermek gerekir. Öyle bir karşılaştırma 

yaparsak hiçbirimizin yeryüzünde bulunmasına gerek 

kalmazdı. Kaldı ki bu hayat her ne kadar ebedi hayatın 

yanında iğreti olarak değerlendirilse bile son derece önemli 

bir hayattır. Bunun aksini söylemek ve düşünmek mümkün 

değildir. 

 

 Soru: Sevgi, aşk burada, bu insan kavramında, bu 

tomurcuklanan enerjide size göre ne mana ifade eder? 

 

 Semiyun: Az önce sözünü ettiğimiz gibi iğreti 

hayatın belki de en güzel yanı, belki de onu iğretilikten 

çıkartan yanı sevgi ve aşkın varlığıdır. Aşkın ve sevginin 

bulunduğu hayatlarda iğretilikten bu manada söz etmek 

mümkün değildir. Sevginin ve aşkın bulunmadığı bir hayatı 

biz bugüne kadar görüp tanımadık. Ruhun hususiyetlerinden 

en önemlisi budur. Ruhun özünde bunlar saklıdır ve hepsi 

insana ait değerler olarak yerini almış durumdadır. Bir 

öncelik burada söz konusu olamaz. İnsan derken bütün bu 

değerlerle birlikte insan olarak ondan söz edilir. 

 

 Soru: Aynı şey ego için de düşünülebilir mi efendim? 
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 Semiyun: İnsan ve fiziki bütün varlıklarda ego daima 

var olacaktır. Biz bu tanımın içine bunları da 

yerleştirebiliriz. 

 

 Soru: Ve böylece siz Agartalılar olarak kendinizi 

nasıl tanımlarsınız? 

 

 Semiyun: Yine aynı şeyi söyleyelim. Burada biz 

kendimizi Agartalı insanlar olarak tanımlarız. 

 

 Soru: Kuran'da insanlar için "size savaş yazıldı" ayeti 

söylenmiştir. Sizi tanımlamamız açısından konuşacak 

olursak "size savaş yazıldı" ayeti sizin için de geçerli midir? 

Eğer geçerliyse sizin savaşınız nedir? 

 

 Semiyun: Olay burada biraz daha farklı bir yapı 

kazanmaktadır. Biz kendimizi tanımlarken savaşçı bir kavim 

tanımı yapmak istemeyiz. Veya bu tanıma savaş kavramını 

koymayı asla istemeyiz. O ayetin birçok dereceli anlamlar 

içerdiğini biliyorsunuz. Ve öte tarafta birlikte yaptığımız 

mücadeleleri de az çok biliyorsunuz. Ve nihayet insanın 

tekamüle, ilerlemeye karşı yaptığı bu gayret yine bir savaş 

olarak tanımlanabilir. İnsan zaten mücadele içinde bulunan 

bir varlıktır. Aynı zamanda mücadele içinde bulunmayan bir 

varlığı düşünmek yine mümkün değildir. İnsan kavramı içine 

giren bu mücadele kavramsal olarak bizi de kapsamaktadır. 

Ama biz düşündüğünüz manada elinde silah savaşan 

insanlar asla değiliz ve hiç olmadık. 

 

 Soru: Efendim benim bu mevcut sorular kapsamında 

sizi tanımada anladığım en önemli husus ruhsal yapıda 
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Agartalı bir insan olduğunuz. Ve siz buna sıkı sıkı sarıldınız. 

Ama aynı şey bizim için de geçerli. Biz de aynı tanımı 

kendimiz için yapabiliriz. Benim düşündüğüm manada bir 

cevap veya yaklaşım tarzı pek olmadı. Bunun dışında ne 

söyleyebilirsiniz. 

 

 Semiyun: Ama sizin bizden istediğiniz bizim 

kendimizi nasıl görüp tanımladığımızın cevabı ise biz o 

cevabı size öylece sunmuş olduk. Bu soruya karşı 

vereceğimiz cevap gerçekten ancak bu kadardır. Ama insan 

kavramını, ruhsal bir varlık olarak fiziki bir beden 

oluşturmuş halimizi, şuurumuzu, bunun ebedi şuurla olan 

ilişkisini sayfalar dolusu açmak mümkündür. O daha ziyade 

ruhsal çalışmaların, insanı ve ruhu tanıma çalışmalarının 

konusudur. Onun için bu kadar ayrıntıya girmeye Agartalı 

insanı tanırken gerek yoktur. Zaten biz Agartalı insanı 

celseler boyunca çeşitli bakış açıları altında anlatıyor 

durumdayız. Yine de bizim kendimizi size tanımla-mamızın 

yeryüzü insanı açısından bilinmesinde yarar bulunmaktadır. 

 

 Soru: Öyleyse benim başka sualim yok efendim. 

 

 Semiyun: Bizim de cevabımız yoktur. Size iyi geceler 

dileriz. 

 

 

 

 Celse: 126 30.7.1997 

 

 Agartalıların kullandıkları giysiler ve diğer 

 ihtiyaçlar. 

 



 133 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Bundan önce giysi konusu 

üzerinde konuşmuştuk: İş yerinde üniforma giyiliyordu. 

Elbiseler tek tipti. Kirlenmiyor, bozulmuyorlardı. İç 

çamaşırı giyilmiyordu. Fakat bunlar konuyu pek berrak hale 

getirecek yeterli bilgiler değil. Örneğin kadın ve erkek 

giysisi arasında fark var mı? Kadın, etek veya pantolon türü 

bir şey giyer mi, bugün bunları konuşalım istiyorum 

efendim? 

 

 Semiyun: Ayrıntıya inersek bir takım farklılıkların 

olması kaçınılmazdır. Sizin medeniyetiniz ile bizim 

medeniye-timiz birbirinden farklıdır. Kaldı ki, dünyanızdaki 

birçok medeniyet yine birbirinden farklı bir tarz ve üslup 

içinde giyinirler. İşte bu bakımdan konuya yaklaşacak 

olursak hem bizi farklı bir medeniyet, hem de çok gelişmiş 

bir medeniyet olarak ele alırsak giyimde de aramızda bu 

denli bir fark ortaya çıkmaktadır. Daha önce sözünü 

ettiğimiz gibi biz giyim kavramına sahibiz. Giysilerimiz az 

önce söylediğiniz genel özelliklere uygundur. Kadın ve 

erkek arasındaki giysi farkı ancak çok özel durumlarda 

gündeme gelmektedir. Bizim sizdeki gibi değişen bir moda 

anlayışımız yoktur. Açıkçası biz giysilerimizde moda türü 

bir yaklaşıma sahip değiliz ve hiç olmadık. Bu bizim 

medeniyetimize uygun bir davranış tarzı değildir. Fakat 

buradan bizim zevksiz insanlar olduğumuz anlamına 

ulaşılmamalıdır. Bizde her şey ne eksik, ne fazla, tam 

kıvamındadır. Ve olması gerektiği gibidir. Giysi konusu da 

bunlardan bir tanesidir. Pantolon kavramına yakın 

giysilerimiz bulunmaktadır. Kadınlarımız etek türü bir şey 
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bugüne kadar giymemişlerdir. İstisnai durumlarda, özel 

durumlarda özel giysilerin giyilebildiğini ayrıca belirtmeye 

gerek yoktur. Ama bizim temel olarak giydiğimiz giysiler 

vücudu genelde kapatan, pantolon türü giysilerdir ve bunlar 

tek parçadır. 

 

 Soru: Bahçıvan elbisesi gibi diyebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Diyebilirsiniz. Hiç şüphesiz pantolonun üs-

tüne ayrı bir şey giyilen, yani iki ayrı giysi birden giyilen 

elbiselerimiz vardır. 

 

 Soru: Bunların uzun kollu, kısa kollu, boğazlı, 

boğazsız olması kavramına ne dersiniz? 

 

 Semiyun: O kadar önemli değildir. Kimi giysilerimiz 

uzun kollu, kimileri kısa, kimileri nispeten boğazlıdır ama 

bizde tam anlamıyla boğazı örten giysi bulunmamaktadır. 

 

 Soru: Bu giysileriniz çorap gibi uzayıp, ayağı kapatır 

mı efendim? 

 

 Semiyun: Pek kapatmazlar. Yine sizdekine uygun bir 

tarzda bilekte sona ererler. Ayağa ayakkabı giydiğimizi daha 

önce konuşmuştuk. 

 

 Soru: Peki günlük yaşamın çeşitli pozisyonları altında 

giyimde değişiklik olur mu? Gece, gündüz ortamları için... 

 

 Semiyun: Zaman zaman olmaktadır. Tabii mevsimle-

re göre ve güneşin durumuna göre biz yine giysilerimizi 

ayarlayabiliriz. Ama bu sıcaktan veya soğuktan 
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korunmaktan ziyade daha farklı konular açısından gündeme 

gelir. 

 

 Soru: Biçim ve nitelik itibari ile bizde yüzlerce çeşit 

giysi var. Sizlerde bu kadar çok giysi kavramı gündeme gelir 

mi? 

 

 Semiyun: Hayır. İşte olayın temel farklılığı buradan 

kaynaklanmaktadır. Siz eksik teknoloji ve diğer unsurlar 

nedeni ile yazın ve kışın ayrı elbiseler giymek durumunda 

kalırsınız. Sizin elbiselerinizin temel işlevi vücudunuzun 

sıcaklığını ortama göre korumaktır. Bizde bu temel bir işlev 

değildir. Biz (teorik olarak konuşuyorum) çırılçıplakta olsak 

yazdan veya kıştan ısı yönünden etkilenmeyiz. Bizim 

giysile-rimiz tamamen sosyal ihtiyaçlardan ortaya 

çıkmaktadır. Birincisi örtünmek kavramına biz de sizin gibi 

sahibiz. Gerçekten insanların tümünün çırılçıplak bir 

vaziyette, bir hayvan gibi ortalıkta dolaşmaları, bu şekilde 

görünmeleri insan kavramına uygun bir davranış değildir. 

İkincisi pratik değildir. Çalışma koşulları veya günlük hayat 

açısından giyinik olmanın insana sağladığı başka avantajlar 

vardır. Açıkçası biz, gerek insan olsun, gerekse çok farklı 

varlık grupları olsun belirli bir medeniyet seviyesine 

eriştikten sonra hepsinin giyinik olduğunu gördük. Demek ki 

kainatta giyinmek kavramı gerçekten zaruri bir kavram veya 

prensip olarak ortaya çıkmaktadır. Ama bizdeki giyinme 

kavramında sizdekine benzer hususlar rol oynamadığı için 

giysilerimizin yüzlerce çeşit olmasına bu bakımdan gerek 

kalmamaktadır. Son derece sağlıklı, sıhhatli, şık ve 

bozulmayan giysiler giymekteyiz. 
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 Soru: Benim imajımda bilimkurgu filmlerinde gördü-

ğüm bir üniformaya benzeyen, hatta parlak tek tip elbiseler 

var. Ki, siz de üniforma giydiğinizi söylemiştiniz. Bu imaj 

gerçeğine yaklaşıyor mu?  

 

 Semiyun: Hayır hiç yaklaşmıyor. O tür yerlerde 

göste-rilen giysiler günlük yaşantınızda kendinizin bile 

kullanmadığı giysilerdir ki, onu çok daha gelişmiş bir 

medeniyete layık görebilesiniz. Bizim giysilerimiz gerçekten 

bizim medeniyeti-mize uygun, son derece kaliteli giysilerdir. 

Bunu zamanı gelince gözünüzle görebileceksiniz. 

 

 Soru: Bir ağırlığı var mı efendim? 

 

 Semiyun: Her cismin bir ağırlığı vardır. Ama o 

ağırlık bizde birkaç gramı geçmez. Bizim üzerimizdeki 

giysiler bize gerçekten ağırlık veren giysiler değildir. 

 

 Soru: Genel olarak o zaman nasıl elbiseler giyersiniz? 

 

 Semiyun: Daha önceki celselerden ve şu anlattıkları-

mızdan ortaya zaten genel bir kavram çıkmaktadır. 

 

 Soru: Yani daha ziyade bütün vücudu saran, sıkı 

elbiseler midir, daha bol elbiseler midir? 

 

 Semiyun: Bolluk veya sıkılık kavramı açısından 

konu-ya yaklaşmamak gerekir. Bizim vücudumuzu saran, 

örten, bize bol veya dar gelmeyecek nitelikte giysilerdir. 
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 Soru: Tek parça mı demiştiniz efendim çoğunluk 

olarak, yoksa çift parça, üç parça olabilir mi? 

 

 Semiyun: Genel olarak tek parçadır ama çift parça 

olarak giyilen elbiselerimiz de vardır. 

 

 Soru: Peki düşünce gücüyle üzerinizdeki elbiselerde 

değişiklik yapar mısınız? 

 

 Semiyun: Hayır, buna gerek yoktur. 

 

 Soru: Bunları kim diker efendim? Kendinize göre mi 

diktirirsiniz yoksa genel olarak dikilmiş bir yerden 

ısmarlama mı alırsınız? 

 

 Semiyun: Ismarlama alındığını söyleyebilirim. Bizde 

bu işler pek çok işimizde olduğu gibi standartlaşmıştır. 

İstediğimiz zaman, istediğimiz nitelikteki bir elbiseye 

ulaşmamız bizim için hiç zor değildir. 

 

 Soru: Elbiselerin renkleri daha önceki renk kavramın-

da işlediğimiz gibi sizin arzunuza göre anında renk değiştirir 

mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Bu bizim açımızdan pek büyük bir 

önem arz etmemektedir. Yani giydiğimiz bir elbisenin rengi 

bir saat sonra şöyle olsun düşüncesi içinde hareket 

etmiyoruz. Bu bakımdan elbiselerimizin rengi ne ise biz onu 

olduğu gibi kabul etmekteyiz. Bizler şüphesiz zaman zaman 

değişik renklerde elbiseler giyeriz. Ama bunun bile bizim 

açımızdan anlamlı bir durumu vardır. Rastgele değil yapılan 

işe, düşün-ceye veya ortama göre elbisemizin rengini 
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seçeriz. Bunun çalışmalarımız üzerinde olumlu ve lüzumlu 

etkisi vardır. 

 

 Soru: Giysilerde kullanılan malzemeye kumaş 

diyebilir miyiz? Bizdeki kumaşa benzerler mi? 

 

 Semiyun: Kumaş diyebilirsiniz ama bu sizdeki 

kumaşlara hiç benzemez. Bizim elbiselerimizin temel farkı 

budur. Bizim elbiselerimiz yine her noktasıyla değişik 

amaçlara hizmet edebilir niteliktedirler. Bir anlamda ünifor-

ma kavramına bu açıdan sıcak yaklaşabiliriz. Elbiselerimize 

bir nevi üniforma diyebilirsiniz. Çünkü bunlar yaptığımız işe 

göre o işin bir parçası olarak devreye girebilecek 

durumdadır-lar. 

 

 Soru: Örneğin bir bilgisayardırlar veya iletişimde rol 

oynarlar, enerji alıp vermede rol oynarlar diyebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Bilgisayar demiyelim ama diğer iki konuyu 

elbiselerimiz için öngörebilirsiniz. Yani elbiselerimizin 

temel işlevi sadece vücudumuzu örtmek değildir. Mademki 

vücudumuzu örten bir cisim, bir madde kullanıyoruz o 

maddenin diğer yönlerle de bizim ihtiyacımıza cevap 

verecek nitelikte olması gerekmektedir. Bu bakımdan sizin 

düşündü-ğünüz manada bir kumaşın bize faydası 

olmayacaktır. Ama kumaşın size sağladığı fayda ve 

rahatlığın çok daha fazlasını bizim giysilerimiz bize 

sağlamaktadırlar. Bu bakımdan giysi-lerimiz düşündüğünüz 

manada pamuktan veya ketenden yapılmış değillerdir. Bu 

unsurlar dahi hesaba katılmıştır. Ama pamuk ve ketenin 

insana vereceği rahatlık ve haz duygusunun çok daha 
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ötesinde rahatlık ve haz duygusunu veren bizim 

medeniyetimize ait maddeler kullanılmıştır. 

 

 Soru: Bunlara doğal veya suni madde açısından 

yaklaşırsak ne diyebiliriz? 

 

 Semiyun: O zaman nispeten suni kelimesini 

kullanabi-liriz. Çünkü işlenmiş maddelerdir. Ama bizim 

maddede ulaştığımız seviyeyi siz bilmediğiniz için bunun 

daha derinine inmek şu aşamada mümkün değildir. 

 

 Soru: Üst boyutlara çıkıldıkça bu giysi kavramı 

değişir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Üst boyutlara çıkıldıkça biz yine 

aynı giysiyi giymekteyiz. 

 

 Soru: Efendim bu durumda kaç elbise sizin bu 

ihtiyaçlarınızda gereklidir? 

 

 Semiyun: Az önce sözünü ettiğim gibi sizdeki kadar 

çok olmasına lüzum yoktur. Birkaç çeşit giysimiz bize 

yeterlidir. Onların hiç eskimediğini ayrıca söylememe gerek 

yoktur. 

 

 Soru: Evlerde giysi bölümleri var mıdır? Yoksa başka 

bir yerden örneğin ana depodan yine bildik yöntemlerle mi 

elde edilir? 

 

 Semiyun: Evlerde giysi bölümümüz yoktur. Ama biz 

giysimizi gerektiğinde evimizde alıkoyabiliriz. Bunda aynen 

size benzer davrandığımızı söyleyebiliriz. 
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 Soru: Örneğin 1.5 saatlik günlük bir uyku ihtiyacınız 

vardı. O süreç içerisinde elbisenizi çıkartır mısınız? 

 

 Semiyun: Hayır, buna gerek yoktur. O elbisenin 

bedenin dinlenmesinde bile olumlu etkisi vardır. 

 

 Soru: Örneğin duş alıyorsunuz. Elbiseyi çıkartmak 

durumundasınız. Çıkarttınız, bir kenara koydunuz. 

Duşunuzu aldınız ve elbisenizi tekrar giydiniz. Böyle bir 

yaklaşım düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Evet düşünebilirsiniz. Aramızda bu bakım-

dan bir farklılık yoktur. 

 Soru: Efendim suda yüzdüğünüzü ve bunu çok sık 

yaptığınızı düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Suda yüzeriz ve bunu gerçekten çok sık 

yaparız. Çünkü suyun ve yüzmenin insan sağlığına faydası 

vardır. 

 

 Soru: İşte burada mayoyla mı yüzersiniz, yine o 

elbiseyle mi yüzersiniz, çırılçıplak mı kalırsınız veya başka 

bir şey mi giyersiniz? 

 

 Semiyun: Genel olarak çıplak yüzdüğümüzü 

söyleme-me müsaade ediniz. O elbisemizi veya giydiğimiz 

elbiseyi yüzerken çıkartmaktayız. Bizim bu tür kavramlara 

karşı tabusuz bir yaklaşım içinde olduğumuzu biliyorsunuz. 

Bizde herkes neyi, niçin istediğini bilen son derece olgun, 

bilinçli varlıklardır. Bu bakımdan aramızda sizdeki 

düşünceye benzer bir negatif düşünce veya ayıplama gibi bir 
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kavram oluşmaz. Bunun dışında mayo giyilmesinin yüzme 

esnasında bizim açımızdan ciddi bir esprisi yoktur. 

 

 Soru: Ama az önce dediniz ki, biz çıplaklığı 

sevmiyoruz. Yani bunu uygun bulmuyoruz. Bu havuzda 

yüzerken de geçerli değil mi? 

 

 Semiyun: Hayır geçerli değildir. Günlük yaşantı çok 

farklıdır. Havuzun içinde, suyun içinde bulunmak, bir gölde 

veya denizde bulunmak yine çok farklıdır. Kaldı ki sudan 

çıktığımız zaman gerekirse biz suyun kenarında o halimizle 

de bulunabiliriz. Ama bizde sudan çıkıpta güneşlenme, 

dinlenme gibi bir hadise mümkün değildir. Biz sudan 

çıktıktan sonra gerektiğinde kendimizi anında bizim için 

gidilmesi gereken ortama ışınlarız. Yani sudan çıktığımızda 

eline bir şey alıp içen, güneşlenen veya oturan insanlar 

aklınıza gelmemelidir. 

 

 Soru: Ama çocuğunu yüzdüren, onun yanında duran 

yine kendisi de yüzmüş anne düşünülemez mi? Ve 5 dakika, 

10 dakika sonra suya girecekse bu süre içerisinde yine 

elbisesini mi giymesi gerekir? 

 

 Semiyun: Hayır, düşündüğünüz manada bu tür bir 

vizyon bizde hiç oluşmamıştır. O bakımdan konuya bu 

şekilde sağlıklı yaklaşamayız. 

 

 Soru: Peki giyinme kavramını ele alalım. Elbise nasıl 

giyilir? Üzerinize mi ışınlanır, bizimki gibi mi giyersiniz? 
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 Semiyun: Her iki halde de olur. Elbiselerin giyilmesi 

yine son derece pratiktir. Ve gerekirse ışınlama suretiyle de 

giyilebilir. 

 

 Soru: Peki fiziksel olarak giymek istersek işte, düğme 

var mıdır, fermuar var mıdır? Nasıl bir yere tutturulur? 

 

 Semiyun: Ne düğme, ne fermuar, ne de dikiş vardır. 

Onlar yine bizim düşüncelerimize göre dizayn edilmiş, 

vücudumuzu saran giysilerimizdir. Siz onlara baktığınızda 

onu tek parça halinde görürsünüz. 

 

 Soru: Tek parçaysa askısı, fermuarı, düğmesi yoksa 

vücudunuzdan düşmez mi efendim? 

 

 Semiyun: Hayır düşmez. Gerekirse onlar bizim 

vücut-larımızla çok sıkı bağ kurabilecek özelliklere sahiptir. 

Önceki celselerde bahsettiğim gibi herhangi bir konuda 

teknik ayrıntıya inmeye başladıkça sizin sıkıntıya 

düşeceğinizi söylemiştim. Burada da aynı şey geçerlidir. 

Teknik özelliklere inildikçe anlaşılmazlıklar artacaktır. 

Konunun genel hatlarıyla bu şekilde bilinmesinde isabet 

vardır. 

 

 Soru: Öncelikle şunu sorayım. Havuzlarınız vardı 

değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Evet vardır. 

 

 Soru: Genelde havuza mı, göle mi, denize mi, ırmağa 

mı girersiniz? 
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 Semiyun: Hepsine de gireriz. Öyle bir ayrım özellikle 

yapmıyoruz. 

 

 Soru: Vücutlarınıza bizim gibi sağlık, güzellik 

açısından, mesela genç kalmak için, kırışıklıkların 

oluşmama-sı için veya başka sebeplerle krem gibi şeyler 

sürer misiniz? 

 

 Semiyun: Evet zaman zaman süreriz. Bu saydığınız 

nedenlerin çok ötesinde başka nedenler vardır. Biz genç 

kalmak veya güzel gözükmek için vücudumuza krem türü bir 

şey sürmeyiz. Ama sürdüğümüz bir takım sıvıların hakikaten 

sağlığımıza, vücudun işleyişine katkıları vardır. Ama sizin 

düşündüğünüz kremlerden son derece farklıdırlar. Fakat ille 

bir benzetme yapılması gerekirse bir tür sıvıyı süreriz ve 

bunu az önce söylediğim gibi yine sağlık nedenlerinden, ön 

planda sağlık açısından yaparız. Bunu sürmesekte 

sağlığımızda düşündüğünüz manada bir bozulma olmaz. 

Ama bizi daha mükemmel hale getirmesi açısından bu tür 

şeyler kullanmak-tayız. 

  

 Soru: Efendim normal yıkanma hangi sıklıkla olur? 

Başka yıkanma halleri var mıdır? Enerji duşları gibi... Varsa 

bunlar nelerdir? 

 

 Semiyun: Hemen hemen her gün yıkandığımızı 

söyleyebilirim. Bizde bu sizdeki kadar ayrıntılı bir şey 

değildir. Suya girip çıkmamız, soyunmamız yine düşündüğü-

müz anda, bir iki saniyede gerçekleşen bir eylemdir. Suyun 

altında yine biz istediğimiz sürece kalma özgürlüğüne 

sahibiz. Ama öyle bir durum olur ki, sizdekine benzer bir 

şekilde 3-4 gün yıkanmama olabilir. Fakat genelde Agartalı 
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insanlar her gün yıkanan, temizliğine, intizamına, giyimine, 

kuşamına, sağlığına özen gösteren, vücutlarına ve o 

vücutların yaşadığı topluma gereken itinayı göstermesi 

gereken nitelikte insanlardır. 

 

 Soru: Efendim benim sorularım bu kadardı. Bu 

yönüyle de aydınlanmış olduk. Varsa ilave söyleyecekleriniz 

alalım. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz bu konuyu ayrıntılarla kitap 

dolusu açmak mümkündür. Ama genel bir fikir oluşması 

açısından yararlı olmuştur. İnsanlar Agartalıları gördüklerin-

de onları üzerlerinde az önce konuştuğumuz nitelikteki 

elbiseleri ile birlikte göreceklerdir. Bu bakımdan yararlı bir 

celse olmuştur. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 127 4.8.1997 

 

 Agartalıların dev uzaygemilerinde yaşam. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar efendim. Bu akşam eksik 

olduğuna inandığım bir konuyu biraz daha tamamlayalım 

istiyorum. Çünkü o konuyu ben okurken yine eksik olan 

kısımları not almışım. Agartalıların uzaygemilerinde 

özellikle dev uzayge-milerinde yaşam nasıldır? Oradaki 

ihtiyaçlar nasıl karşıla-nıyor? O konudaki eksikleri 

tamamlayalım. İlk sualim şu: Büyük uzaygemilerinde 

oksijen ihtiyacı nasıl karşılanıyor? 
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 Semiyun: Aslına bakarsanız sadece oksijen demek 

yeterli değildir. Bütün olarak ihtiyaçların nasıl karşılandığı 

konusuna değinirsek sanırım konu biraz daha yerine oturmuş 

olur. Özelikle dev uzaygemilerimizin bir küçük dünya 

olduğunu daha önce söylemiştik. Bu bakımdan 

uzaygemileri-mizin kendilerine ait bütün ihtiyaçları yine 

geminin içinden elde edilmek durumundadır. Bu en başta 

öyle bir tarzda ayarlanır ki, gemideki oksijen miktarı 

kullanıldıkça otomatik olarak tekrar devreye giren, kendini 

üreten bir özellik gösterir. Bunlar öncelikli olarak 

dünyadakine benzer bir doğallık içerisinde çevirime 

uğrarlar. Havada sadece oksijen olmadı-ğını biliyorsunuz. 

Havanın içindeki diğer unsurlar da yine en doğal yollardan 

hiç tükenmeyecek bir şekilde dev gemilerde bulunacak 

duruma ayarlanır. Sandığınız kadar zor bir şey değildir. 

Bizim teknolojimiz açısından konuya yaklaşırsak yine bütün 

bu işlerin otomatiğe bağlandığını söyleyebiliriz. Dev 

gemilerimize sürekli tüketilen her türlü maddenin taşındığı 

asla akla gelmemelidir. En başta bütün ihtiyaçlar 

düşünülerek ortam o şekilde ayarlanır ve dünyadakine 

benzer son derece doğal bir yaşantı şekli küçük bir biçimde 

kurulmuş olur. Bizim açımızdan mesele budur.  

 

 Soru: Peki örneğin küçük uzaygemilerinde oksijen 

ihti-yacı nasıl karşılanıyor? 

  

 Semiyun: Onların ihtiyacını karşılayacak küçük birer 

depoları vardır. Ama bu düşündüğünüz manada bir depo gibi 

değildir. Aslına bakarsanız bizim oksijensiz de bir süre 

yaşayabildiğimizi hesaba katarsak bizim ister büyük, ister 

küçük gemilerimizde olsun bir şey biterek onun mahrumiye-
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tini çektiğimiz veya çekeceğimiz düşüncesine kapılmamanız 

gerekir. Çünkü biz bu düşünce içerisinde hiç olmadık. 

Oksijen konusunu yine ele alacak olursak, oksijeni biz 

kainatın herhangi bir yerinden çok rahatlıkla temin 

edebiliriz. Oksijen  kainatın temel maddelerinden biridir. İlle 

bağımsız bir halde olmasına gerek yoktur. Gerektiğinde 

nerede olursa olsun o parça içinden çekip alınabilir. Ayrıca 

ışınlama türü yöntemlerle gemilerimiz (küçük 

gemilerimizden bahsediyo-rum) oksijeni herhangi bir yerden 

çekip alabilirler. Bu bakımdan ister büyük gemilerimiz 

olsun, ister küçük gemilerimiz olsun bir mahrumiyet 

kavramına sahip değillerdir. Tabii küçük gemilerin bir 

imkan kapasitesi vardır. Ama zaten küçük gemilerde 

düşündüğünüz manada sürekli bir hayat mevzubahis 

değildir. 

 

 Soru: O zaman mevcut gazlar nereye gidiyor diye bir 

soru hazırlamışım ama demek ki ortaya çıkan herhangi bir 

gazı (karbonmonoksit gazı olabilir) yine dev gemilerdeki 

doğal sistemler oksijene rahatlıkla çevirebiliyor efendim? 

 

 Semiyun: Biz de bunu kastetmiştik. 

 

 Soru: Örneğin gemilere bu dünyadan canlı hayvanlar 

ekolojik sistemi kurma açısından alınabilir mi? 

 

 Semiyun: Hem canlı hayvanlar, hem de bitkiler 

gemilere alınmaktadır. Bu da az önce sözünü ettiğimiz 

sistemin tam anlamıyla çalışması için doğru bir davranış 

şeklidir. Her ne kadar o hayvanlar alınmasa, o bitkiler 

alınmasa yine biz o sistemi başka yol ve yöntemlerle 
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kurabili-riz ama hepsi bir arada daha sağlıklı ve daha doğal 

olmaktadır. 

 

 Soru: O zaman o bitkiler bir takım olayların 

dengelen-mesine yardımcı oluyor? 

  

 Semiyun: Hiç şüphesiz öyledir. 

 

 Soru: Başka gezegenlerden hayvan ve bitki örnekleri 

canlı olarak alınıp gemilerde taşınır mı? 

 

 Semiyun: O, yapılan araştırmaların niteliğine göre 

zaman zaman olan bir hadisedir. O tür varlıklar yine kendi 

doğal ortamlarıyla birlikte gemilerimize alınır, incelenirler. 

Ve gerekirse tekrar yerlerine bırakılırlar. Veyahut Agarta'ya 

uyum sağlayabilecek durumdalarsa Agarta'ya getirilip 

burada da örnek teşkil etmek üzere Agartalıların hizmetine 

sunulur-lar. 

 

 Soru: Efendim büyük gemilerde bildiğimiz dışkı da o 

zaman yine işleme tabi tutuluyor, en küçük moleküllerine 

ayrılıyor diyebilir miyiz? Öyleyse o nereye gönderiliyor? 

 Semiyun: Aynı şey vücuttan çıkan dışkılar için de 

geçerlidir. O özel bir bölmeye yollanarak orada (sizin tabiri-

nize uygun olması açısından söyledim) toprak ile karıştırılır. 

Yani yine dev gemilerimiz içindeki toprağa yollanır. 

 

 Soru: Peki küçük gemilerde bir Agartalı o dışkıyı ne 

yapar? Örneğin gaz halinde uzaya atabilir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Buna gerek yoktur. Bir Agartalı 

kardeşimiz küçük gemilerde bu tür bir ihtiyaç içinde 
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bulunmak istemezse bulunmaz. O, ona bir rahatsızlık veya 

sağlıksızlık vermez. Görevi boyunca kendisini kontrol 

edebilir. Bu hali kabızlık ile karşılaştırmamak icap eder. 

Kabızlık yine bir nevi sıhhatsizlik, sağlıksızlık halidir. Bu 

durum ondan biraz daha farklıdır. Ve gerekirse uzak 

mesafelerden bile bir Agartalı kardeşimiz dışkısını kendi 

ruhsal gücünü devreye sokarak yakındaki bir gezegene veya 

dev bir uzaygemisine yollayabilir. Bunda bir zorlukla 

karşılaşılmaz. 

 

 Soru: Peki o gezegen bunu kabul etmezse ne olur? 

 

 Semiyun: Bu konuda bugüne kadar büyük bir 

problem olmamıştır. Konu sandığınız gibi çevre kirliliği 

yaratacak nitelikte bir konu değildir. 

 

 Soru: Şimdi pratikte durum nedir? Yani bir Agartalı 

kardeşimiz günlerce kendi dışkısını içinde tutabilir mi? 

 

 Semiyun: Gerekirse günlerce yemek yemez ve 

böylece ilave kabızlığa kadar varabilecek bir dışkıyı içinde 

biriktirmez. Ve Agartalı kardeşimizin günlerce yemek 

yememesi sağlıksız beslendiği manasına gelmez. Gerekirse 

fiziksel olarak alamadığı enerjiyi o süre içerisinde manevi 

olarak alır ve aynı neticeye çıkar. Bu bakımdan konu yanlış 

anlaşılmamalıdır. Bir Agartalı kardeşimizin günlerce normal 

yemeklerini yiyipte dışkılamaması gibi bir kavram düşünül-

memelidir. Bizde her şey doğal mezrasında sağlıklı bir 

biçimde yürümektedir. 

 

 Soru: Evet bu konuda da aydınlanmış olduk. Peki 

uzaya herhangi bir şey atar mısınız? 
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 Semiyun: Bu herhangi bir şeyin niteliğine bağlıdır. 

Genel olarak atmayız ve bir çevre kirliliği yaratmayız. Ama 

uzayın kendi doğallığını bozmayacak bir durumda gemileri-

mizin uzayla alışverişi olmaktadır. Son derece teknik bir 

konudur. Daha ayrıntısına girmeye gerek yoktur. 

 

 Soru: Dev gemilerde yabancılar bulunur sanıyorum. 

Aklıma sanki bir nevi Birleşmiş Milletler gibi bir düşünce 

geldi. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Dev gemilerimizde birçok uygarlığa ait 

kardeşlerimiz bulunmaktadır. Yabancılar kavramını kullan-

mak doğru bir tanım değildir. Bu kardeşlerimizle doğaldır 

ki, gemide bulunmalarının sebebine bağlı olarak çeşitli 

çalışma-lar yapılır. 

 

 Soru: Peki çok mudur? Yüzlerce, binlerce kişi 

olabilir mi? 

 

 Semiyun: Gerektiğinde olabilir. Bu tür örnekler 

olmuştur. Zaman zaman bu dev gemilerimizde büyük 

toplantılar yapılmıştır ve o zaman başka uygarlıklara ait 

binlerce kardeşlerimiz gemilerimize gelmişlerdir. Bu ayrı bir 

ahenk, ayrı bir güzelliktir. Bizler o kardeşlerimizi bu şekilde 

ağırlamaktan ve birlikte çalışma yapmaktan büyük bir 

kıvanç duymaktayız. 

 

 Soru: O kardeşlerin de, o yabancıların da kendi 

uzaygemileri vardır diye düşünüyorum. 
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 Semiyun: Evet vardır. Yoksa orada bulunmalarının 

bir gerekçesi olamaz. O seviyeye çıkmış yani uzaya açılmış 

medeniyetlerdir. Bizler de zaman zaman onların gemilerine 

gider ve aynı nedenlere dayanan çalışmalarımızı onlarla 

sürdürürüz. 

 

 Soru: Tabii birde müşterek çalışmaların dışında 

tamamen onların meraklarından veya bilimsel nedenlerinden 

kaynaklanarak gelip sizin dev gemilerinizi incelemeleri bir 

neden olabilir. Yani sizler başka uygarlıklara ait kişileri, 

varlıkları gemilerinize alıp gezdirebilirsiniz diye düşünüyo-

rum? 

 

 Semiyun: Bu da çok sık olmaktadır. Çünkü 

gemilerimiz gerçekten pek çok uygarlığa büyük ilham ve 

hayranlık vermektedir. Siz de günü geldiğinde bize bu 

manada hak vereceksiniz. Bu nedenle pek çok uygarlık 

mensupları özellikle dev gemilerimize gelip her bakımdan 

incelemeyi istemektedirler. Biz kendilerine seve seve bu 

manada hizmet etmekteyiz. Çünkü bizim teknolojik 

gelişmemizi, maddi manevi gelişmemizi tam anlamıyla 

temsil edebilen gemilerimiz hakkında Agarta Uygarlığı'nın 

küçültülmüş örnekleridir dersem abartmamış olurum. 

 Soru: Bu dev gemiler içinde ne kadar küçük çaplı ufo 

olabilir? 

 

 Semiyun: Gerekirse yüzlerce olabilir. Onların da 

sayısı sürekli değişmektedir. 

 

 Soru: Hem büyük gemilerin, hem küçük gemilerin 

bakımı kavramı var mıdır? 
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 Semiyun: Gemilerimizin tahrip edilmez ve bozulmaz 

bir tarzda yapıldığını daha önce söylemiştim. Ama nihayet 

bütün bu gemiler insan elleriyle yapılmışlardır. Ve bakım 

kavramına bu açıdan bizler de sahibiz. Gemilerimiz bugüne 

kadar bozulmamışlardır. Ama biz onların bakımlarını 

yapmaya devam etmekteyiz. Fakat bu bakımları sizin 

düşündüğünüz manadaki bakımlar ile karıştırmamak gerekir. 

Yine bu bakımlar bizim medeniyetimize ait bakımlardır. 

Durum burada sandığınızdan çok farklıdır. Bakım 

kavramının beraberinde bir bozulma veya bakımsızlık 

kavramını getirdiğini her ne kadar düşünebilirseniz de bu 

manada biraz daha farklı düşünmenizi sizden özellikle 

istemek durumunda kalırım. Gemilerimiz asla tahrip 

olmamakta ve asla bozulma-maktadırlar. Ama yine de 

onların bakım kavramı vardır ve dev gemilerimize karşı bu 

tür işlemler uygulanmaktadır. 

 

 Soru: Efendim benim hazırladığım sorular bu 

kadardı. Yine sizin bu konular çerçevesinde ilave etmek 

istediğiniz hususlar varsa alalım? 

 

 Semiyun: İlave edeceğimiz pek çok husus vardır. 

Ama bunun yine sizler tarafından bize sorulmasını arzu 

ederiz. Bu akşamlık bu kadar yeterlidir. Size iyi geceler 

dilerim. 

 Celse: 128 16.8.1997 

 

 Kozmik ve manevi enerjilerle ilişkiler. 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 
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 Soru: İyi günler efendim. Bugün ben Agartalıların 

kozmik ve manevi enerjilerle ilişkilerini ve bu ilişkilerin 

kristallerle bağlantısını az çok irdelemek istiyorum. 

Herhalde enerji Agarta'da çok fazla gündemde olan, 

düşünülen, tüketilen bir konudur. Bu değerlendirmeme 

katılır mısınız? 

 

 Semiyun: Katılırım. Gerçekten medeniyetlerin 

kurulması, gelişmesi ve bundan beklenilen amacın 

gerçekleştirilmesi enerjiler ile mümkün olabilecek bir iştir. 

Sizin düşündüğünüz manada enerjiyi kozmik ve manevi 

olarak ayırmak mümkündür. Fakat manevi enerjiler 

istenildiği anda kozmik enerji hüviyetini kendilerinde 

taşırlar ve bu maksatla kullanılabilirler. Her şeyden önce 

Agarta Uygarlığı'nın bu enerjiler ile birlikte düşünülmesi 

gerektiğini söylemek şarttır. Aksi takdirde bizi ve 

medeniyetimizi gerçekçi bir biçimde tanımak mümkün 

olmayacaktır. 

 

 Soru: Öyleyse enerjiyi siz nasıl tanımlarsınız? Bizim 

bildiğimiz, düşündüğümüz bir enerji kavramı var ama önce 

o tanımda bir anlaşma olsun ki, sizi daha iyi tanıyalım. 

 

 Semiyun: Az önce söylediğim gibi kozmik ve manevi 

enerjiler, enerjinin iki şekli olarak tanımlanabilir. Daha üst 

düzeyde her şeyin bir enerji olduğunu biliyorsunuz. Katı 

maddeler bile sizin deyiminiz ile durgun halde bulunan 

enerjilerdir. Onlar kendilerine gerekli yaklaşım 

uygulandığın-da bu enerjilerini açığa çıkartarak daha süptil 

hale dönüşerek hizmet verebilirler. Nihayet enerjinin de çok 

daha üst zaviyeden izahını yapmak gerekirse; onu şuurlu 

hayat gücünün yansımaları olarak kabul edebiliriz. İşte 
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hayatı daha iyi yaşayabilmek, hayattan daha fazla 

nemalanabilmek ve hayatı her zerresiyle hayat olarak 

anlayabilmek için bu enerjinin içine girmek, ondan daha çok 

istifade etmek şarttır. Bu bir anlamda hayatın içine girmek, 

hayatı daha iyi anlamak ve hayatı daha iyi yaşayarak daha 

hızlı tekamül etmek manasına gelir. Hayat enerjisi istisnasız 

her şeyde vardır. Ve bu enerjileri öğrenerek, onunla 

karşılaşarak hayatı daha iyi tanımlamak mümkündür. İşte 

bizim burada yaptığımız budur. Tekamülün ve yaratılmışın 

çeşitli merhalelerinde daha yüksek hayat enerjileri ile 

karşılaşmak mümkündür. İşte bu karşılaşılan enerjiden nasıl 

yararlanılması gerektiği öğrenilip ondan yararlanılmaya 

başlandığında siz kendi ihtiyacınızı daha iyi temin ederek 

daha hızlı tekamül yolunda ilerlersiniz. Nihayet bunun 

kaynağı olan Allah'ı daha fazla tanıma ve O'na yaklaşma 

çabasını daha iyi nitelendirebilirsiniz. 

 

 Soru: Burada enerji, hayat enerjisi manasına dönüştü. 

Yukarı manalara çıktıkça enerjinin şuurlanması gibi kavram-

larla da konuya yaklaşılabilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Ona yaklaşılabilirse de gelin biz bu celsede 

onun o kısmına hiç değinmeyelim ve Agarta'da 

kullandığımız enerji şeklini tanımlamaya girelim. 

 

 Soru: Ama önce, nihayet bu hayat enerjisini daha 

yüksek bir zaviyede sevgi olarak nitelemek mümkün müdür? 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz onun çıkış kaynağına doğru 

yaklaştıkça o kaynağa verilebilecek isimler arasında sevgi de 

bulunmaktadır. 
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 Soru: Şimdi o zaman Agarta'ya doğru tekrar dönelim. 

Agarta'ya çekilen enerjiler kozmik ve manevi enerjilerdir. 

Bunlar nitelik olarak farklı mıdırlar? Bizim çektiğimiz, 

kullandığımız  enerjiler ile nasıl kıyaslanır? 

 

 Semiyun: Öncelikle sorunuzun çok genel olduğunu 

söylemeliyim. Konuyu biz bir parça açacak olursak şunları 

söyleyebiliriz: Bizim hayatımız daha önceki celselerden de 

anladığınız gibi enerji içinde, ışık içinde geçmektedir. Bu, 

bizim yaşantımızı idame ettirmemiz, varlığımızın ve Agarta 

Uygarlığı'ndan beklenen amacın gerçekleştirilmesi için şart 

olan bir yaşayış şeklidir. Uzayın ve manevi alemin 

derinliklerinden ihtiyacımız olan enerjiyi kullanabileceğimiz 

niteliklere büründürerek çekmek ve Agarta'da bundan 

istifade etmek bizim çalışmalarımızın ana kısmını teşkil 

etmektedir. Biz sizin şu anda kullandığınız enerjilerin 

hiçbirini kullanmıyoruz. Bahsettiğim elbetteki fiziksel 

enerjilerdir.  

 

 Soru: Ama bu arada güneş enerjisini kullanmıyor 

musunuz? 

 

 Semiyun: Onu sizin düşündüğünüz mananın ötesinde 

kullanıyoruz. Yani biz güneş enerjisinden ısınmada veya 

araçları hareket ettirmede yararlanıyor değiliz. Onun henüz 

bilmediğiniz niteliklerinden yararlanıyoruz. O manada yine 

sözümüze sadığız. Biz bugün sizin kullandığınız enerjilerin 

hiçbirini kullanmıyoruz. Çünkü onun çok daha ötelerinde 

bulunan bizim ihtiyacımıza uygun olan enerjileri keşfetmiş 

durumdayız. 
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 Soru: Bu enerjiler bir anda, hani bizim elektrik 

kesilmesi gibi kesilse, dursa, gelmese siz bundan zarar görür 

müsünüz? 

 

 Semiyun: Öyle bir kavram düşünülemez. Tıpkı sizin 

güneş enerjisinin dünyaya gelmemesi gibi bir yaklaşım 

burada söz konusudur. Güneş enerjisinin dünyaya gelmesi 

nasıl engellenemezse bu enerjilerin de bize gelmesi 

engellenemez. Tabii burada teorik olarak konuşuyoruz. Bu 

enerjiler Agarta'ya gelmezse Agarta Uygarlığı 

düşündüğünüz manada fonksiyonunu yerine getiremez. Ama 

öyle bir kavram düşünülemez bile. Kaldı ki biz bu enerjiler 

gelmezse sizin elektrik kesilmesinde düştüğünüz sıkıntıya 

benzer bir sıkıntıya düşecek durumda değiliz. Bu açıdan 

medeniyetlerimiz birbi-rinden oldukça farklıdır. 

 

 Soru: Bu enerjilerin bir kısmını kendinizin çektiğini 

düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Düşünebilirsiniz. Zaten onlar ancak 

bulunan, öğrenilen, tespit edilen ve ondan sonra çekilen 

enerjiler olarak vardırlar. Yoksa bizim tekamül ederek 

ulaştı-ğımız bu enerjiler öyle bir kavram olmadan 

ulaşılabilecek enerjiler değillerdir. 

 

 Soru: İşte burada sanki Agarta sabit duruyor. 

Uzaydan, kozmik uygarlıklardan ve manevi uygarlıklardan 

bir takım enerjiler çekiliyor ve kullanılıyor diye düşünüyo-

rum. Ama herhalde tamamen böyle değil? 

 Semiyun: Bir kısmı düşündüğünüz gibidir. Daha 

önceki celselerde örneğin piramitler bahsinde bundan 

bahsetmiştik. Fakat bir kısım enerjiyi çekmek veya itmek 
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kavramı ile değerlendiremezsiniz. Onlar her yerde, her 

zaman vardırlar. Ama siz tekamül ettikçe onun varlığının 

farkına varır ve ondan istifade etmeye başlarsınız. 

Kainatlarda, alemlerde bulunan bütün enerjilerin bir anlamı 

vardır ve varlıkların bu enerjilerden yararlanması 

beklenmektedir. Ki, böylece o enerjiler hazmedilsin, bir 

anlamda insan veya varlık o enerji olsun, tekamül etsin, 

gücünü geliştirsin. İstenilen, beklenen kabaca budur ve 

Agarta Uygarlığı bu çaba içerisinde yoluna devam 

etmektedir. 

 

 Soru: Şimdi bir kısım enerjilerin çekildiğini 

söylediniz. Biz daha önce bahsettiğiniz gibi piramit 

konusunda bunu bir parça işlemiştik. Şimdi sizin onun 

ötesinde çekimde insan ve alet unsurlarınız vardır, kullanılır 

diye düşünüyorum. Örneğin kristaller konusuna buradan 

girmek istiyorum. 

 

 Semiyun: Şüphesiz insan yapısı itibari ile bütün bu 

enerjileri çekebilecek veyahut ondan istifade edebilecek 

özellikleri taşımaktadır. Zaten bizler tekamül ederek, ruhsal 

gelişmemizi sürdürerek bu enerjiler ile eşleşmekte yani 

onları kendi bünyemize uyar hale getirmekteyiz. Nihayet 

bütün bunların temel gayesi insan varlığının daha hızlı 

tekamül etmesi ve daha olgun bir seviyeye eriştirilebilmesi 

içindir. Bu açıdan tanımlamanızı tamamen kabul ediyoruz. 

Bu maddi ve manevi enerjilerin çekiminde insan birincil 

olarak rol oynamakta ve bünyesi bunları istemektedir. Bizim 

yemekleri-mizden bir tanesi de bu enerjilerdir. Bunlar sizde 

otomatik olarak kendi seviyenize uygun bir tarzda cereyan 

etse de bizde şuurla yapılan çalışmalardır. 

 Soru: Alet konusunu da sormuştum efendim? 
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 Semiyun: Oraya geliyoruz. Şüphesiz Agarta'daki 

süptil, yarı süptil ve katı maddeli pek çok aletin çalıştırılıp 

işletilmesinde bu enerjilerin büyük rolü vardır. Dolayısıyla o 

enerjilerin alınarak hizmet görmesinde kristallerin önemi 

çok büyüktür. Daha önceki celselerden yine hatırlayacağınız 

gibi bizim kristallerden piramitlerimiz, evlerimiz, aletlerimiz 

olduğunu biliyorsunuz. İşte bütün bunlar bu enerjilerden 

yararlanmak için hizmet görmektedirler. 

 

 Soru: Peki kristal burada ne işe yarar? Onun bir 

özelliği mi var? 

 

 Semiyun: Şüphesiz bu enerjilerin en iyi şekilde 

hizmet görebilmesi için kristaller sizin düşündüğünüzün de 

çok ötesinde en uygun aletler olarak yapılmışlardır. Birincil 

olarak onların yapıları, doğal tarzları bu enerjilerden 

yararlanmaya müsait bir biçimdedir. Bizler bunu keşfettiği-

miz için hatta sizin dünyanızdaki gelmiş geçmiş pek çok 

medeniyet bunu keşfettiği için kristallerden yararlanma 

yoluna gidilmektedir. Onun tekniğine burada girmek şu 

aşamada uygun değildir. Gerçekten bizler bu enerjilerin 

toplanmasında, kullanılmasında, çevrilmesinde ve aletlerin 

işlemesinde gerek kristallerden bir çekici olarak, gerekse bir 

alet, bir kullanıcı olarak yararlanmaktayız. 

 

 Soru: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız onu kullanma şekli 

basittir. Kristallerin yapılan işe göre hacim ve geometrik 

şekilleri ayarlanmakta, belirli biçimlerde, belirli yerlere 

yerleştirilmekte, sabit tutulmakta veya hareket 
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ettirilmektedir. İşte bütün bu size göre ve bize göre son 

derece basit davranış şekilleri ile kullanma 

gerçekleştirilmektedir. Olayın hiçte zor olmadığını o manada 

anlayacaksınız. Ama bu rastgele yapılan işler şeklinde 

düşünülmemelidir. Sizin düşüncenizin çok üzerindeki ince 

hesaplarla yapılan işlerdir ki, gerekli amaç elde edilebilsin. 

 

 Soru: Bu kullandığınız kristaller doğal mıdır yoksa 

kendiniz mi yapıyorsunuz? 

 

 Semiyun: Gerek dünyada, gerekse kainatın değişik 

bölgelerinde doğal kristaller vardır. Yapılan işin niteliğine 

göre biz doğal kristalleri kullanabiliyoruz. Aslında bu 

manada suni kristal lafını kullanmak istemiyorum. Çünkü 

biz doğal kristal yapmasını bilmekteyiz. Tabiatı doğal kristal 

olabilecek bir biçimde kullanabildikten sonra o kristalleri 

elde etmek mümkündür. Ama orada o süreci biz çok daha 

hızlı bir biçime dönüştürerek doğallığına halel gelmeden bu 

kristalleri elde edebiliyoruz. Aslına bakarsanız ihtiyacımız 

olan kristali istediğimiz nitelikte ve istediğimiz sürede bizler 

elde edebilecek durumdayız. Bu konuda bir sıkıntımız 

yoktur. 

 

 Soru: Bizim dünyadaki mevcut doğal kuars 

kristalleri-ne benzer midirler?  

 

 Semiyun: Hem aynı olanları vardır, hem de bizim 

işleyerek zenginleştirdiklerimiz vardır. 

 

 Soru: Kristalden uzaygemisi var mı? 
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 Semiyun: Vardır. Bunlar özel maksatlar için 

yapılmış-lardır. Ama özel maksatlar için yapılmış bile 

olsalar fonksiyon itibari ile diğer gemilerimizden farklı 

değillerdir. 

 

 Soru: Örneğin diğer gemileriniz metalden yapılmıştır 

diye düşünebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Düşünebilirsiniz. 

 

 Soru: O halde dayanıklıkları birbirinden daha 

farklıdır diyebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Çok az bir farklılık burada düşünülebilir. 

Kristalden yapılmış uzaygemilerimiz yine son derece 

dayanıklıdırlar. 

 

 Soru: Üstat sizi ziyaretinde fizik gözleri ile önce 

ışıktan başka bir şey görememişti. Adeta gözü kamaşmıştı. 

Son derece dikkatli davrandıktan sonra, bir anlamda gözü 

alıştıktan sonra evlerinizi, sizleri algılamayı başarmıştı. Yani 

orada bir ışık dünyası var. Bu enerjilerin çekilmesi, bu 

kristallerin işleme girmesi, şehirlerin kristal yapıda olması... 

Bunlar nasıl değerlendirilebilir? Akla ışık oyunları gibi, 

ışıkların çevirimi gibi bir şeyler geliyor. Düşündüğümüz 

manada bir medeniyet değil sizinki efendim. 

 

 Semiyun: İfade etmek istediğiniz hususları gayet iyi 

anlıyorum. Bu tanımlamalara sıcak baktığımı söylemeliyim. 

Ama bizim medeniyetimizin gerçekten bu enerjilerle ve bu 

kristallerle çok büyük alakası vardır. Çünkü her şeyden 

evvel yaratılışta kristaller büyük rol oynamış bulunmaktadır. 
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Biz bunu keşfettiğimiz için kristallerden bu yönü ile 

yararlanıyo-ruz. Bunun doğal sonuçları olarak şehirlerin 

böyle ışıl ışıl bir yapıda görünmesi bizi açıkçası memnun 

etmektedir. 

 

 Soru: Tabii burada bir vibrasyonaliteden bahsedebili-

riz. Örneğin Agartalı insanlar bu titreşime alışmış durumda-

dırlar. Kaba titreşimli bir ortama girildiğinde Agarta'nın 

durumu ne olur? Olumsuz mu etkilenir efendim? 

 

 Semiyun: Öyle bir kavram düşünülemez. Çünkü biz 

hangi ortamda olursak olalım bizim ihtiyacımız olan 

enerjileri az önce söylediğim gibi çekmeyi bilmekteyiz. 

 

 Soru: Benim demek istediğim şuydu. Çağ değişimleri 

söz konusuydu biliyorsunuz. Yetmiş beş milyar titreşimli bir 

ortama iki bin yılından sonra giriyoruz. Kova çağı bu. Şimdi 

çok daha düşük bir ortam ortadan kalkacak. Ben bunu 

düşünerek sormuştum? 

 

 Semiyun: Daha önce sözünü ettiğimiz gibi bunlar bizi 

direkt olarak ve olumsuz yönde etkileyen şeyler değildir. 

Hangi burcun, hangi titreşimsel seviyesine girersek girelim 

bizi bunun olumsuz yönde etkilemesi mümkün değildir. 

Medeniyetimizin o manada bir sıkıntısı veya açmazı yoktur. 

 

 Soru: O halde o ortamdan ayrılan bir Agartalı kaba 

titreşimli bir ortama gelirse bundan etkilenir mi? 

 

 Semiyun: Kaba titreşimli bir ortama gelse bile 

Agartalı bir insan orada işini bitirip en kısa sürede kendi 
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doğal ortamına zaten dönecektir. Yine burada bir problem 

söz konusu değildir. 

 

 Soru: Efendim bütün bu enerjilerin çekilmesi, 

kullanılması günlük ihtiyaçlarda olsun, bilimsel ihtiyaçlarda 

olsun devam ederken Agarta'nın titreşim seviyesinin 

yükselmesi söz konusu değil mi? 

 

 Semiyun: O elbette söz konusudur. Ama burada 

mesele sizin düşündüğünüz manada gündeme gelemez. Yani 

şu maddenin bir titreşimi vardır. İşte bu titreşimi çeşitli 

enerjilerin yardımı ile daha yüksek bir hale getirerek bu 

maddeyi ortadan kaldırmak gibi bir düşünce akla gelmemeli-

dir. Öyle bir durum olsaydı Agarta Uygarlığı dünya üzerinde 

bulunmayacaktı. Çoktan daha yüksek yerlere kendi kütlesini 

aktarmış bulunacaktı. Konuya bu açıdan bakıldığında yanlış 

bir durum veya düşünce sistemi devreye girmektedir. Çünkü 

mesele düşündüğünüz manada bir mesele değildir. Bu 

maddenin titreşimi yine aynı kalmaktadır. Fakat işte bu 

maddenin ötesinde yine bu maddeye bağlı titreşimlerin 

yükselmesi söz konusudur. Ve burada gerek insanın, gerekse 

maddenin farklı alem ve boyutlardaki hizmete kapalı 

kısımları hizmete girmektedir. Şöyle bir örnek vermek 

gerekirse siz ruhsal celseleriniz sırasında gittiğiniz bir 

alemde bir gezegenin pisişik bedenlerini, diğer bedenlerini 

hesaba katarak konuşuyordunuz. Diyordunuz ki, işte bu 

dünyanın 7 bedeni var veya 5., 10. boyuta kadar ulaşmış 

vaziyette. Onları da bir canlı olarak düşünürseniz işte farklı 

enerjiler ile ilişkiye geçtikçe o enerjilerin bulunduğu ortam, 

alem ve boyutlardaki o maddeye veya varlığa ait kapalı 

kalmış, devreye girmemiş kısımlar açılmaktadır. Örneğin 

bizi ele alacak olursak çok daha farklı boyutları bu şekilde 
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algılar hale gelmekteyiz. Yani mesele birazda madde ile 

alakalıdır. Siz maddenin bilinmeyen unsurlarını hesaba 

katmadan konuşuyorsunuz. Düşündüğünüz manada bir 

madde değişikliği söz konusu değildir. Yine Agarta'ya 

geldiğinizde Üstadımızın fizik gözü ile görüp anlattığı gibi 

bizleri bu alemde, bu titreşim içerisinde göreceksiniz. Ama 

Agarta'nın yine az önce sözünü ettiğim gibi bu yüksek 

enerjilerle ilişkiye geçmesinin doğal neticesi olarak daha üst 

alemde de sizin henüz algılayamadığınız uzantıları, yaşam 

şekilleri vardır. Meseleyi bu açıdan değerlendirirseniz 

sanırım konu daha iyi anlaşılacaktır. 

 

 Soru: Anlıyorum efendim. Gerçekten ben anlıyorum. 

İnşallah okuyanlar da anlayacaklardır. Maddenin daha 

yüksek enerjileri ile veya yaratılışın daha yüksek enerjileri 

ile ilişkiye girdiğimiz zaman bizlerin daha yüksek kısımları, 

uyuyan bedenleri, varlıkları devreye giriyor. Aslında bu 

beden yine varlığını koruyor. Benim bugün için hazırladığım 

konular, sorular bu kadardı. Şüphesiz şu konuyu açmak çok 

daha geniş çerçevelerde değerlendirmek mümkündür ama 

bunu aslında ancak Agarta'ya gelip oraları gözlemledikten 

sonra yapmak daha yararlı olur diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Biz şu anda bir fikir, bir imaj vermekten 

öteye daha fazla bir şey yapamayız. Bu kadarı bile bu açıdan 

bir başarıdır. Sözünü ettiğiniz şekilde çalışmalarımız 

mutlaka gerçekleşecektir. Size iyi akşamlar dilerim. 
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 Celse: 129 17.8.1997 

 

 Agarta'da bilgi, bilginin toplanması ve sunulması. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Ben bir önceki celseyle kısmen 

ilgisi bulunduğunu düşündüğüm bir konuya girmek 

istiyorum. Agarta'da bilgi kavramına, bilginin niteliği itibarı 

ile toplanmasına, sunulmasına bir parça açıklık getirelim. 

Tabii bilginin bir nevi enerji olduğunu biliyoruz. Bilginin 

kendine has özellikleriyle muhafaza edilmesini siz söz 

konusu ettiğinize göre sizde bilgi daha çok enerji şeklinde 

mi muhafaza edilir efendim? 

 

 Semiyun: Aslına bakarsanız sorduğunuz bu sorunun 

cevabı yine kendi içinde gizlidir. Bilgi enerji ise ki, öyledir. 

O halde enerjinin muhafaza edilmesi, toplanması, sunulması 

demek bilginin toplanıp sunulması manasına gelir. Bu 

durumda enerji nasıl muhafaza ediliyorsa veya enerjiye nasıl 

ulaşılıyorsa bilgiye de o şekilde ulaşılabilir. Bizde 

düşündüğü-nüz manada bilgisayarlar, kütüphaneler, kitaplar 

olmadığını daha önceden size söylediğimiz için 

biliyorsunuz. Ama biz daha önce yine sözünü ettiğimiz gibi 

bilginin niteliğine uyar bir tarzda bilgiden yararlanma 

yoluna gitmekteyiz. Bu durumda bizim bilgiyi özel bir yerde 

muhafaza etmek gibi bir kavram içinde olmadığımız ortaya 
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çıkar. Ama buradan bilginin kayıp hale gelmesi, ortadan yok 

olması gibi bir kavram aklınıza gelmemelidir. Biz o bilginin 

en süptil haline ulaşıp o süptilliği kendi ruhsal 

yeteneklerimiz ile hazmederek bilgiyle aynı zamanda 

bütünleşmekteyiz. Yani bilgi bizden hiçbir zaman 

çıkmayacak, hafızamızdan silinmeyecek şekilde bünyemize 

bu şekilde yer etmektedir. İlle bilginin muhafazası kavramı 

düşünülürse o bilginin bizim beynimizde nihayet ruhumuzda 

saklı olduğunu söyleyebiliriz. Ve biz bir anlamda bilgiye 

ulaşmak istediğimizde o bilginin ruhuna ulaşmak suretiyle 

bilgiyi temin edebilmekteyiz. Nihayet burada ifade edilen 

şeyler kelimelerdir. Gerçeği izah etmekten son derece 

uzaktırlar. Ama bir fikir, bir imaj vermek açısından bu 

celsenin yapılıyor olması bir zorunluluktur. Siz sorularınızı 

sormaya devam ettikçe nispeten konu sizin idrak sahanıza 

nüfuz edebilecektir. 

 

 Soru: O zaman enerjinin muhafazası yerine ona 

kolayca ulaşma kavramı daha akla yatkın olmalıdır diye 

düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Bu daha makul bir yaklaşım tarzıdır. 

Nihayet bilginin bir enerjisi olduğunu, o enerjiye 

ulaştığımız-da o bilginin hazmedildiğini ve bilginin kendi 

doğal yerinde (ki, burada yerden izafi olarak söz etmek daha 

uygundur) bırakılması gerektiği karşımıza çıkmaktadır. 

 

 Soru: Ama nihayet bizimkine benzeyen bir bilgi 

öğrenme yol ve yönteminden söz edilemez mi efendim? 

 

 Semiyun: Hayır edilemez. Sizin bilgi edinme tarzınız 

son derece zordur. Ama ulaşabildiğiniz seviye açısından 
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başka yönteminiz bulunmamaktadır. Sizde şüphesiz kitaplar-

dan öğrendiğiniz bilginin yanında asıl hayat ve sizin hayat 

programlarınız size bilgiyi öğretmektedirler. Bilgiyi sadece 

teknik bilgi olarak düşünmemek icap eder. Bir hayat bilgisi 

açısından konuya yaklaşmak akla daha yatkındır. Ve siz 

insanlık olarak hayat bilgisini daha çok yaşayarak 

öğrenmektesiniz. Yaşayarak öğrendiğiniz bu bilgi olayların, 

günlerin, zamanların, hareketlerin, eylemlerin, toplumların 

içinde bulunmaktadır. Ve siz onlara nüfuz ettikçe, olayları 

yaşadıkça o bilgiyi almakta ve onu bir anlamda unutmamak 

üzere benliğinize, ruhunuza kaydetmektesiniz. Genellikle acı 

ve ızdırap verici bir tarzda olayı yaşayarak öğrenen sizler bu 

sayede onu asla unutmamaktasınız. İşte burada bu yaşanan 

olayın bilgisinin bir yere kaydedilmesi kavramına bu 

manada gerek yoktur. Çünkü artık zaten ruhunuza 

işlenmiştir. Az önce ifade etmeye çalıştığım konu yine bu 

paralelde bir konudur. 

 

 Soru: Ama farklı medeniyetleri, uygarlıkları tanıdığı-

nızı, milyonlarca gezegenin bilgisine sahip olduğunuzu 

biliyorsunuz. O bilgiyi genç kuşaklara, çocuklara nasıl 

aktarıyorsunuz? 

 

 Semiyun: Onu daha önce bir parça ifade etmiştik. 

Çocuklarımız yine bu bilgiyi ait oldukları yerlerden 

istedikleri anda alıp kullanabilecek imkana sahiptirler. Biz o 

gezegenler-le bağlantımızı sürekli açık tutmaktayız. Bu 

bağlantıya her çocuk istediği anda girebilecek durumdadır 

ve o gezegenlere ait bilgiyi bir bilgisayardan, bir kitaptan 

veyahut bir kayıttan öğrenmek yerine doğrudan doğruya 

aslından öğrenmeyi tercih etmektedir. 
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 Soru: O halde bilgi kendi yerinde muhafaza edilir? 

 

 Semiyun: Genel olarak buna evet demekle birlikte 

bazı bilgilerin yer ve zamandan ayrı ve uzak olduğunu 

söylemek gerekir ki, ona da o şekilde yaklaşmak icap eder. 

 Soru: Şimdi bilgiye ulaşma şeklini düşünelim. Hayat 

bilgisini bir tarafa koyacak olursak biz ancak kütüphane, 

kitap veya bilgisayar vasıtasıyla bilgiye yöneliyoruz. İletişim 

yoluyla bilgi sahibi oluyoruz. Az önce örneğin bir gezegen 

bilgisini almak için o gezegene bağlantı kurma söz konusu 

idi. Bu bağlantı kurma, bu ulaşma şekli nasıl oluyor? 

 

 Semiyun: O çok basittir. Çocuklarımız gerek aletler 

vasıtasıyla, gerekse eğer o seviyeye gelmişlerse ruhsal 

yeteneklerini devreye sokmak vasıtasıyla istenilen gezegenle 

istediği bilgiyi alabilecek şekilde bağlantı kurabilir. 

Tekniğine o kadar inmeye gerek yoktur ama uygulaması ve 

ulaşması son derece kolay bir yöntemdir. 

 

 Soru: Peki örneğin bir çocuk uzaygemileri üzerinde 

araştırma yapmak istiyor. Sizin gemileriniz hakkında. 

Bunların modelleri, çalışma şekilleri, kayıtları yok mudur? 

Bu çocuk bunları nasıl öğrenir? 

 

 Semiyun: Şüphesiz bu gemilere ait bütün bilgilerin 

değerlendirildiği, üzerinde çalışıldığı birimler, üniversiteler 

vardır. Çocuğumuz isterse buraya giderek, isterse evinde bu 

bilgi merkezleri ve yapım merkezleri ile irtibata geçebilir. 

Ve gerek orada çalışan Agartalı kardeşlerimiz ile, gerekse az 

önce sözünü ettiğim yol ve yöntemler ile ilişkiye geçerek o 

gemiye ait bilgiyi öğrenmek yolunu seçebilir. Ve o bilgi 

artık asla unutulmayacak bir bilgi durumundadır. 
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 Soru: Yine de sanki bilgiyi bir yerlerden alması 

gerekir, sanki kayıp olacakmış gibi düşünüyorum efendim? 

 

 Semiyun: Hayır, burada asla bir kayıp söz konusu 

değildir. Uçandairelerimiz zaten ortalıktadır. Ona ulaşmak, 

onun bilgisini almak isteyen bütün Agartalılar bunu kolayca 

yapabilirler. Ayrıca bunların okullarımızda öğretildiğini, bir 

sistem dahilinde çocuklarımıza öğretildiğini de hesaba 

katmanız gerekir. Okullarımız vardır ve bu okullarımız sizin 

henüz aklınıza bile getirmediğiniz birçok alanda Agartalı 

insanlara bilgi vermekte, onları eğitmektedirler. 

 

 Soru: Burada bir bilgi depolaması kavramına yaklaşa-

maz mıyız? 

 

 Semiyun: İşte siz ille de kendi düşünce tarzınıza 

uygun bir yaklaşımın ortaya konmasını arzu ediyorsunuz 

ama bizim verdiğimiz cevapları gözden geçirecek olursanız 

bizim mede-niyetimize has bir bilgi depolama sistemimizin 

olduğunu anlarsınız. Burada depolama kavramı tamamen 

size konuyu daha iyi izah edebilmek için söylenmiştir. 

Çünkü az önce söylediğim gibi bizler o bilgilere kendi 

kaynağına ulaşmak suretiyle yaklaşmaktayız ve bu bizim 

için son derece basittir. 

 

 Soru: Şimdi örneğin ben 19'a ulaşırken, Kuran'da 

19'un şifrelerini çözerken Üstadım bunu ancak Kuran'ın 

frekansına ulaştığım için başarabildiğimi söyledi. Sizde de 

bir konuda bilgi almak istendiğinde o konunun kendi doğal 

frekansına beyin veya ruh adapte olarak mı ulaşıyor? Sanki 

öyle bir şey anladım ben.  
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 Semiyun: Kabaca anladıklarınız doğrudur. Sizin az 

önce verdiğiniz örnekteki durum bizim öğrenme şeklimizden 

biraz daha farklıdır. Orada bir üst sınır ve onun zorlanması 

söz konusudur. Önce ruhunuz Kuran frekansı ile adapte 

olmuş sonra onu bu şuurunuza aktarmayı becerebilmiştir. 

Bizim ise burada söylediğimiz daha farklıdır. Biz yok olan 

veya henüz keşfedilmemiş bir şeye ulaşmaya çalışmıyoruz. 

Zaten var olan bir bilginin öğrenilmesi konusundaki 

geliştirdiğimiz yol ve yöntemi size izah ediyoruz. 

 

 Soru: Öğrenme yol ve yönteminizin sürati hakkında 

ne söylenebilir? 

 

 Semiyun: Bize göre en uygun sürattedir. Çünkü aksi 

zaten düşünülemez. Bizde acele etme, yavaş kalma veya 

ezberleme gibi kavramlar mevzubahis değildir. Bir çocuk 

veya öğrencimiz öğrenmesi gerektiği şeyin idrakına varır ve 

onu öğrenme yoluna gider. Burada o olayın veya 

öğrenilmesi gereken bilginin ne kadarını öğrendiğini yine 

kendisi kendi imkanları ile tartabilir, eksikliğini giderici 

çalışma içinde bulunur ve bu ona hiçte zor gelmez. 

 

 Soru: Efendim bir konuda bir Agartalı bilgi sahibi 

olsun ve siz o bilgiyi bilmiyorsunuz. Bunu size nasıl sunar 

veya o bilgiyi siz ondan nasıl alırsınız? 

 

 Semiyun: Bunun yol ve yöntemi bize göre çok 

basittir. Düşünce sistemi ile olsun, telepatik haberleşme ile 

olsun, nadir de olsa bizzat konuşarak olsun (çok kaba bir 

ifade şekli olmak durumundadır ve bilginin burada değer 

kaybetmesi söz konusudur) iletişimimizi rahatlıkla bu 
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yöntemler ile yapabili-riz. Ve bir diğer kişiden alınan bu 

bilgi anında hazmedilir ve unutulmaz. 

 

 Soru: Bilgi enerjidir dedik. Enerji nispeten gözle 

görülmüyor, algılanamıyor. Frekansı çok yüksek nitelikte 

olabiliyor. İşte bunlarla bağlantı kurabilmek için yine gözle 

görülmeyen onlara uygun alet ve unsurlara ihtiyaç var. 

Çünkü 101. celsede böyle demiştiniz. Bunlar nelerdir? Ne 

dereceye kadar şarttır? Bu aletlerin gözle görünen kısımları 

var mıdır? Varsa onlar nasıl kullanılır? Nihayet burada yine 

bilginin öğrenmesinde bir alet kavramı da devreye giriyor. 

 

 Semiyun: Alet kavramı devreye girse bile ruhsal 

gelişim, ruhsal alet ve cihazların kullanımı bizde önceliktir. 

Agarta'da bulunan, gözle görünen, görünmeyen farklı 

süptillikteki bütün aletlerin uygulama ve işlemesi onlardan 

önce ruhsal varlıklar olan bizler tarafından kendi 

bünyemizde yapılagelmiştir. Önce ruhsal ve manevi gelişme, 

manevi cihazların kullanımı ve arkasından bunların teknik 

halde maddesel halde kullanımı yolu bizim için esas yol, 

esas uygulama tarzı olmuştur. İşte biz az önce sözünü 

ettiğimiz manevi araç ve cihazlar yardımı ile öğrenmemizi 

elde ettikten sonra bunların farklı süptillikteki maddesel 

aletlerini de yapmış durumdayız. Böylece çok yüksek 

frekanstaki bilgilere henüz sizin gözle göremediğiniz, yine o 

bilgiye ulaşmada bize yardımcı olabilecek aletler yardımıyla 

çalışma yapabilmekte-yiz. Bu da öğrenmeyi kolaylaştırıcı 

bir usul olmaktadır. 

 

 Soru: Burası biraz karışık oldu benim için... 
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 Semiyun: Bunun farkındayım. Ama bizim 

medeniyeti-mizi daha yakından tanıyınca ancak böyle bir 

cevap verilebildiğini daha iyi idrak edeceksiniz. Bu aletler 

gerçekten bizim öğrenmemizde, bilgiye ulaşmamızda bize 

yardımcı olacak aletlerdir. 

 

 Soru: Bilginin imhası, yok edilmesi gibi kavramlar da 

gündeme gelir mi efendim? 

 

 Semiyun: Hayır. Bilgi her yerde bilgidir. Hayat, 

alemler, enerjiler artık ne derseniz deyiniz bütün varlık zaten 

kendi bünyesinde kendi bilgisini taşımak durumundadır. Siz 

neye yönelirseniz yönelin onda mutlaka ona ait bilgi vardır. 

İşte az önce sözünü ettiğimiz bütün bu konuların belki 

toparlaması budur. Biz yaratılmışlıktaki bilgiyi öğreniyor, 

yaratılmışlık ile ne kadar çok iyi ilişkiye giriyor, onların 

derinliklerine ne kadar çok inebiliyorsak o derece bilgi 

sahibi oluyoruz. Nihayet bilgi sahibi olmak demek tanımak, 

anlamak, kavramak anlamına gelmektedir. Varlığı ortadan 

kaldırdığınız zaman şüphesiz ona ait bilgiyi de ortadan 

kaldırmış olursunuz. Zaten varlık olan bir insanın, yine 

varlık olan kainatı yok etmesi ve ortadan kaldırması gibi 

kavramlar düşünülecek kavramlar değildir. 

 

 Soru: Efendim nihayet bu bilgilerin bu kristaller ile 

de bir ilgisi var mı? 

 

 Semiyun: Zaten az önce sözünü ettiğimiz alet 

kavramı içinde bir önceki celsede de belirttiğimiz gibi 

kristallerden daima yararlanma yoluna gidilmektedir. 
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 Soru: Efendim benim bu akşam için hazırladığım 

sorular bu kadardı. Sizin varsa yine alalım istiyorum. 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Bizim de cevabımız bu 

kadar-dır. Size iyi akşamlar dilerim. 

 

 

 Celse: 130 30.8.1997 

 

 Agartalı vücutların dayanıklılığı. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Buyurunuz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Bu akşam  özellikle 90. celsede 

incelediğimiz Agartalı bedenlerin, vücutlarının dayanıklılığı 

konusuna bir parça daha değinelim, oradaki eksiklikleri bir 

parça daha giderelim istiyorum. Sizin günde 1,5 saat 

civarında uyuduğunuzu biliyoruz. Şimdi diğer üstün 

özelliklerinizden yola çıkarak ve sizin asla yorulmadığınızı 

göz önüne alarak şunu sormak istiyorum: Siz uzanıp şarj 

olma kavramına sahiptiniz. Buna göre bu bana biraz aykırı 

geldi. Bedenler hiç yorulmuyorsa 1,5 saatlik bedenin 

dinlendirilerek, uzanarak şarj olmasının anlamı nedir? Bu 

zaruri midir? 

 

 Semiyun: Bedenler yorulmasa bile (ki, asla yorulma-

maktadırlar) yine de onların günün belirli saatlerinde size 

yakın bir tabir ile şarj edilmeleri gerekmektedir. Öncelikle 

bu tabirin biraz daha açılması şarttır ki, demek istediğimiz 

daha iyi ortaya çıksın. Burada sizin yakşaşık 7-8 saatlik bir 

uykuya ihtiyacınız olduğu söylenebilir. Çünkü sizler ancak o 

kadar süre uyku uyumak suretiyle bedeninizi 
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dinlendirmekte-siniz. Ama bedeniniz dinlenirken siz yine 

çok değişik işlevlerde bulunursunuz. Asıl varlığınız ilahi 

alemin derinliklerinde üzerine düşen vazifeyi yapar. Bu 

arada sizin bedeniniz fiziki manada dinlenirken çok yüksek 

enerjileri ihtiyacı olan manevi enerjileri bu süre içerisinde 

daha rahat alabilecek pozisyona girer. Daha başka nedenler 

varsa da bunlar şu aşamada o kadar önemli değillerdir. İşte 

özellikle manevi enerjilerin çekilip alınması konusunda 

vücudun 1-1,5 saatlik bir süre zarfında belirli bir pozisyonda 

tutulmasının bizim açımızdan yararı bulunmaktadır. Bu 

uyuma daha ziyade bedenin dinlendirilmesi değil o manevi 

enerjilerin en etkin bir biçimde alınması açısından 

önemlidir. Yoksa uyuma kavramına biz düşündüğünüz 

manada sahip değiliz. Zihinsel olarak zaten uyumamaktayız 

ve aslında bedenimizin 1,5 saatlik bir uykusu beden 

kaslarının ya da fiziksel organlarının dinlendirilmesi için 

değil, manevi enerjilerin, manevi işlemlerin daha iyi yerine 

getirilmesi açısından en uygun pozisyonun yaratılması 

anlamına geldiği içindir. 

 

 Soru: Peki efendim bedenin bu şekilde şarj olması 

için ille onun yatar vaziyette mi kalması gerekiyor? 

Ayaktayken olmaz mı? 

 

 Semiyun: Zaman zaman ayaktayken de olmaktadır. 

Ama yatar pozisyon bu açıdan daha yararlı bir durumdur. 

Ayrıca bunun hergün yapılmasına ihtiyaç yoktur. Birkaç 

günlük bir biriktirme ile bu yine yapılabilir. O durumda yine 

1,5-2 saatlik bir süreç yeterli olabilir. Bunu 3-4 saate çıkaran 

Agartalı insanlarımız vardır. Önemli olan bu şekilde amacın 

elde edilmesidir. O amaç elde edildikten sonra mesele 

ortadan kalkmaktadır. 
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 Soru: Peki o zaman hiç yatmayan, ayaktayken bunu 

böyle alan veya yılda bir kere yatarak bunu halledebilen 

insanlar var mıdır? 

 

 Semiyun: Konuya o şekilde yaklaşmamak gerekir. Bu 

bir iddia meselesi değildir. Çünkü biz ayaktayken de, yatar 

pozisyonda iken de zaten işimizi yapmaktayız. Bizim için 

vücudun belirli bir şekle girmesinin bu manada bir önemi 

yoktur. 

 

 Soru: Hiç yatılmasa, uzanılmasa bu olmaz mı diye bir 

soru hazırladım efendim? 

   

 Semiyun: Az önce de söylediğim gibi yatar pozisyon 

en uygun durumdur. 

 

 Soru: Ama bu arada çocukların, bebeklerin uykuya 

ihtiyacı olduğunu düşünebilir miyiz? 

  

 Semiyun: Düşünebilirsiniz. Bunu daha önce işlediği-

mizi sanıyorum. Bebeklerimizin ve küçük çocuklarımızın 

uykuya ihtiyacı vardır. Ama o süratle ortadan kalkar. 

Çocuklar bu süreç içerisinde sizin düşündüğünüz manada bir 

uyku uyurlar. Bu onların bedenlerinin ve zihinlerinin kısmen 

henüz daha ortama uyum sağlamamış olmasından kaynak-

lanır. Yorulma ikinci plandadır. Bebeklerin de 

yorulmadığını ama çok fazla uyuduğunu biliyorsunuz. Biz 

uykunun sırrını çözmüş bir uygarlık olarak çocuklarımızın 

ve bebeklerimizin uykuya niçin ihtiyaç duyduğunu 

bilmekteyiz. O nedenle ileri yaşa doğru uyku ihtiyacı 

ortadan kalkmaktadır. Ve örneğin 7 yaşına gelen bir çocuk 
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az önce sözünü ettiğim posizyon içine girmekte ve uyku 

ihtiyacından bu manada kurtulmaktadır. 

 

 Soru: Onlar uyku süreci içerisinde rüya da görürler 

mi? 

  

 Semiyun: Elbette, zaman zaman rüya görenleri 

vardır.  

 

 Soru: Efendim Agartalı bedenlerin dayanıklılığı 

konusunda 90. celsede bayağı geniş kapsamlı görüşmüştük. 

Fakat zannedersem iç organlara değinmemiştik. Genel 

olarak bu dayanıklılık konusunda iç organların rolü için ne 

söylenebilir? 

  

 Semiyun: Bir bütün olarak konuya yaklaşmak daha 

uygundur. Örneğin fiziksel kuvvetimizin sizin fiziksel 

kuvvetinizden yaklaşık on kat daha fazla olduğunu söylemiş-

tim. Ama fiziksel kuvveti oluşturan unsurlar sadece 

kaslardan kaynaklanmamaktadır. Vücudun bütün organları 

bir bütün halinde bu kuvvete destek vermektedirler. Konuyu 

bu şekilde genelleştirebilirsiniz. Bütün iç organlarımız yine 

aynı şekilde Agartalı insanın özelliklerini yansıtır 

durumdadırlar. 

 

 Soru: Genel bir cevap oldu ama özde ne söylenebilir, 

onu şu anda ben de pek düşünemiyorum efendim. 

 

 Semiyun: Şu aşamada bu kadarı yeterlidir. 

 

 Soru: Örneğin kan renginiz kırmızı mıdır? 
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 Semiyun: Tamamen kırmızıdır. Aramızda bu bakım-

lardan hiçbir farklılık yoktur. 

 

 Soru: Peki 49 insan prototipinin tamamının kan 

renginin kırmızı olduğu düşünülebilir mi? 

 

 Semiyun: Genel olarak kırmızı olduğunu söylememe 

müsaade ediniz. Ama birkaç prototipin kan rengi farklılıklar 

göstermektedir. 

 

 Soru: Efendim bir de havasız ortamda, oksijensiz 

ortamda Agartalı insanların bulunma kavramına 

değinmiştik. Bu manada bir iki soru daha sormayı arzu 

ediyorum. Örneğin Agartalı bir vücudun iki gün havasız 

durduğunu 90. celsede söylemiştiniz. Bu durumda vücudun 

oksijen ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Vücut bir zehirlenmeye 

gitmiyor mu? 

 

 Semiyun: Evet bu sözümüzde samimiyiz. Agartalı 

vücutlar gerektiğinde iki gün oksijen almadan hayatiyetlerini 

sürdürebilmektedirler. Bunun teknik detayına girmeden işin 

ruhsal yönünü incelemek daha uygun olur kanısındayım. Bir 

ruh, olgun bir ruh bedenini isterse binlerce yıl boyunca 

öldürmeden tutabilir ve onun bütün fiziksel özelliklerini 

yıpratmaların dışında tutabilir. Agartalı vücutlara olgun 

ruhların enkarne olduğunu biliyorsunuz. Vücudu zehirleyici 

bütün unsurları biz Agartalı insanlar olarak bertaraf etmeyi 

bilecek durumdayız. Vücudu her ne zehirliyorsa onu anında 

vücuttan en küçük parçasına kadar çıkartıp atmayı rahatlıkla 

becerebiliriz. O iki günü aslında uzatmak mümkündür. 

Nihayet değişik bir ortam içinde bulunma söz konusudur ve 

Agartalı bedenlerin dayanıklığı bunu sağlayabilecek durum-
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dadır. O süreç içerisinde vücut oksijen almadan da 

hayatiyetini sürdürebilir. 

 

 Soru: Ama bir dakika efendim. Biz biliyoruz ki, 

bizim vücudumuz oksijen almadan 5 dakika dursa bu 

beyinde tahribata neden oluyor ve beyin hücreleri ölmeye 

başlıyor. Arkasından bitkisel hayat geliyor. Bu sizde de 

aynen böyle olmaz mı? 

  

 Semiyun: Hayır olmaz. Zaten onu anlatıyorum. 

Sizdeki o 5 dakikalık süreyi biz çok daha uzun zamanlara 

çıkartabiliriz. İşte bunun öncelikle ruhsal nedenlerini size 

izah ediyorum. Fiziksel dayanıklılığımızı, 

mükemmelliğimizi buna ilave etmenizi isterim. Bu nedenle 

örnek olarak iki gün sözünü söylemiş durumdayım. 

 

 Soru: Örneğin şu aklıma geldi. Son derece zehirli bir 

akrep sizi soksa o zehir vücuda yayılırken siz o zehiri dışarı 

atabilirsiniz. Bu da bir netice olarak karşımıza çıkıyor diye 

düşünüyorum. Bunu nasıl yaparsınız? 

 

 Semiyun: Bunu yapmak bizim için çok ama çok 

basittir. Kendi irademizi  zehire yönelterek onu istersek 

nötürleştirir, istersek moleküllerine ayırıp vücudumuzdan 

dışarıya anında atarız. Tabii teorik olarak konuşuyorum. 

Çünkü biz bu tür zehirli bir hayvanın bizim yanımıza gelipte 

bizi sokmasına müsaade etmeyiz. Hayvan yanımızda 

bulunsa bile bizi sokacak korku ve endişe içinde veya nedeni 

içinde bulunmaz. Çünkü ona yolladığımız, aslında doğal 

hale gelen sevgi frekansı ile o hayvan bizi adeta annesi gibi 

sevebilecek uysallık içerisinde bulunur. Bizi sokmak şöyle 

dursun bizim yanımızdan ayrılmak bile istemez. Çünkü 
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bizim yanımızda son derece mesuttur. Bunun nedeni onun 

dahi ihtiyacı olan sevginin onun anladığı şekilde kendisine 

veriliyor olmasın-dandır. 

 

 Soru: Efendim 4. düzeyin bazı bölümlerinde oksijen 

olduğunu, bazı bölümlerinde ise oksijen olmadığını 

biliyoruz. Fakat şimdi 8. boyuta kadar çıkıyorsunuz. Oraya 

çıktığımızı düşünelim. Orada oksijen var mı? 

 

 Semiyun: Orada yine fiziksel ortamlardan söz 

edilebilir.Ama artık oradaki madde burada düşündüğünüz 

madde değildir. Orada sizin düşündüğünüz manada oksijen 

yoktur. Fakat bizlerin orada artık son derece süptil ve ışıksal 

varlıklar haline geldiğimizi söylemeliyim. Burada tüm vücut 

organları oradaki frekansa uygun dönüşüme uğramışlardır. 

İşte orada dönüşüme uğrayan bütün bu organ ve 

fonksiyonların kusursuz bir şekilde işleyebilmesi için 

oradaki enerjiye, kabaca gıdaya ihtiyaçları vardır. Artık 

orada organların oksijen ihtiyacı oranın maddesi ile, ışığı ile, 

enerjisi ile karşılanır hale gelmiştir. Oksijenden çok daha 

süptil bir enerji ondan daha fonksiyonlu olarak vücut için 

lazım gelen işlevi rahatlıkla görebilmektedir. Ama bütün 

bunların her şeyden önce temel sebebi insan denen varlığın 

yapısının mükemmelliğinden kaynaklanmaktadır. Her 

şeyden önce insan varlığının 8. boyuta kadar çıkması hatta 

daha ötelere gitmesi onun vücudunun mükemmelliğinden 

kaynaklanmakta-dır. İşte orada yine fizik dünyadaki 

ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar fizik dünya ile 

kıyaslanamayacak ölçüde genişlemiş durumdadır. Yani öyle 

bir ortamda oksijen ihtiyacı içinde olmak şöyle dursun vücut 

o halde iken çok daha mükemmel bir halde işlev görebilecek 

duruma gelmektedir. 
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 Soru: Efendim benim bu akşam için hazırladığım 

sorular aşağı yukarı bu kadardı. Sizin ilave etmek istediğiniz 

hususlar varsa alalım. 

  

 Semiyun: Şu aşamada yoktur. Belki daha sonra tekrar 

bu konuyu daha geniş açıları ile incelememiz mümkün 

olacaktır. Size iyi akşamlar dilerim. 

 

 

 

 

 Celse: 131  31.8.1997 

 

 Agartalıların dünyamızda yaptıkları bireysel ve 

 ortak çalışmalar. 

 

 Semiyun: İyi günler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi günler efendim. Ben bugün Agartalıların 

dünyamızda yaptıkları bireysel ve ortak çalışmalar konusuna 

değinmek istiyorum. Biliyorum ki, insanlarla Agartalıların 

ortak çalışmaları var. Şu bile bir ortak çalışma ve biz bunu 

biliyoruz. Tabii bilenler var, bilmeyenler var. Bu konuları 

biraz açalım istiyorum. Örneğin Agarta'dan gelen bir kişi, 

bir Agartalı bilim adamı dünyaya yönelik olarak bir buluş 

yapmış mıdır? 

 

 Semiyun: O konuda hem yapmıştır, hem yapmamıştır 

demek daha doğru olur. Çünkü biz bu şekilde bir buluş 

yaparak dünyada isim sahibi olmayı istemeyiz. Bu her 

şeyden evvel dünya realitesindeki insanların yaptığı, 
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yapacakları buluşları ellerinden almak gibi bir düşünceye 

neden olabilir. Ve bu siz insanlara saygısızlık demek 

manasına gelir. O şekilde bir isim sahibi olmamakla birlikte 

o buluşların gerçekleşmesinde insanlara yardımcı olan 

çalışmalar yapıl-mıştır. Her zaman da yapılacaktır. Çünkü 

sizlerin bilime yönlendirilmeniz, bilimle meşgul olmanız, 

buluşlar yapmanız bile hem kozmik hem manevi alem 

görevlilerinin görev kapsamı içerisine girmektedir. Nasıl ki 

bu tür buluşların yapılmasında bazı bilim adamlarınız 

manevi yardımlar almışlarsa, kozmik yardımlar alanlarınız 

da vardır. İşte bu kozmik uygarlıklar içine biz de girdiğimiz 

için bu şekilde buluş yapan insanlara yardımlarımız 

dokunmuştur. 

 Soru: Bu yardımlar çok mudur? 

 

 Semiyun: Çokluk veya azlık kavramı burada 

gündeme gelmese daha uygun olur. Ama bir bilim adamınız 

bir buluş yapacaksa fiziksel olarak onun yanında yer alan bir 

Agartalının yardımı olmuştur veya bu taraftan hiç yanında 

bulunmadan da biz gereken yardımı yapmışızdır. Böyle 

örneklerimiz vardır. 

 

 Soru: Bir Agartalı komutan olarak bir savaş yönetmiş 

midir? 

 

 Semiyun: Aynı şey sizin politik ve askeri konularınız 

için de geçerlidir. Doğrudan doğruya o şekilde isim sahibi, 

ün sahibi olmuş bir komutan olarak değil de yine dolaylı 

olarak o komutanlara, o savaşların kazanılmasına sebep 

olunmuş-tur. Veya diğer taraf açısından kaybedilmesine 

sebep olunmuştur. 
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 Soru: Bu şekilde bir Agartalı bir ülkenin başına kral, 

başbakan, başkan veya hakan olarak geçmiş midir? 

 

 Semiyun: Nadir de olsa bu tür örnekler olmuştur. 

Ama isim vermemi istemeyiniz. 

 

 Soru: Burada o kişiler kendilerini bilmişler midir? 

 

 Semiyun: Elbette bilmişlerdir. Agartalıların dünya 

insanlığıyla olan ilişkilerinden bahsediyoruz. 

 

 Soru: O zaman bir Agartalı doğumla gelmez. Kendini 

maskeleyerek, saklayarak gelir diye düşünüyorum? 

 Semiyun: Tespitiniz doğrudur. Zaten doğum ile 

gelecek olsa o bir Agartalı değil insan olmak durumundadır. 

 

 Soru: Efendim şu anda insanların kapı komşusu 

olarak yaşayan, doğal olarak kendini bilen ama bizlerin 

bilmediği Agartalılar var mıdır? 

 

 Semiyun: Evet vardır. Ve bir hayli fazladır. Gerek 

Türkiye'de, gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde o tür 

kardeşlerimiz bulunmakta ve çalışmalar yapmaktadırlar. 

Zaten dikkat ederseniz birinci sorunuzun cevabında bunu 

kastetmiştik. Bu şekilde bir proje içinde yer alan Agartalı 

kardeşimiz doğal olarak kendini dünyalı olarak göstermek 

durumundadır. Ve işinden çıktığında sizin komşunuz olarak 

evine dönmektedir. 

 

 Soru: Bu şekilde uzun zamanlar çalışılabilir efendim. 

20 yıl, 30 yıl bile olabilir diye düşünüyorum. 
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 Semiyun: Daha da uzun yılları kapsayan görevler 

vardır ama bu kesintisiz bir görev olarak 

değerlendirilmemeli-dir. Arkadaşlarımız hem dünyada bu 

şekilde görev yaparken, hem de Agarta'daki görevlerini, 

yaşantılarını sürdürebilirler. Bunu dengelemek bizler için o 

kadar zor bir şey değildir. 

 

 Soru: Yani Agarta'da evi, işi var. Aynı zamanda 

burada evli olarak çalışıyor diyebilir miyiz? 

 

 Semiyun: Diyebilirsiniz. Bekar olarak da, evli olarak 

da çalışmalarda bulunulur. Evli olarak çalışıyor ise bu 

kardeşimizin eşinin de Agartalı olduğunu düşünmek gerekir. 

Hatta böyle çocukları bile Agartalı olan komşularınız vardır. 

 Soru: Şaşırtıcı oluyor bunlar bizim için. Peki böyle 

bir bekar Agartalı Dünya'dan bir insanla; bayanla veya 

erkekle evlenmiş olabilir mi? 

 

 Semiyun: Hayır. Ona özellikle dikkat ediyoruz. O tür 

bir ilişkimiz yoktur. 

 

 Soru: Ama bir arada yaşama gibi bir şey olabilir mi? 

 

 Semiyun: Zaman zaman kısa süreli de olsa 

olmaktadır. Ama onda bile nefsaniyet değil yine akılcı bir 

yaklaşım bulunduğunun bilinmesini isterim. 

 

 Soru: Peki biz çok dikkatli bir gözle incelesek bu 

Agartalıları anlayabilir miyiz efendim? 
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 Semiyun: Hayır anlayamazsınız. Çünkü onu biz sizin 

anlamayacağınız şekle sokmuşuzdur. Ama yine o insanlarda 

bir takım farklılıklar olduğunu onların çevresinde yaşayanlar 

gözlemleyebilmektedirler. 

 

 Soru: Bu şekilde yaşayan Agartalıların sayıları ne 

kadardır? Yani şu anda bizim dünyamızda bizden biri 

imişcesine yaşayan Agartalıların sayısı ne kadardır? 

 

 Semiyun: Bir sayı vermeyi istememekle beraber on 

binlerce dersem buna şaşırmamanız gerektiğini söylemek 

isterim. 

 

 Soru: Bu Agartalıların yaptığı çalışmalar genelde 

bilimsel çalışmalar mıdır? 

 

 Semiyun: Her türlü çalışmada bulunmaktadırlar 

dememiz daha doğru olur. Bilimsel çalışmalar, büyük sanat 

eserlerinin yapılması hatta politik ve askeri çalışmalar 

bunların içinde yer almaktadır. 

 

 Soru: Yani birgün bir Agartalıyla karşılaşacak olsak 

bize, "ben komşunuzum ama aslında Agartalıyım" diyebilir? 

 

 Semiyun: Böyle küçük bir örnek ancak izin verilirse 

olabilir. Ama şu aşamada bu tür bir kardeşimizle değil, ille 

tanışılacaksa bizimle, benimle tanışmanızı isterim. Veya 

bizim yollayacağımız, Agarta'dan doğrudan doğruya gelen, 

kendini kamufle etmemiş bir Agartalı ile tanışmanızı arzu 

ederiz. 
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 Soru: Bu ilişki tarih içinde bu şekilde devam etmekte-

dir diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Siz insanların yeryüzünde 

bulunduğunuzdan bugüne kadar bizim bu şekilde sizlerle 

ilişkilerimiz her devirde olmuştur. Bu devirde yine bir hayli 

artmıştır. 

 

 Soru: Efendim Atlantislilerle de bu şekilde 

çalışmaları-nız oldu mu? 

 

 Semiyun: Hayır olmadı. Çünkü onlar bizden haberdar 

bir uygarlık idiler. Onlara kendimizi saklayarak yaklaşmak 

yerine kendimizi göstererek yaklaşmayı tercih etmiştik. 

Fakat onlar yine de bizimle çoğunluk itibari ile sağlıklı bir 

ilişkiye geçmek yerine nefsaniyetlerine uymayı tercih ettiler. 

 

 Soru: Tabii bir de fiziksel manada komşu olmayan, 

görünmeyen bir şekilde bize yardım eden veya böyle bir 

görevde bulunan Agartalılar vardır diye düşünüyorum. 

Onların durumu nedir?  

 

 Semiyun: Aslında o şekilde görev Agarta'dan doğru-

dan doğruya insanlığa yöneltilen görev kapsamındadır. 

Yardımın bir de bu türü vardır. O ayrı bir kategori olarak 

değerlendirilmelidir. Biz yine sizi her yönünüzle buradan 

incelemeye, izlemeye ve gerektiğinde size yardımda 

bulunmaya devam etmekteyiz. 

 

 Soru: Birlikte yapılan işler nelerdir? Somut ve soyut 

olarak soracak olursak... 
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 Semiyun: Az önce bahsettiğim gibi bilimsel çalışma-

lardan tutun askeri ve kültürel, hatta uzaysal çalışmalara 

kadar bu yelpazeyi genişletmek mümkündür. Ama özellikle 

Agarta'dan yapılan çalışmalar, bizim medeniyetimizin kap-

samı içinde değerlendirilecek, sizin hiç haberdar  

olmadığınız, aslında idrakınıza bile girmeyen konularda 

yapılan yardımlardır. Ama yine mutlaka bunlar sizin 

hayrınıza olan yardımlardır. 

 

 Soru: Dabbetül arz yeryüzüne çıktıktan sonra 

gelecekte bu ilişki tamamen açık mı olacak? 

 

 Semiyun: Şüphesiz açık olacaktır. Artık bu şekilde 

bir gizli görev yapmanın anlamı olmayacağı aşikardır. 

 

 Soru: Peki içinde gizli kısımlar olamaz mı? 

 

 Semiyun: Hayır olamaz. Bunun manası olmayacaktır. 

Ama Agarta'dan yine sizin idrakınıza bile gelmeyen 

konulardaki yardımlarımız yapılmaya devam edilecektir. 

 

 Soru: Efendim Agartalıların ortak çalışmalarına bir 

konuyla değinmek istiyorum. Şu şekilde bir yardım istesek 

olur mu? Örneğin Turan Olgaç büyüğümüz beynindeki bir 

kan pıhtısı nedeniyle felçli bir durumda ve bu durum bizi 

oldukça üzüyor. Biz mesela böyle bir yardım istesek, 

Agarta'dan bir kişi gelse, görünür veya görünmez bir şekilde 

yaklaşsa, görünür olarak mesela yeryüzünde bir doktor gibi 

gelse ve beynindeki bu pıhtıyı alsa, bu da bir yardım 

sayılmaz mı? 
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 Semiyun: Şüphesiz yardım sayılır ve bu tür 

yardımlarımız vardır. Ama bu tür bir yardımın yapılabilmesi 

için o kişinin mutlak kaderinin buna cevap vermesi 

gerekmektedir. Şayet planı ve programı bu şekilde tanzim 

edilmişse bu kardeşimiz örneğin hayatını bu şekilde devam 

ettirip sonlandıracaksa bizim o kadere müdahale etmemiz 

asla doğru olmayacaktır. Ama esneklik olan konularda gerek 

bu şekilde olsun, gerekse bizim ihtiyaç duymamız nedeniyle 

olsun yardım yapılabilmektedir. Turhan Bey konusunda şu 

ana kadar kaderinin bir gereği olarak davranıldığının 

bilinmesini isterim. Ama yarın durumu değişecekse ona şu 

aşamada bir şey diyemem. Teorik olarak bu yardım 

talebinizi kabul ediyoruz. İlahi alemin müsaadesi olduğu 

takdirde bunu yapmak bizim için son derece basittir ve bunu 

da büyük bir arzu ile yerine getirebiliriz. 

 

 Soru: Celse 93'de başka bir konuya değinmiştik. 

Örneğin Agarta'dan dünyaya biri geliyor. Yardımını yapıp 

dönüyor. Böyle anlık yardımlar, çok kısa yardımlar da 

olabiliyor değil mi?  

 

 Semiyun: O da zaman zaman olmaktadır. Fakat 

burada daha farklı haller söz konusudur. Örneğin yardım 

yapılan kişinin hayat programı ile Agarta'dan gelip bu 

yardımı yapan kişinin hayat programı arasında bir yönüyle 

bağlantı vardır. Çünkü her ne kadar aramızda büyük 

medeniyet farkı ve ruhsal olgunluk farkı olsa bile dünyaya 

doğan kişilerin bir kısmının aynı ruhsal olgunlukta 

olmalarına rağmen, hatta daha ileri ruhsal olgunlukta 

olmalarına rağmen dünyaya bir görev ile geldiğini 

biliyorsunuz. Bu görevin kapsamı Agarta'da yaşayan 

kardeşimizin görev kapsamı ile ilişkili olabilir. Bu tür 
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durumlarda eğer öngörülmüşse o Agartalı görevi icabı gelip 

bu tür bir yardımı yapar ve gider. Bu tür örnekler vardır. 

 

 Soru: İnsanlar bilsin-bilmesin bu tür yardımlar 

yapılıyor deniyordu. O halde bilinenler vardır diye bir netice 

çıkıyor ortaya? 

 

 Semiyun: Planı icabı bu tür bir yardım bilinmesi 

gereken bir yardımsa Agartalı kendisini tanıtır ve yardımını 

yapar. Aslına bakarsanız dün bizden istediğiniz yardım yine 

bu sorunuzun cevabına en güzel örnektir. Biz dünyasal bir 

işte Agartalılar olarak grubunuza yardım yaptık ve yapmaya 

devam ediyoruz. 

 

 Soru: Tabii bir de dünya insanlığının Agartalılar 

tarafından korunup himaye edilmesi vardı. Örneğin atom 

bombaları patlatıldı. Bunların dünyaya ve dünya insanlığına 

zararları vardı ve insanlık bu zararlar bertaraf edilmeseydi 

çoktan yok olmuştu. Bunların temizlenmesi, uzaylılardan 

korunma gibi bilinmeyen yardımlar, himayeler var mı 

efendim? 

 

 Semiyun: Agarta'dan yapılan yardımların bir kısmı 

zaten bu konuları kapsamaktadır. Atom bombasının 

patlatılmasındaki zararlı unsurların temizlenmesinde hem 

ilahi görevliler, hem kozmik görevliler müştereken 

çalışmalar yapmışlardır. Halen yapmaktadırlar. Bunun 

içinde Agartalılar da yer almıştır. Daha önceki bir 

celsemizde dünya insanlığını ellerine imkan geçse bir anda 

yok edecek kozmik uygarlıklar bulunduğunu söylemiştim. 

İşte bu uygarlıkların dünyaya, dünya insanlığına müdahale 

etmesini de yine biz ve bizim bağlı bulunduğumuz büyük 
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birliktelikler önlemektedir. Bu tür örneğini sunduğumuz 

yardımlarımız olmaktadır. Yine bunun dışında henüz 

aklınıza gelmeyen pek çok konularda bizler sizleri gerçekten 

himaye etmekte ve sizlere yardımcı olmaktayız. Çünkü insan 

olarak görevlerimizden bir tanesi yine siz yeryüzü 

insanlarına her yönüyle yardımcı olmaktır. 

 

 Soru: Şimdi biz burada Agartalıları bu dünya 

insanlığına tanıtma görevini sürdürüyoruz. Bir de bizim 

dışımızda Agartalı bazı görevlilerin Agarta'yı dünyalılara 

tanıtmadaki görevleri vardır diye düşünüyorum. Bunlar nasıl 

bir ilişki yürütüyorlar efendim? 

 

 Semiyun: Sizinki gibi bir ilişki yürütülmemektedir. 

Bir dergide yayınlandığı şekilde bireysel ilişkiler, bireysel 

tanıtımlar devam etmektedir. Bir de Üstadımız gibi çok 

yüksek seviyeli varlıklara Agarta'yı gezdirmeler, Agarta'yı 

tanıtmalar daima olacaktır. Bunun dışında yine çok özel 

gruplarla Agartalıların ilişkisi bulunmaktadır. 

 Soru: Örneğin bizim Ekolümüz bu manada, 

grubumuz bu manada özel bir çalışma grubu kapsamına 

giriyor mu? 

 

 Semiyun: Hem girmekte, hem girmemektedir. Sizler 

kendi içinizde kuvvetli bir birliği ve dayanışmayı henüz 

oluşturabilmiş değilsiniz. Bunu oluşturduğunuz anda çok 

özel ilişkilerimizin olacağının bilinmesini isterim. Ama biz 

bu çalışmanın devamında sizinle çok özel ilişkiler içerisinde 

bulunacağımızı daha önceden söylemiştik. Bu sözümüzde ne 

kadar ısrarlı olduğumuzu yakın bir gelecekte anlayacaksınız. 
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 Soru: Bütün bunların toplam değerlendirmesi yapılı-

yordur herhalde efendim. Yani dabbetül arzın dünya 

insanlığına kendini tanıtmasında ulaşılan seviye oransal 

olarak nedir? 

 

 Semiyun: Bir oran vermemekle birlikte dabbetül 

arzın yani bizlerin dünya insanlığına kendimizi tanıtma 

süreci başlamıştır. Toplumsal açılımlara doğru hedeflenen 

program dahilinde ilerlenmektedir. Biz elbetteki bunun 

toplam değer-lendirmesini kendimizce yapmaktayız ama 

size bir oran ver-menin doğru olmadığı düşüncesindeyim. 

 

 Soru: Benim bugün için soracağım sorular bu 

kadardı. Yararlı bir celse olduğu düşüncesindeyim. İlave bir 

şeyler varsa alalım. 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Bu kadarı yeterlidir. Size iyi 

günler dilerim. 

 

 

 

 Celse: 132 21.9.1997 

 

 Diğer celselerdeki eksikliklerin tamamlanmasına 

 yönelik çeşitli konular. 

 

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Bu akşam diğer celselerdeki bazı 

eksikliklerin tamamlanması hususunda bir çalışma yapmak 

istiyorum. Çeşitli konularda hazırladığım sorular vardı. 



 189 

Onlara yeterince cevaplar alarak celseyi bu konulara 

ayıralım istiyorum. 

 

 Semiyun: Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Biz 

soracağı-nız her soruyu cevaplamaya hazırız. 

     

 Soru: Önce küçük somut konulardan başlayalım. 

Örneğin Agarta'da dev ağaçlar, dev karıncalar, dev 

hayvanlar var mıdır? 

 

 Semiyun: Düşündüğünüz manada dev karınca ve 

hayvanların olmadığını söylemeliyim. Her şeyden önce bu 

kainatta fiziki varlıkların kendi özelliklerine uygun 

büyüklükleri, ebat ve şekilleri olduğunu söylemeliyim. Bir 

arslan büyüklüğünde bir karıncanın teorik olarak var 

edileceği düşünülse bile kendisinden beklenen ve istenen 

işlevi bu durumda o hayvan yerine getiremeyecektir. Öyle 

bir karınca yeryüzünde olsaydı ya karıncanın soyu tükenmiş 

olurdu veya yeryüzünde örneğin siz insanlar 

bulunamazdınız. Her şeyin bir denge ile oluşturulduğunu 

biliyorsunuz. O açılardan yaklaştığınızda düşündüğünüz 

manada büyük bir karınca veya diğer canlı türleri bizde 

yoktur. Ama ufak tefek farklılıklar yukarıda söylediğim 

prensibe halel gelmeyecek şekilde daima mevcutturlar. 

 

 Soru: Örneğin bizimkinden yüz kat büyük bir dünya 

olsa, burada bizimkinden yüz kat büyük bir karınca ile veya 

ağaç ile karşılaşamayız. Ben o manayı anlıyorum. 

 

 Semiyun: Anladıklarınız tamamen doğrudur. 
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 Soru: Su bardağı var mı veya bunun gibi günlük 

eşyalar efendim? 

 

 Semiyun: Hayır su bardağımız yoktur. Günlük 

eşyala-rımızın bir kısmını daha önceki celselerimizde 

söylemiştim. 

 

 Soru: Suyu  bardaksız mı içiyorsunuz? 

 

 Semiyun: Bizde bardakla içme veya bardaksız içme 

diye bir kavram yoktur. 

 

 Soru: Ama şimdi suyu ağıza sonuçta götürmeniz 

gerekiyor öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Bunu kabul ediyorum. 

 

 Soru: Peki yerçekimsiz bir ortamda suyun havada 

hareket edip ağzınıza gelmesi gibi bir şey mi söz konusu? 

 

 Semiyun: O çok kaba bir benzetme ile uygun bir 

yaklaşım olabilir. 

 

 Soru: Net anlamadım efendim. Siz suyu nasıl içersi-

niz? 

 

 Semiyun: Bunu yine gözlerinizle görmeniz çok daha 

uygun olacaktır. Elbetteki biz de bir araç, gereç kullanırız. 

Ama bu araç ve gereçler sizin düşündüğünüz araç ve 

gereçlerden oldukça farklıdır. Aramızdaki büyük medeniyet 
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farkı bunu böyle tespit etmiştir. Yine bu tür teknik konulara 

girersek işin içinden çıkamayacağımızı önemle belirtirim. 

 

 Soru: Örneğin yerçekimsiz ortamdaki gibi su 

alınabilecek yerden gelip ağzınıza giriyor. O zaman şunu 

sorayım: Musluk yok mu sizde efendim? 

 

 Semiyun: Düşündüğünüz manada evimizde musluk 

yoktur. 

 

 Soru: Yani borular, su sistemi v.s... 

 

 Semiyun: Hayır asla olmamıştır. Bu bizim 

medeniyeti-miz için uygun bir yaklaşım değildir. 

 

 Soru: Ama evlerde su olmalı. Bir yıkanma kavramı 

yok mu efendim? 

 

 Semiyun: Yıkanma kavramı da var, evlerimizde su da 

var. Ama düşündüğünüz manada biz suları borularla 

getiriyor değiliz. 

 

 Soru: Kendiliğinden ışınlanarak mı geliyor? 

 

 Semiyun: Neden olmasın. Bunu birçok kereler 

işlemiştik. Biz suyu kendi doğal ortamından ihtiyacımıza 

uygun bir şekilde anında getirecek imkanlara sahibiz. 

Örneğin yıkanmak istiyorsak ya biz o doğal ortama gideriz 

veya o suyu kendimize anında getirebiliriz. Bu şekilde bir 

depolama veya boruyla getirme kavramı bizim için açıkçası 

ilkelliktir. 
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 Soru: Değişim konusu vardı. Değişimde şehirlerinizin 

büyük bölümünün farklı bölgelere taşınacağını biliyoruz. 

Sizin bir küçük deniziniz ve ormanlarınızın olduğunu 

biliyorduk. Değişimde bunların durumu ne olacak? 

 

 Semiyun: Bizim için denizimizi de, ormanımızı da bir 

yerden bir yere taşımak büyük bir sorun teşkil etmemektedir. 

Ama denizimizi bu günleri de düşünerek etkilenmeyecek bir 

yere yerleştirmiş durumdayız. Yine ormanlarımızın büyük 

bölümü mevcut konumlarını muhafaza edeceklerdir. Bir 

kısmını da biz yine çeşitli yerlere, örneğin şehirlerimizin 

civarına aktaracağız. 

 

 Soru: Agarta'daki insanlar daha önce insan varlığının 

dışındaki varlıklara enkarne olmuşlar mıdır? Örneğin 

Atlantislilere veya kainattaki başka bir varlık türüne. 

Aslında bu sorunun cevabını kısmen biliyorum. Dünya'da 

bile Atlantisli bedenlere enkarne olmuş varlıklar vardı. Ve 

onlara insan denmiyordu. Bu manada aynı şey, aynı süreç 

sizin için de geçerli midir? 

 

 Semiyun: Başka ne olsun. Sorunuzun cevabı kendi 

içinde mevcuttur. Biz yine ruhsal varlığın bir cüzü olarak 

kainatlardaki çeşitli prototiplere enkarne olduk. Bunların bir 

kısmı insan dediğimiz varlığın özelliklerini taşırken, bir 

kısmı  taşımıyordu. Ama hepsi yine ruhsal varlığın planlayıp 

idare ettiği yapılaşmalardır. 

 

 Soru: Efendim sizin Semiyun olarak Agarta'da diğer 

çalışmalar içerisinde bulunduğunuzu biliyoruz. Bize bu 

manada, bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? 
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 Semiyun: Bu çalışmaların doğrudan doğruya şu 

çalışmayla ve amacıyla ilgisi bulunmadığını söyleyebilirim. 

Ama benim burada dünya insanlığına Agarta insanlığını 

tanıtma kapsamı içerisinde yaptığım çalışmanın birçok yan 

çalışması vardır. Bunun siz ne manaya geldiğini henüz tam 

olarak öğrenecek durumda değilsiniz. Öğrenmemeniz daha 

uygundur. Aslına bakarsanız bu çalışmaların size yönelik 

söylenebilecek bir kısmını zaten daha önceki celselerimizde 

söylemiş bulunmaktayız. Benimle Agarta'da birçok 

görüşmeler yaptınız ve ben yine bu çalışma kapsamı 

içerisinde Üstadınız da dahil dünyadan bazı insanlar ile 

görüşmeler yaptım. Görevimin bir tanesi de budur. Bu 

görüşmelerin hemen hemen tamamına yakınını biz sizin dar 

şuurlarınızdan sildik. Çünkü bunun şu aşamada böyle 

olmasının faydası daha büyüktür. Bu görüşmelerin ötesinde 

yine bu programa bağlı olarak Agarta'da birçok çalışma 

grubuyla yürüttüğüm çalışmalar vardır. Bazı çalışma 

grupları başka kanallardan dünya insanlığının bizleri 

tanıması için çalışmalar yapmaktadırlar. Onlarla da 

aramızda koordineli bir ilişki mevcuttur. Ancak benim 

görevimin büyük bölümü burada yürüttüğüm, bu çalışmanın 

kapsamı dışında olan konularla ilgilidir. Çünkü benim 

mesaimi ve kendi kapasite-min çok küçük bir bölümünü bu 

çalışma kapsamaktadır. Atıl kalmak bizim için kabul 

edilebilir bir durum değildir. Ben de buradaki hayat 

programımı bu manada hazırlamış bulunmak-tayım. 

 

 Soru: Örneğin siz Ekol'den biri olarak Agarta'da 

doğmuş bulunuyorsunuz. Bu diğer çalışmaların; Ekol'ün 

Agarta'daki çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi müm-

kün mü efendim? 
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 Semiyun: Önemli bir konuya temas etmiş 

bulunuyorsunuz. Ben Ekol'ün bir görevlisi olarak Agarta'da 

yine Agarta Uygarlığı'nın tekamülüne hizmet etmek üzere 

bulunmaktayım. Agarta Uygarlığı'nın belirlenen hedeflere 

ulaşmasında onlara da pek çok vazifeli varlıkların indiğini 

zaten söylemiştik. Bu manada o vazifelilerden bir tanesi de 

benim. Agarta okulunu bitirmiş bir yapıda olmama rağmen 

burada bir öğretmen, bir öğretici olarak görev almış 

bulunuyorum. Bu manada hem Ekol'ün bir temsilcisi olarak, 

hem de üzerime almış olduğum bu önemli görevi yerine 

getirmek için çeşitli çalışmaları sürdürmekteyim. Agarta 

okulunu bitirmiş, buradan çoktan mezun olmuş biri olarak 

buraya dönüp, burada öğretmenlik yapıyorsam görevimin bu 

manada sizin açınızdan anlaşılır bir görev olamayacağı 

açıktır. Yani işin tekniğine inmemizi benden asla bekleye-

mezsiniz. Ekol'ün Agarta'daki çalışmalarını Agarta'nın 

tekamülü doğrultusunda yürüttüğümü söylemem şu aşamada 

yeterli olur kanaatindeyim. 

 

 Soru: Agarta'da cinsel yaşamın tabusal bir mana ifade 

etmediğini biliyoruz. Bizde bu maalesef bir tabu henüz ve 

sapkınlıklar da söz konusu. Agarta'daki cinsel yaşam 

hakkında biraz daha aydınlatıcı bilgi verebilir misiniz? 

 

 Semiyun: Bizlerin cinsel yaşantılarının olduğunu 

daha önce söylemiştik. Agartalılar da insandırlar. Kadın 

olsun, erkek olsun vücutlarının ihtiyacı olan hususları tatmin 

etmek arzusu içindedirler. Ama bu arzu son derece bilinçli 

ve kontrollüdür. Sizin durumunuza değinmek ve bizimkiyle 

bir karşılaştırma yapmak istemiyorum. Ama bizde cinsel 

ilişki gerçek aşktan doğar ve o ölçüde ulvi bir yapı arz eder. 

Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz gerçekten cinselliği 
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tabu olmanın ötesinde birbirlerini daha iyi sevmek, 

birbirlerini daha iyi anlamak açısından gerçekleştirirler. 

Cinselliğin bütün güzelliklerinden yararlanmak Agartalıların 

insan olarak haklarıdır. Bizler robot varlıklar değiliz. Her ne 

kadar ruhsal olgunluk bakımından çok ileri merhalelere 

erişmiş olsak bile fiziksel hayatın, fiziksel yaşamın 

gereklerini yerine getirmekten kaçınmayız. Yani bizler 

cinselliğe soğuk bakan, onu yerine getirmeyen varlıklar 

değiliz. Fakat şurasını önemle söylememe müsaade edin ki, 

bir Agartalı yıllarca cinsel ilişkide bulunmayabilir. Ve bu 

onda bir azgınlık veya bir huzursuzluk yaratmaz. Çünkü o ne 

istediğini bilen bir varlık olarak cinselliğini kontrol altında 

tutabilir. Bununla birlikte sizinkine benzer bir tarzda 

özellikle gençlerimiz daha sık ilişkide bulunabilirler. Ve 

yine her ne kadar tabusal bir mana ifade etmediğini 

söylesem de bunu ayrı ortamlarda, başkalarının gözüne pek 

gözükmeyen bir ortamda yapmayı tercih ederler. Çünkü 

bizler hayvan gibi kontrolsüz bir biçimde bu işi yapmayı 

arzu etmeyiz. Yemek yemek gibi, su içmek gibi vücudun 

ihtiyacı olan cinselliği biz tam kıvamında, tam ölçüsünde 

cinsellikten beklenen ne ise o kıvamda yapmayı bilmekteyiz. 

 

 Soru: Eşyaların montaj kavramı var mı efendim? 

 

 Semiyun: Evet vardır. Çünkü bir alet birçok parçadan 

oluşabildiği gibi görüntü itibariyle tek parçadan da 

oluşabilir. Ama tek parçadan oluşmuş eşyaların bile 

kimyasında işleyen pek çok parça vardır. Bu düşündüğünüz 

manada bir montaj gibi gelmese de bizim açımızdan yine bir 

montajdır. Aynı şekilde tıpkı sizinkine benzeyen değişik 

parçaların bir araya getirilerek, montaj dediğimiz hadisenin 

oluşmasına sebep olan durumlarımız vardır. 
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 Soru: Hangisi daha ağırlıklıdır. Yani  kullanılan 

aletler genelde görüntü itibariyle tek parçaymış gibi mi 

gözükürler? 

 

 Semiyun: Ağırlık bu yöndedir. Çünkü bizim aletleri-

mizin bozulmaz bir tarzda yapılmasında bu çeşit bir 

yapılaşma daha yararlı olmaktadır. Ama buradan montaj 

kavramına sahip aletlerimizin bozulduğu, dağıldığı anlamı 

çıkmamalıdır. Aletlerimiz gerçekten bozulmamaktadır. 

 

 Soru: Mesela gemilerde montaj vardır diye 

düşünüyo-rum. 

 

 Semiyun: Gemilerimizde montaj onların doğası icabı 

bulunmaktadır. 

 

 Soru: Bir cisimden, bir parçadan çok yönlü olarak 

yararlanılır diye düşünüyorum. Buna örnekler verebilir 

misiniz? 

 

 Semiyun: Gerek evlerimizin, gerek gemilerimizin, 

gerekse kullandığımız giysilerden ayakkabılarımıza kadar 

her şeyimizin pek çok maksatlarla kullanılabildiğini daha 

önce söylemiştim. Madem bir alet kullanıyoruz bundan 

azami ölçüde yararlanmak bizlerin sağlıklı düşünce 

şekillerinden bir tanesidir. Bütün aletlerimiz çok işlevlidir. 

 

 Soru: Efendim montaj şekli, tutturma şekli nasıl 

oluyor? Bizimki gibi vidalar, delikler olabiliyor mu? 
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 Semiyun: Hayır biz vida veya o tür bir şey 

kullanmıyoruz. Yine medeniyetimizin bize sağladığı imkan-

larla bağlantılı olarak montajlarımızı gerçekleştirmekteyiz. 

Bu öyle bir montajdır ki, asla kırılıp, dökülme, dağılma 

olmayacak sağlamlıktadır. 

 

 Semiyun: Efendim binaların tuğla gibi kristallerden 

yapıldığını biliyoruz. Kristallerden yapılmalarının farklı 

nedenleri var mıdır? 

 

 Soru: Kristalin çok yönlü bir madde olduğunu daha 

önce konuşmuştuk. Az önceki sorunuzun örneklenmiş bir 

cevabı kristaldir. Kristalden hem evlerimizde tuğla gibi 

yararlanıyoruz, hem de onun özelliklerinden yararlanıyoruz. 

Enerji çekmede, işlerimizin yapılmasında bu şekilde 

kristaller büyük fayda sağlamaktadırlar. Mesele bizim 

açımızdan böyledir. 

 

 Semiyun: Bu kristallerde kristal oranı nedir? Bu 

tuğlalar yekpare midirler? Altın oranları v.s. içinde var 

mıdır? 

 

 Semiyun:  Aslına bakarsanız düşündüğünüz manada 

tuğla veya daha farklı kalıplar içinde kristaller kullanma-

maktayız. Onları yekpare olarak kullanmak bizim için daha 

elverişlidir. Ve biz yaptığımız binalarda kullandığımız 

kristal olsun, altın olsun veya başka bir madde olsun yekpare 

olarak onu kullanmayı başarabilecek imkanlara sahibiz. 

Oransal olarak saf kristal veya saf altın kullanılabilir. Bunlar 

belirli oranlarda yapılacak işlerin ve istenilen işlevlerin 

gerçekleş-tirilmesi için ayarlanabilir. Orası o kadar önemli 

değildir. 



 198 

 

 Soru: Yerçekimini yok eden kanundan asıl ne şekilde 

yararlanılıyor? Onun özüne bir türlü girememiştik. Bu 

konuda ne söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Bu konuyu anlatamamanın sıkıntısı içinde 

olduğumu söylemeliyim. Çünkü idrakınıza henüz giremeye-

cek işler ve fonksiyonlarda biz bu kanundan yararlanmakta-

yız. Daha önceki celselerde nispeten sizin şuurunuza uygun 

yaklaşımlar için yararlandığımızı söylemiştim. Ama asıl 

bunların dışında yararlandığımız konular var demiştim. İşte 

bunun ötesinde bu konuların neler olduğunu aramızdaki 

medeniyet farkının ortaya koyduğu olumsuzluk nedeniyle 

henüz size izah edebilecek durumda değilim. Beni anlayışla 

karşılayacağınızı ümit ediyorum. 

 

 Soru: Ben karşılıyorum da okuyucu ne diyecek onu 

bilemem efendim? 

 

 Semiyun: Bu sorunun okuyucular açısından bile 

cevabını; önümüzdeki çağa, kendi imkanlarıyla bulmalarına 

bırakmak daha uygun olur kanaatindeyim. 

 

 Soru: Efendim kainat uçsuz bucaksız. Yani sonsuz 

bilginin öğrenilme çabası var. Ayrıca tekamül de sonsuz. Bu 

durumda bizler, sizler gibi varlıkların sonsuz bilgiyi alma 

imkan ve kapasitelerinin yaratılıştan var olması gerektiği 

sonucuna ulaşıyorum. Adeta sonsuz bilgi diyebileceğimiz 

çokluktaki bilgiyi alabilecek bir şuurun da o nispette sonsuz 

olması gerekir. Buradan şu sonuç çıkıyor: Bir; insanların 

şuur yapısı sonsuz bilgiyi alabilecek durumdadır. İki; Bunu 
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kolayca alma ve kullanma imkanı olmalıdır. Buna göre 

Agartalıların durumu nedir? 

 

 Semiyun: Çok güzel bir tespit yaptığınızı öncelikle 

belirtmek istiyorum. Sizin durumunuza bir göz atacak 

olursak şuur kapasiteniz bilgiyi alma, öğrenme ve uygulama 

imkanlarınız dünyevi hayatın icapları ile orantılı olarak 

ayarlanmıştır. Sizler çok daha yüksek bir şuur seviyesi ile bu 

dünyaya şu halinizle bile doğabilirdiniz. Rehberleriniz 

olsun, hayat planınızı idare eden mekanizma olsun bunu 

yönlendiren, kontrol eden per değeri olsun sizi çok daha 

yüksek bir şuur ile yeryüzüne bırakabilirdi. Ama siz 

buradaki realiteyi ve buradaki düzeni bu defa bozmuş 

olurdunuz. Yeryüzünde insanların tekamülüne uygun 

ortamlar bu manada oluşturulamazdı. Sonuç itibariyle bir 

yerden alınması istenen bilgi ne oranda ise insanların o şuur 

ile doğmaları pek doğal bir hadisedir. Bu okulun vasfı 

buradan alınacak bilginin niteliği daha yukarıdan 

bilinmektedir. Ve bu bilgiyi bu vasıfta alabilecek bir şuur 

insanlara verilmektedir. Aksi bir mana ifade etmez ve o 

insan o hayatında istenilen maksadı elde edemez. İşte 

böylece tekamülde ilerlendikçe, daha yüksek okullara 

doğuldukça daha geniş şuur açıklığı yine yukarıdan 

ayarlanır. Aslında ileri aşamalarda bunu varlıkların özleri 

kendileri yapmaya başlarlar. Genel olarak bilginin 

öğrenilme-si ve tekamülün ana prensiplerinden bir tanesi 

budur. Bize gelecek olursak; biz Agarta okulunda yaşayan 

insanlar olarak buradan ve bu Agarta'nın tesir sahası 

içerisindeki yerlerden elde edilecek bilgiyi alabilecek sürat, 

imkan ve genişliğe sahip bir şuur ile doğmuş bulunuyoruz. 

Bu öyle bir şuurdur ki, sizin için imkansız denebilecek 

öğrenmeleri anında yapacak ve bunu verimli bir şekilde 
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kullanacak imkanlara sahiptir. Bırakınız dünyaları daha 

yukarılara doğru çıkıldıkça ruhsal varlıklar sonsuz kainat 

bilgilerini süratle alabilecek imkanlara kavuşurlar. Yine de 

bütün yaratılışa kıyasla hangi mertebele-re erişirlerse 

erişsinler varlıkların bir imkan hududundan söz edilebilir. 

Hattızatında bu sonsuz kainatları bile yaratan yine bu 

şuurları geniş, bu bilgileri öğrenmiş varlıklardan başkaları 

değildir. Ama birde bunun öteleri vardır ki, oralar artık 

düşündüğünüz şu kavramlarla ifade edilemezler. Allah'ın 

varlığına, O'nun yoluna ve bilgisine bir sınır koymak 

mümkün olmadığından öğrenme, yol, idrak ve genişleme 

sonsuzluklara doğru açılan bir mahiyet arz eder. Sanırım 

konu anlaşılmıştır. 

 

 Soru: Ben anladım efendim ama burada yolun 

neresin-desiniz diye bir soru sorarsam sıfırdayız demek 

mümkün mü? 

 

 Semiyun: Genel olarak bir oran verilemez. Sadece 

ulaşılan hudutlar vardır. Bu hudutlar kapsamında bir şeyler 

söylenebilirse de o huduttan sonra yine başka ufuklar 

devreye girerler. 

 

 Soru: Bu manada bizim henüz bilmediğimiz pek çok 

ilim Agarta'nın doğal ilmi gibi değerlendirilebilir mi? 

 

 Semiyun: Esasında sizin ciddi olarak ilim veya bilim 

diye bir kavramınız yoktur. Sizde gerçek bilimden 

bahsedilemez. Bizde ise durum bu nispette farklıdır. Gerçek-

ten bizim asıl üzerinde çalıştığımız konular henüz dünya 

insanlığının hiç bilmediği, hiç farkına varamadığı kanunların 

bilgilerini alıp uygulamaktır. Sizin bildiğiniz konularla ilgili 
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çalışmalarımız da vardır ama artık onlara saçak kanunlar 

gözüyle bakmak daha uygundur. Yani sizin üzerinizde 

çalıştığınız bilimler, ana kanunların tali kısımlarını oluştur-

maktadırlar. Siz daha tali kısımlar, tali kanunlar hakkında 

bile ciddi bilgilere sahip değilken bunların bağlı olduğu ana 

kanunları kavramanız az önceki bilim kavramı gereği 

mümkün değildir. Biz ise asıl bilim olarak bunlarla meşgul 

olmaktayız. 

 

 Soru: O halde Agarta'nın ilmi nedir dersek bize ne 

dersiniz efendim? 

 

 Semiyun: Pek çok şey söylenebilirse de az önceki 

sözlerimizi bu sorunun cevabı açısından da 

değerlendirebilir-siniz. Mevcut bütün konular daha 

yukarılarda, daha ana kanunlara bağlı olarak 

toparlanmaktadırlar. Biz işte az önce sözünü ettiğim gibi 

daha ana kanunlarla, Agarta'nın seviyesine uygun kanunlarla 

muhatap olmakta onlarla ilmimizi öğrenmeye, ilim yapmaya 

çalışmakta ve böylece tekamül etmekteyiz. 

 

 Soru: Efendim benim hazırladığım sorular bu 

kadardı. Bu konuya ne ilave etmek istiyorsunuz? 

 

 Semiyun: Genel olarak sorularınızın cevapları bu 

kadardır. Bu akşamlık yeterlidir. Size iyi geceler dilerim. 
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 Celse:133 13.10.1997 

 

 Agartalılara ait holografik ufo resmi ve bilgisi. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim, buyurunuz. 

 

 Soru: İyi geceler. Bu akşam çok önemli gördüğüm bir 

konu üzerinde konuşalım istiyorum. Bu konu artık Agartalı-

ara ait olduğunu bildiğimiz bir ufo resmi ve buna ait bilgiler. 

Fenomen Dergisi'nin Mayıs/1997 sayısının 53. sayfasında 

"Ufo Dosyası" adlı bölümde bir ufo fotoğrafı yer alıyordu. 

Resmin yanında "Dünyanın İçine Yolculuk" başlığı altında 

bir paragraflık bilgi sunulmuştu. Bu bilgileri okuyunca 

bunların bizim kitaplarımızda bahsettiğimiz bilgiler ile aynı 

olduğunu anladım. Ve aklıma bu resmi çeken ve dünyanın 

içine götürülen kişinin Agarta ile ilişkisi olabileceği fikri 

geldi. Öncelikle bu bir paragraflık bilgiyi özellikle 

okuyucuları dikkate alarak sunmak istiyorum: "Bu inanılmaz 

güzellik ve etkideki net fotoğrafta görülen kırmızı ve altın 

renkli "Plazma Araç" fotoğrafı 1994 yılında, Carlos Diaz 

tarafından Meksika Tepetzlan'daki evinin yakınında çekildi. 

Carlos, 17 yıldan beri dünyadışı canlılarla ilişkide olduğunu 

belirtiyor ama onların nereden geldiklerini açıklamak 

istemiyor. Yalnız bir konuşmasında onların araçlarına bindi-

rildiğini ve dünyanın içine götürüldüğünü, orada muhteşem 

çiçek bahçelerinin bulunduğunu, ilahi bir müziğin 

çalındığını ve dünyanın her tarafından getirilen yaşam 

türlerinin dolaştığını belirtti. Dünyadışı canlılar dünya 

yüzündeki yaşam türlerini korumaya çalışarak, azalan türleri 

yeniliyorlar ve en büyük korkuları İnsanoğlu'nun gezegenin 

yüzeyini yok etmesi. Diaz, belki de ufo literatürünün en 
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ilginç örneklerinden. Çünkü reklamını yapmıyor ve doğru 

veya yanlış bildiklerini açıklamaktan kaçınıyor."  

 

 Bu yazıda bizim Agarta celselerinde işlediğimiz ve 

bizi onaylayan pek çok husus var. Şimdi onlara 

karşılaştırmalı olarak değinerek yine okuyuculara arz 

ediyorum: 

 

 - Agarta'ya ait bilgilerde; Agarta'dan haberi olan, 

Agartalılarla ilişkide bulunan başka ülkelerden insanlar var 

denilmekteydi. Bu bilgi böylece onaylanmaktadır. 

 

 - Resimdeki ufo plazmik araç niteliğinde. Agarta 

gemileri 8. boyuta kadar çıkıyorlar. Yani plazmik ve ötesi 

hale dönüşebiliyorlar. 

 

 - Bu kişi onların gemilerine binip dünyanın içine 

götürüldüğünü söylüyor. Agartalılar da dünyanın içinde 

yaşıyorlar. 

 

 - Bu kişi orada muhteşem çiçek bahçeleri olduğunu, 

dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin burada bulunduğunu ve 

bunların dünyanın her yanından buraya getirildiğini 

söylüyor. Biz ise bu konularda 3. kitap da dahil çok yönlü 

bilgi aktarımları yapmıştık. 

 

 - Dünyadaki bitki ve hayvan türleri orada korunuyorsa 

bu uygarlık yine ancak fiziki olmak durumundadır. Yani 

gidilen yol farklı vibrasyonalitedeki bir alem değil. Agarta 

Ülkesi de yine bu fiziki skalada (en azından esas bölümü). 
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 - Türlerin korunması konusunda da biz kitaplarımızda 

Agartalılarla konuşmuş ve onların bu şekilde çalışmalar 

yaptıklarını öğrenmiştik. 

 

 - Dikkat edilirse Carlos Diaz onların nereden geldikle-

rini söylemiyor. Çünkü gerçek olamayacağı için, "uzayın 

şurasından geliyorlar" diyemiyor. "Yeraltında yaşıyorlar" 

dese çok daha zor duruma düşebilir. Zira uzaydan gelme 

fikrinin yanında yeraltında yaşama kavramı çok daha zor 

kabul edilebilir bir gerçek olarak değerlendirilebilir. 

 

 - Carlos Diaz 17 yıldır bu ilişkiyi sürdürmesine 

karşılık tanınmak istemiyor, çok konuşmuyor. Demek ki 

şöhret ve para peşinde koşan biri değil. Aksine kendisinin 

tutarlı bir vazife insanı olduğu anlaşılıyor. 

 

 - Agarta'ya açılan 4 kapıdan biri de Meksika'daydı. 

Carlos Diaz da Meksikalı. Bu açıdan da arada bir bağ 

olduğu düşünülebilir. 

 

 Bütün bunlar yeraltında yaşam fikrine karşı benim 

aldığım bilgileri onaylıyor. Kuran'dan sonra Meksika'dan bu 

yönde beni onaylayan bir bilgi gelmesi doğrusu hoşuma 

gitmiş bulunuyor. 

 

 Bu tespitlerin sizinle değerlendirmesine geçmeden 

önce yine bu konuyla ilgili olarak gelişen olayları 

okuyuculara anlatmaya devam etmek istiyorum. 

 

 Ben mevcut bilgileri bu şekilde karşılaştırıp geminin 

Agarta'ya ait olduğunu anladıktan sonra sizinle telapatik bir 
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görüşme yaptım. Ve siz, "geminin size ait olduğunu" 

söylediniz. 

 

  Bundan sonra konuyu telefonda Üstadım Muzaffer 

Kınalı'ya aktardım. Ve O'ndan bu konuda bir celse 

yapmasını istedim. Denizli'de Üstadın başkanlığında yapılan 

celsede bu ufo resmi ilahi alemdeki görevlilere gösterildi. 

Bu yöntemin zaman zaman başka ufo resimleri için 

yapıldığını burada söylemeliyim. Ruhani görevliler böylece 

bize bu resimlerin sahte olup, olmadıklarını söylüyorlardı. 

Dahası gerçek olan ufo resimleri vasıtasıyla, o resimleri işin 

doğası gereği adeta anahtar gibi kullanarak bizler o 

uygarlıklarla bu sayede ilişki içine girebiliyoruz. Belki de 

onların böyle resim bırakmaları ruhsal çalışma yapabilen 

olgun grup ve insanların onlarla temasını sağlamak için 

şuurlu olarak gerçekleşiyor. 

 

 Bu resme bakan ilahi görevliler, "bu fotoğrafın 

Agartalılara ait holografik ufo" olduğunu söylemişler. 

 

 Yani Üstadın celsesinde de bu konu böylece onaylanı-

yor. Celsede "Holografik ufo"nun ne olduğu da açıklanıyor. 

Agartalılar farklı boyut ve alemlerde araştırmalarda bulunur-

ken önden bir holografik ufo gönderiyorlar. Bu ufo esas 

ufonun her yönüyle bir yansıması. Bunu diğer uygarlıkların 

ayırt etmesi çok zor. Çok uzak mesafelere kadar Agarta 

gemisi bu görüntüyü yollayabiliyor. Ve o esas gemi gibi pek 

çok işleve sahip. Esas gemi ise kendini o alem için 

görünmez kılabiliyor. İşte resmi çekilen gemi, Agarta'dan 

yollanmış bir holografik ufo. Bu resmi çeken kişi ise astral 

olarak Agarta'ya götürülüp, gezdirilmiş. Zaten ben de 

üçüncü kitabımızda bizim arkadaşlarımızın buna benzer 
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şekilde Agarta'ya götürüldüğünü anlatıyorum. Bu da 

birbirini onaylıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Agartalılara ait  holografik uzaygemisi resmi. 

 

 Burada önden görüntü gönderme kavramının bizim 

için yabancı bir şey olmadığını da okuyucu için 

açıklamalıyım. Ruhsal celselerde özellikle bilinmeyen 

alemlerde dolaşırken (ve daha çok negatif alemlerde) biz 

önden görüntülerimizi yollayıp kendimizi görünmez 

kılıyoruz. Bunları rehberler ve bize verilen emanetler 
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yardımıyla yapıyoruz. İşte negatif varlıkların ilk saldırıları 

bu görüntüye oluyor. Ve biz böylece düşmanımızı 

yanıltabiliyoruz. Gerektiğinde görüntümüzü ço-

ğaltabiliyoruz. 

 Holografik ufoya ait bu bilgilerin bir kısmını Üstatdan 

almışken, bir kısmını da ben sizinle yaptığım bir özel 

celsede almıştım. Böylece karma bir bilgiyi de soru cevap 

şekline yönelmeden okuyucuya sunmuş oldum. Burada bir 

de "holografi" konusunun açıklanmasında yarar var. 

Sözlükte bu konuda şunlar yazıyor: 

 

 Holografi: İki lazer demetinin üstüste gelmesiyle oluş-

muş girişimden yararlanan kabartmalı fotoğraf çekme 

yöntemi. 

 

 Hologram: Üç boyutlu bir nesne üzerinde kırılmış 

ışığı kaydeden ve belli bir açı altında bir ışık demetiyle 

aydınlatıldığında fotoğrafı çekilmiş nesnenin kabartmalı 

görüntüsünü veren saydam fotoğraf klişesi. 

 

 Bütün bu gelişmelerden sonra çalışmamızın üçüncü 

kitabının basımı gündeme gelince ben kitabın kapağına bu 

ufo resmini koymakta tereddüt etmedim. Aslında belki 

dördüncü kitaba konabilirdi ama o kadar bekleyemezdim. 

Ufo görüntü itibariyle çok güzel görünüyor. 

 

 Şimdi bu konuyla ilgili olarak hazırladığım sorulara 

geçiyorum. İlki şu: Öncelikle dergideki bir paragraflık 

bilgiler ile ilgili olarak bizdeki bilgilerin 

karşılaştırmasındaki tespitlere katılır mısınız? Bu konuda 

ilaveleriniz var mıdır? 
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 Semiyun: Tespitleriniz son derece isabetlidir. Zaten 

bu resmin Agartalılara ait bir ufo resmi olduğunu anlamanız 

ancak bu tespitleri yaptıktan sonra mümkün olmuştur. Yani 

siz, "bu güzel bir resim, bu Agartalıların gemisine ait olsun" 

diyerek böyle bir tespitte bulunmadınız. O ancak nefsin 

tespiti olurdu. Biz ise nefsin değil aklın tespitinin daha 

doğru olacağını bu şekilde size söylemekteyiz. Zaten gemiye 

bindiri-len kardeşimizin yeraltına yaptığı bir yolculuktan 

bahsediyor olması olayın seyrini ister istemez bize doğru 

yönlendirmekte-dir. O bir paragraflık bilgilerden bu 

tespitlerden daha fazlası-na zaten ulaşılamazdı. Bu açıdan 

sizi takdir ettiğimizi söylemeliyim. Bizim yazdıklarımızın, 

size verdiklerimizin bu sayede boşa gitmemiş olduğunu 

görmek ayrıca bizi memnun etmektedir. 

 

 Soru: Carlos Diaz'ın bu çalışması, ufoya bindirilmesi, 

ufo resminin çekilmesine izin verilmesi sanırım bir program 

dahilinde oldu. Yani o çalışmanın programı hakkında ne 

söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Biz size birinci kitabımızda yeryüzünde 

bizden haberi olan başka insanların bulunduğunu zaten 

söylemiştik. İşte sözümüzün bir ispatı burada böylece ortaya 

çıkmıştır. Kardeşimizin üzerine aldığı progam içerik itibari 

ile size bir nevi malzeme, bir nevi kaynak ve bir nevi sizi 

onaylayan bir çalışma şekli olmuştur. Biz bunları dahi bu 

şekilde planlamış durumdaydık. Nihayet ona verdiğimiz 

imkan ve malzemeler sizin bu çalışmanıza yine imkan ve 

malzeme teşkil etmiş, böylece Agartalılar hakkında elde 

edilen bilgilerin gelişimine katkı sağlamıştır. Bunu yabana 

atamazsınız. Çünkü biz nihayet yeryüzündeki bütün 

insanlara kendimizi tanıtacak bir çalışma yapmaktayız. 
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Sağdan, soldan bu tür filizlerin fışkırması bundan sonra daha 

da sürat kazanacaktır. Bunların bir kısmından haberdar 

olacak bir kısmından da şimdilik haberdar olmayacaksınız. 

Ama sonun-da hepsinin bir noktaya doğru yöneldiğini, 

nihayet Agartalıları sonuçta bütün insanların bu şekilde 

tanıdığını göreceksiniz. Ama önemle belirtirim ki, ne Carlos 

Diaz'ı astral olarak Agarta'ya götürmemiz, ne de elde somut 

bir bilgi olarak resmi vermemiz sizi kalben kırmasın ki, 

böyle bir şey zaten olmamıştır. Ama şunu yine söylemeden 

edemeye-ceğim. Çalışmanın ana kısmı, ana odak noktası 

burasıdır. Merkez bu çalışmada buradadır. Çünkü bizim 

yaptığımız iş O kardeşimizin orada yaptığı işten daha 

zordur. 

 

 Soru: Efendim O'nunla da ilişkiye geçen, o konuyu da 

yöneten siz değilsiniz herhalde. Başka Agartalılar vardır 

diye düşünüyorum? 

 

 Semiyun: Evet vardır. Ama nihayet bu da bir program 

dahilinde birbirine bağlanmıştır. Bizim ondan ve diğer 

çalışmalardan haberimiz vardır. 

 

 Soru: Nihayet Carlos Diaz bu çalışmayı sonuç 

itibariyle görsel olarak yürütüyor. Resim çektiğine göre bu 

netice ortaya çıkıyor. İşte bunu bile toplumundan kendisi 

gizliyor. Biz ise size görsel olarak ikna olup inanmadık. 

Tamamen farklı bir çalışma ile, akıl ve bilim ile, bu ilim ile 

size inandım ve bu yöntem ile halka yöneldik. Bu yöntem 

daha zor gibi geliyor bana. Çünkü Peygamberimiz mucize 

göstermedi, Kuran'a akıl ile inanılmasını istedi. İsa mucize 

göstererek insanları ikna etti. Yöntem açısından böyle bir 
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ayırıma ne dersiniz? Bizim işimiz daha zor gibi geliyor 

bana? 

 

 Semiyun: Ben de zaten onu söylemekteyim. 

Tespitleri-nize katılıyorum. Elbetteki işimiz daha zor. Ama 

işte bu noktaya ulaştık. Zoru başardık. Bundan sonrası çok 

daha kolay olacaktır. 

 

 Soru: Şimdi resme gelmek istiyorum. Gemi pürüzsüz, 

çıkıntısız bir görüntü arz ediyor. Agarta gemileri hep böyle 

midir? 

 

 Semiyun: Genel olarak böyledirler. İstisnai de olsa 

size göre çıkıntı ismini verebileceğimiz unsurlara sahip bazı 

gemilerimiz vardır. Ama o çıkıntılı halde uzayda seyahat, 

üst boyutlarda sorun teşkil edebilir. Gerçi o gemilerimiz de 

oralara gidebilirler. Bu açıdan bir kısıtlayıcılık yoktur ama 

daha farklı sıkıntılar olmasın diye biz bu tür istisnai 

gemilerimizle çok uzak mesafelere, çok yüksek süratler ile 

seyahatler yapmıyoruz. Sonuçta gemilerimizin pürüzsüz 

olduğunu, çıkıntısız olduğunu büyük bir genelleme ile 

söyleyebiliriz. 

 

 Soru: Şimdi az önceki konuya tekrar döneceğim. 

Carlos Diaz bir vazifeli. Siz ise bu kişiye bir resim sunmuş 

bulunuyorsunuz. Bunun gelişimi nasıl oldu ve resmi 

vermenin bize malzeme sunma dışında onlara göre amacı 

nedir? 

 

 Semiyun: Bu kardeşimiz astral seyahat ile birkaç kere 

bizim ülkemizi ziyaret etmiştir. Sizin görevlilerinizden  

bazıları zaten bu ziyaretlerde bulunmuşlardır ki, bunda özel 
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bir ayrıcalık yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. Fakat Carlos 

Diaz yaptığı bu bireysel hareketin somut bir delilini elde 

etmek istemiş ve biz de bugünleri ve yarınları düşünerek 

O'nun isteğine saygı duymuş ve kendisine bu şekilde bir 

resim çekme imkanı tanımıştık. Aslında bunun o kadar 

abartılacak bir yanı olmadığı ortadadır. Sizin için belki 

düşündüğünüz manada en önemli somut delil bu gibi 

gözükse de yakında verilecek olanların yanında bu resmin o 

kadar da büyük bir olay olmadığı kendiliğinden ortaya 

çıkacaktır. Ama yine de öyle gerektiği için en azından bu 

kişinin kendi çalışmalarında kendine karşı bir takım 

hadiseleri, halleri yaşayabilmesi için böyle bir resim vermek 

zarureti ortaya çıkmıştır. Biz de bu kardeşimizi bağlılığından 

ve çalışmalarından dolayı bir nevi ödüllendirmek için böyle 

bir resim çekmesine izin verdik ve doğru yaptığımız ortaya 

çıktı. Çünkü bu kardeşimiz bu resmin sunulmasının dışında 

bu resimden dolayı yanlış bir amaca yönelmedi. 

 

 Soru: Yani para karşılığı da satabilirdi öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Bu da olabilirdi ama bunu yapmaması 

sevindirici olmuştur. 

 

 Soru: Efendim bu kişi dünyada yaşayan Agartalı biri 

olabilir mi?  

 

 Semiyun: Hayır olamaz. Zaten öyle olsaydı bütün bu 

konuşmalara gerek kalmazdı. 

 

 Soru: Geminin resmi gece mi çekildi? Çünkü öyle 

gözüküyor. Öyleyse bunun bir amacı var mı? 
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 Semiyun: Holografik ufo resmi çektirilmiştir. Yani 

düşündüğünüz manada fiziksel bir ufo resmi 

çektirilmemiştir. İşte ışıklı bir cismin bu şekilde 

resimlenmesinin gece yapılması takdir edilmiştir. Gündüz de 

yine holografik bir ufo resmi çektirmek imkanı vardı ama 

öylesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Aslına 

bakarsanız gece veya gündüz arasında yine amacın 

gerçekleşmesi açısından büyük bir farklılık olmayacaktı. 

Ama holografik ufonun gece görüntülenmesine karar 

verilmiştir. Ve görüntü gerçekten istediğimiz güzellikte elde 

edilebilmiştir. 

 Soru: Agarta'ya açılan kapılardan biri Meksika'daydı. 

Bu kişi de Meksikalı. Bu açıdan arada bir bağlantı var 

mıdır? 

 

 Semiyun:  Bir bağlantı vardır. Bunu da yakalamış 

bulunuyorsunuz. Çünkü O da vazifeli bir kardeşimizdir ve 

zamanı geldiğinde kendisi Meksika'daki kapıdan 

faydalanabi-lecektir. Ayrıca başka nedenler de vardır ama 

bu kadarı yeterlidir. 

 

 Soru: Nihayet size ait somut bir delil elimize geçti. 

Ben bunu önemli görmüştüm ama siz nasıl 

değerlendiriyorsu-nuz? 

 

 Semiyun: Az önce de söylediğim gibi lüzumlu olduğu 

için bu resmin çekilmesine izin verilmiştir. Hem O 

kardeşimiz ödüllendirilmiş, vazifesine bu resim katkı 

sağlamıştır, hem siz bu resmi yine yakalamış ve layıkıyla 

değerlendirmiş durumdasınız. Bir de bu resim ve yanındaki 

bilgiler pek çok ufoloğa, bu konularla ilgilenen insanlara 

yeraltında bir medeniyet olduğu fikrini vermiştir. Bu da az 
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şey değildir. Çünkü bu insanların büyük bölümü uzaydan 

gelecek olan  uygarlıklara yönelik bir zihinsel faaliyete 

girmişken bu bilgiler yeraltında yaşayan bir uygarlık 

olabileceği bilgisini, fikrini ve görüntüsünü onlara 

sunmuştur. Bu da az şey değildir. Biz bunları dahi planlamış 

ve böylece resim çekimine izin vermiş durumdayız. 

 

 Soru: Yeryüzünde azalan bitki ve hayvan türlerini 

Agarta'dan takviye etmenizin amacı nedir? Çünkü değişimde 

belki de pek çok tür yok olacak efendim? 

 

 Semiyun: O kadar önemli değildir. Bugün için 

yapılması gereken ne ise o yapılmaktadır. Yarın o türler 

dediğimiz gibi değişimde yok olacaksa hemen arkasından 

var olacak olanları biz elimizdeki imkanlardan yararlanarak 

sunmaya hazırız. Bu manada nasılsa bu türler yok olacak 

diye düşünmek hatalıdır. Biz yeryüzündeki dengeyi sizin 

dengesizliğinizi de hesaba katarak düşünmek 

durumundaydık. Size her türlü bildik bilmedik yoldan 

yardım yapmamızın, sizi koruyup kollamamızın bir 

örneklemesi de budur. Bu sözleri söylerken boşuna 

söylemiyorduk. İşte böylece yeryüzünde sizin hesapsız 

işleriniz yüzünden azalan bitki ve hayvan türlerinin yok 

olmaktan bu şekilde kurtulmasında biz  üzerimize düşeni 

yapıyoruz. Buna rağmen bir takım bitki ve hayvan türlerinin 

yok olması sizi yanıltmamalıdır. Bunlar böyle planlandığı 

için olmaktadır. Gerekirse biz müdahale ederek onları 

takviye etmeyi rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Belki de bugün 

bu şekilde yok olan türlerin bazılarını yeni bir çağda yine 

bizden takviye ile yeryüzüne göndereceğiz. 
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 Soru: Üstadın celsesinde bu resim gösterildi ve onun 

holografik bir ufo olduğu oradaki görevliler tarafından izah 

edildi. Burada siz devreye girdiniz mi? Girmedinizse bu 

bilgileri veren bu görevliler kimlerdir? 

 

 Semiyun: Biz o celseyi izlemekle yetindik ve devreye 

girmedik. Çünkü oradaki kardeşlerimiz, büyüklerimiz zaten 

işinin ehli varlıklardı. Bizlerin ve diğer medeniyetlerin tam 

bilgisine sahip vazifeli kardeşlerimizin verdiği cevaplar 

bizimkinden aşağı olmadığı gibi üstünde olabilecekti. 

Nitekim onlar kendi liyakatleri oranında gereken cevapları 

vermiş, ilahi alemden görevli olarak gönderilen 

vazifelilerdir. Müdahale etmemizi gerektirecek bir durum 

yoktu. 

 Soru: Bu holografik görüntüyü veren ufo resmi 

normal büyüklükte bir ufo. Dev gemi değil. Acaba dev 

gemiler de bu şekilde holografik görüntüler verebilir mi? 

 

 Semiyun: Her gemimiz holografik veya normal resim 

görüntüsü verebilir. O kadar zor bir şey değildir. Bu manada 

dev gemilerimiz bile bu görüntüyü vermektedirler ki, zaman 

zaman onların gittiği, üzerine aldığı görevler açısından bu 

şekilde hareketleri kaçınılmaz olmaktadır. 

 

 Soru: Bir gemi birçok görüntü verebilir mi? Verirse 

nasıl verir? Bu gücü nereden alır? 

 

 Semiyun: Bütün gemilerimiz, dev gemilerimiz de 

dahil birçok görüntü verebilirler. Bunun sayısının o kadar 

önemi yoktur. Milyonlarca görüntü vermek gibi bir kavram 

burada kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü gereği yoktur. 

Gerekirse gemilerimiz ihtiyacı nispetinde görüntü 
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verebilirler. Bunun enerji ile ilgisi olduğunu biliyorsunuz 

ama bizde sizinki gibi bir enerji problemi olmadığından bu 

görüntüler gemilerimizden, doğadan, uzaydan veya bulunan 

mekandan yararlanılarak elde edilen enerjiler vasıtasıyla 

rahatlıkla verilebilir. Enerji hiçbir yerden elde edilmese bile 

geminin içindeki imkanlardan yararlanılarak görüntü 

gönderilebilir. Çoğu zaman zaten öyle olmaktadır. Bunda 

ciddi bir sıkıntı bugüne kadar hiç olmamıştır. 

 

 Soru: Bundan amaç genel olarak korunma maksatlı 

mı? 

 

 Semiyun: Korunma bunlardan bir tanesidir ama tek 

neden bu değildir. Gerçekten bir insanın uzanabileceği 

kollarının olması nasıl faydalı ise bizim gemilerimizin de bu 

şekilde imkanlarının olması kaba bir benzetme ile böyle bir 

fayda sağlamaktadır. 

 

 Soru: Efendim benim bu akşam için hazırladığım 

sorular bu kadardı. Sizin ilave etmek istedikleriniz varsa 

alalım. 

 

 Semiyun: Bu konuda yapmış olduğunuz tespit ve 

çıkartmış olduğunuz neticeler okuyucularınız açısından çok 

faydalı olacaktır. Dördüncü kitabın uygun bir yerine bu 

geminin resmini koymanızı konu bütünlüğünün sağlanması 

açısından önemli görmekteyiz. Bunun dışında ilave edecek 

bir husus yoktur. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse:134 16.10.1997 
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 Agartalı uzayaraçlarının hareketleri. 

 

 Semiyun: İyi geceler. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: Bu akşam benim uçandairelerle ilgili kısa 

birkaç sorum vardı. Bunların cevabını almak istiyorum. 

 

 Semiyun: Buyurunuz. 

 

 Soru: Efendim uçandairelerinizde düz durma veya 

ters durma kavramları var mıdır? Yani örneğin bizim yolcu 

uçaklarımız ters gidemez, baş aşağı gidemez. Acaba 

uçandai-reler bu tür bir kavrama sahip midirler? 

 Semiyun: Aslına bakarsanız bu kavram doğal olarak 

izafi bir yapı göstermektedir. Düşündüğünüz manada bizim 

gemilerimiz düz veya ters gitme diye bir pozisyon veya 

kavrama sahip değildirler. Ancak kaza yapan, kontrolden 

çıkmış cisimler için böyle bir şey düşünülebilir. Her ne 

kadar gemilerimizin bir tepesi, bir tabanı varsa da 

gemilerimiz öyle bir tarzda inşa edilmişlerdir ki, dünya 

yüzeyi açısından konuşacak olursak tepesi dünyaya göre 

yerde gitse de, size göre ters bir vaziyette gitse de işte bu 

bizim açımızdan ters bir kavram gibi değerlendirilemez. 

Gemimizin tepesi veya tabanı yer değiştirerek gitseler bile 

bu bizim açımızdan ters gitme veya düz gitme kavramına 

uymaz ve içindeki insanlar veya eşyalar bu durumdan 

zerrece rahatsız olmazlar. Çünkü gemi kendini öyle bir 

ayarlama içerisine almıştır ki, biz geminin içinde daima 

sizin anlayışınıza göre düz bir ortamda bulunuruz. Yani 

düşündüğünüz gibi şimdi ters gidiyoruz veya şimdi düz 

duruma geldik gibi bir kavram bizde mevcut değildir. 
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İnanıyoruz ki, bunu pek yakında kendi gözlerinizle de 

görebileceksiniz. 

 

 Soru: Anlamak istediğim şu: Örneğin ben o gemilerin 

içine binsem, gemi hareket etse ve bana göre ters dönse ben 

tepe aşağı düşmez miyim? 

 

 Semiyun: Hayır. İşte biz de ondan bahsediyoruz. Siz 

hiçbir zaman gemi öyle bir pozisyonda gitse bile baş aşağı 

gittiğinizin farkına varamazsınız. Gemideki alet ve cihazlar 

insanları daima düz durumda (yine burada size göre 

konuştuğumu söylemeliyim) tutabilecek seviyededirler. 

Gemi-mizin içine bindiğinizde dışardaki hareketi gemi, ister 

ters, ister düz gitsin, ister dursun veya ister süratli gitsin siz 

asla farkedemezsiniz. Bunu biz istersek farkederiz. 

İstemezsek farketmeyiz. Ama siz şayet böyle bir geminin 

içinde bulunacak olursanız şu odanızda nasıl bulunuyorsanız 

yine o duygu içerisinde olacaksınız. Yani sabit bir yerde 

duruyor-muş hissini duyacaksınız. Oysa gemi o sırada 

herhangi bir konumda veya süratte gidiyor olabilecektir. 

 

 Soru: Örneğin bir geminin çok yüksek bir süratle 

giderken (fiziki kainatı ele alarak konuşuyorum) tabiri 

caizse aniden durması, bir anda durması gibi bir kavram var 

mıdır yoksa böyle bir sürtünme, frenleme gibi bir şey mi söz 

konusudur? 

 

 Semiyun: Hayır. Bu da önemli bir yaklaşımdır. Sizde 

hiçbir cisim bu şekilde durma imkanına sahip değildir. 

Bizim aramızdaki teknoloji farkı, medeniyet farkı bize bu 

imkanı vermiştir. Gemilerimiz ne kadar süratli giderse 

gitsinler bir anda durabilecek, saniyenin çok kısa bir süresi 
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içerisinde yerinde durabilecek imkana sahiptirler. Ve yine az 

önce sözünü ettiğim gibi geminin içindeki cihazlar olsun, 

insanlar olsun bu durumdan asla etkilenmezler. Onu 

hissetmezler bile. 

 

 Soru: Ben hatırlıyorum efendim. Yıllar önce, 

üniversite yıllarında bir gece Yenimahalle'de 5-6 arkadaş 

biraber uyduların gidişini seyrediyorduk. Aniden uyduların 

dikine yönünden giden, uydulardan çok daha parlak ve 

onlardan süratli bir cisim ortaya çıktı. Çok parlak bir yıldıza 

benziyordu ve bir karenin üç köşesini tamamlar nitelikte 

keskin dönüşler yaptı. Tam bir doksan derecelik açıyla 

döndü. Bir daha döndü. Hatta bir daha döndü. Ondan sonra 

yerinde sabit kaldı ve ışık azalarak söndü. Biz hayretler 

içerisinde birbirimize bakarak bunun bir uçandaire 

olabileceği yorumunda bulunduk. Dedik ki, "hiçbir dünyalı 

cisim böyle havada giderken köşeli dönüş yapamaz." Bu da 

onun gibi bir şey anladığım kadarıyla. 

 

 Semiyun: Sözünü ettiğiniz olayda siz gerçekten bir 

uçandaire görmüş bulunuyorsunuz. Ayrıca buna birkaç 

arkadaşınız şahit olmuş. İşte aynı yaklaşımı bizim 

gemilerimiz için düşünebilirsiniz. Ama yine buradan şunu 

hemen belirteyim ki, bu elde edilmesi çok güç bir teknoloji 

değildir. Uzaya çıkan hemen hemen bütün uygarlıklar bu 

teknolojiyi çok kısa sürede elde etmişlerdir. Ama halen 

seviye itibariyle bunu elde edememiş olan uygarlıklar yine 

mevcutturlar. 

 

 Soru: Bu ters gitme, düz gitme kavramı dev 

gemileriniz için de geçerlidir diye düşünüyorum. 
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 Semiyun: Şuraya kadar söylediklerimiz hem ufak 

gemilerimiz hem de büyük gemilerimiz için geçerlidir. 

 

 Soru: Bu küçük gemileri ele almak istiyorum. Boyu 

ne bileyim belki 8-10 metre, 15 metre, o tür küçük 

gemileriniz vardı. 

 

 Semiyun: Oldukça fazladır. 

 

 Soru: Öyle bir uzaygemisinin kapısı var mıdır? Yani 

siz o uzaygemisine girmek isterseniz nasıl girersiniz? 

 

 Semiyun: Genelde ışınlama yolu ile gireriz. Otomatik 

bir komut vermek suretiyle bedenimizi geminin içine 

ışınlarız. Ama gemimiz gerçekten gerektiğinde 

düşündüğünüz manada yürüyerek girmek için olsun, konuk 

ağırlama için olsun, henüz o seviyeye erişememiş canlıları 

veya cisimleri içine almak için olsun bir kapıya sahiptir. 

Düşündüğünüz kapıdan yine oldukça farklıdır. Bizler de 

zaman zaman çok çeşitli maksatlar için bu kapıyı kullanırız. 

 

 Soru: Kapılar birden fazla olabilir mi efendim? 

 

 Semiyun: Birden fazla olabilir demek yerine kapının 

gerektiğinde bir hayli büyük ölçüde açılabileceğini 

söylemek daha uygundur. İhtiyaca cevap verecek tarzda 

gemiyle dışarısını birbirine bağlayacak olan kısım açılır 

veya daraltılabilir. 

 

 Soru: Yani bu, geminin gövdesinin herhangi bir 

yerinden olabilir mi yoksa özel olarak burası kapı açılması 

için tasarlanmıştır denilebilir mi? 
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 Semiyun: Elbetteki tasarlanmış bir pozisyonda bulu-

nur. Her yerden olamaz. 

 

 Soru: Bu tür küçük ufolarda bölmeler var mı? 

 

 Semiyun: Sizin düşündüğünüz tarzda bölmeler 

yoktur. Gerektiğinde yekpare bir alan şeklinde kullanılabilir 

ki, genellikle böyledir. Ama geminin içi ihtiyaca cevap 

verebilecek nitelikte parçalara rahatlıkla ayrılabilir. Ama 

takdir edersiniz ki, sizdeki gibi duvarlara veya perdelere 

ihtiyacımız yoktur. Bir Agartalının bir başka Agartalıdan 

saklayacak hiçbir şeyi yoktur. Fakat teknik olarak öyle bir 

perdeye veya duvara gereksinim olduğu düşünülebilirse bu 

maksatla ilave edilmiş kısımlar olduğu söylenebilir. 

Gemilerin sağlam olması, emniyetli olması açısından bu 

perdelerin veya bölmelerin hiçbir esprisi yoktur. Bu 

maksatla perde konulmaz. Genel olarak gemilerimizin içinin 

ferah ve açık bir mekan olduğunu söyleyebilirim. 

 

 Soru: Gemilerin süratten dolayı ısınması, soğuması 

gibi kavramlar gündeme gelir mi? Gelirse bunlar nasıl 

giderilir? 

 

 Semiyun: Sizin düşündüğünüz tarzda gemilerimizin 

ısınmasından veya soğumasından söz edilemez. 

Kullandığımız malzeme nedeniyle gemilerin gövdesi 

kendilerini daima istenilen sıcaklıkta tutabilecek imkanlara 

sahiptirler. Hiçbir zaman bizim gemilerimizde ısınmadan 

kaynaklanan bir problem olmamıştır. Geminin gövdesi 

tasarlanırken kullanılan malzemeye dikkat edilmiştir. Ama 
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sadece malzeme burada yeterli olmaz. Ayrıca başka enerjiler 

yine bu ısınmaya karşı devreye girmektedir. 

 

 Soru: Yani o enerjiler devreye girmese ister istemez 

gövde ısınır diye bir netice çıkıyor sürtünmeden dolayı. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz ısınır. Ama o enerjiler 

devreye girmese bile o sıcaklıkla dahi gemilerimiz yapısının 

sağlamlığından dolayı bozulmaz, dağılmaz, fonksiyonunu 

kaybetmez. Bunlar belki çok yüksek teknoloji gerektiren 

konulardır size göre ama bizim için olay kendi çarkında 

rayına oturmuştur. Sizin için ise uzayda olsun veya madde 

ihtiva eden alemlerde, ortamlarda olsun harekette ısı 

problemi mevcuttur. Ve yakınlarda uzaya çıktığınızda yine 

bu ısı ile ilgili bir takım problemlerle karşılaşıp bunları aşma 

yoluna gideceksiniz. 

 Soru: Peki örneğin gemi suda istenilen süratte 

gidebilir mi? 

 

 Semiyun: Teorik olarak gidebilir. Hatta gemilerimiz 

bildiğimiz toprağın, kayanın içinde bile aynı vibrasyonel 

seviyede olmak kaydıyla gidebilir. Gemiye gereken gücü 

verdiğinizde kayaları yararak, dağıtarak, bozarak gitmesi 

teorik açıdan mümkündür ve gemilerimizin sağlamlığı 

açısından bu güzel bir örnek teşkil edebilir. Ama takdir 

edersiniz ki, böyle gitmemizin bizim açımızdan ciddi bir 

esprisi yoktur. Teoride bunların bilinmesi yeterlidir. 

 

 Soru: Alemlerde, kainatlarda bizim kayamızdan daha 

sert (atmosfer gibi diyelim) yerlerden gitmek zorunda kalın-

mış mıdır? 
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 Semiyun: Düşündüğünüz manada kaya şeklinde bir 

atmosfer mevcut değildir. Böyle bir ortamdan geçilmek 

istense bile gemimiz vibrasyonel seviyesini yükselterek daha 

rahat bir hareket tarzını otomatik olarak sağlayabilir. 

 

 Soru: Efendim bu celsede benim hazırladığım sorular 

bu kadardı. Biz hiç olmazsa uzaygemilerinizle ilgili aklımıza 

takılan birkaç soruyu daha böylece cevaplandırarak 

gemileri-nizi ve sizleri daha yakından tanımış olduk. Genel 

olarak ilave edeceğiniz varsa alalım? 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Ufak tefek sorular şeklinde 

görülse bile buradan uzaygemilerimiz hakkında birçok temel 

bilgi ve fikri almış oldunuz. Bu kadarı şu aşamada yeterlidir. 

Size iyi geceler dilerim. 

 

 Celse:135 23.10.1997 

 

 Üstat Muzaffer Kınalı'nın Agarta'yı ziyareti. 

  

 Semiyun: İyi akşamlar dilerim. Suallerinize geçebili-

riz. 

 

 Soru: İyi akşamlar. Efendim ben 121. celsede Üstadın 

sizi fiziki bedeni ile ziyareti hususunda bir soru sormuştum. 

Ve onun cevabını kısmen almıştım. Şimdi bu konuyu biraz 

açmak istiyorum. Çünkü Üstadın fiziki bedeni ile sizi 

ziyareti kısmen Üstat tarafından hatırlanmış vaziyette. Ben 

bunu önemli görüyorum. Öncelikle Üstadın bana 

anlattıklarını yine bir kez daha toparlamak istiyorum: Üstat 

Agarta'yı ziyaretinde yine iki kişilik bir araba içerisinde 

dolaştırılmış. Dışarıya çıkmamış. Fiziksel olarak dışarıyı 
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dolaşmamış. Aracın üzeri kristal bir camla kaplıymış. Her 

taraf ışık oyunu içerisinde ve kristallerle doluymuş. Çok 

parlak bir enerji varmış. Dikkatli baktığı zaman bir şeyler 

görmüş. Çünkü ışıktan ortalık gözükmüyor. Çok dikkatli 

bakınca kristalden yapılma cami kadar büyük yapıların 

üzerlerinde insanlar görülüyor. Sağında solunda gibi diyor 

Üstat. Ayakta duruyorlar, oturuyorlar diye bir kavram yok. 

Ama oradalar. Bol ışık sonuç olarak zihninde kalan. Bu tür 

şeyler anlattı bana telefonda. Ben bunu sormuştum ve siz de 

bana bunun bir ziyaret olduğunu onaylamıştınız. Ben Üstada 

bunlar bizim için delildir. Siz mümkün olduğu kadar 

toparlayın, hafızanızı çalıştırın demiş ve kendisini 

zorlamıştım. Zorladıkça bunlar çıktı. Anladığım kadarıyla 

böyle kendi içine döndüğü zaman olayı daha iyi hatırlıyor. 

"Şöyle bir içime çekilmem lazım" demişti bana. "Daha fazla 

ayrıntıyı ancak bu şekilde hatırlayabilirim" demişti. O'na da 

anladığım kadarıyla bir unutturma var öyle değil mi? 

 

 Semiyun: Üstadımızın bu söyledikleri bir değil 

birçok ziyaretin ortaklaşa bir anlatımıdır. Genel olarak 

Üstadımızı biz bu şekilde kabul ettikten sonra O'nun bu 

ziyaretle ilgili şuurunu siliyoruz. Fakat Üstadımız yine kendi 

içine döndüğü zaman ve ayrıca yüksek varlığı ile bağlantısı 

çok daha kuvvetli olduğu için bu tür hatırlamaları zaman 

zaman yapmaktadır. Aslına bakarsanız biz O'nun bu tür 

hatırlamaları yapmasını hem istiyor, hem istemiyoruz. 

Zamanından evvel bazı bilgilerin ifşa edilmemesi hususunda 

biz sizden daha dikkatli olmak istiyoruz. Kendimize ait bir 

bilginin vaktinden önce çevreye yayılması dahi bizim 

açımızdan uygun olmayan bir durumdur. Ama diğer taraftan 

Üstadımızın size bu tür bilgileri artık vakti geldiği için 

vermesi uygun olmuştur. Bunda biraz da sizin arzunuz, 



 224 

isteğiniz etkili olmuş durumdadır. İşte bu şekilde Üstadımıza 

karşı bir talepte bulunduğunuzda Üstadımız kendi 

varlığında-ki bu bilgileri kısmen dahi olsa ortaya 

çıkartabilmiştir. Tamamının ortaya çıkmasını biz hala istiyor 

değiliz. Çünkü o vakit Üstadın dünyadaki durumu 

zorlaşmaktadır. Onca yük arasında bir de biz Agartalılar 

olarak Üstadımıza bu şekilde bir yük vermek istemiyoruz. 

 

 Soru: Ben de fiziksel olarak ziyaret ettim ama 

Üstadın hatırlamasının nedenini buna mı bağlıyorsunuz? 

 

 Semiyun: Genel olarak budur. Aslında siz bile kendi 

içinize gerektiği kadar çekilebilseniz bazı şeyleri 

algılayabilir-siniz. Nitekim bu zaman zaman olmaktadır. 

Sözlerimizi kolaylıkla kabul etmeniz, soruları tanzim 

edebilmeniz ve verilen her şeyi sindirebilmeniz biraz da bu 

şekilde daha kolay olmaktadır. Siz bizi hiç ziyaret etmemiş 

olsaydınız bu bilgileri hazmetmekte veya bu programı 

gerçekleştirmekte bir takım zorluklarla karşılaşabilirdiniz. 

 

 Soru: Yani O Üstat olduğu için hatırlıyor. Peki siz 

isteseniz O'na tam olarak bunu unutturamaz mısınız 

efendim? 

 

 Semiyun: Az önce söylediğim nedenden dolayı 

unuttursak bile O'nun Üstatlığının etkisini yabana 

atamazsınız. Zaman içerisinde mutlaka isterse bazı şeyleri 

hatırlayabilir ama bunlar o kadar önemli şeyler değildir. Şu 

anda bu durumda bulunuyoruz. 

 

 Soru: Üstat fiziki araçla dolaşıyor. Veya Uğur 

örneğinde, Carlos Diaz örneğinde ve başka arkadaşlarımızın 
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topyekün ziyaret örneklerinde olduğu gibi astral olarak 

gelen ziyaretçileri dolaştırıyorsunuz. Ya araçla, ya astral. 

Fiziksel olarak neden olmuyor? 

 

 Semiyun: Az önce söylediğim gibi şu aşamada dünya 

insanlığına yönelik bizzat takdir edilmiş olan yol budur. 

Kardeşlerimizi davet ettikten sonra biraz da onların durum 

ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak bu şekilde araçla veya 

astral olarak dolaşmalarına izin verilmesi daha uygun bir 

yoldur. Ama hatırlarsanız biz Üstadımız için, "isterse O 

fiziki bedeniyle de araçtan çıkarak dolaşabilir" demiştik. 

Ama O bizim genel isteğimize rıza göstererek araçtan 

inmemiş ve o şekilde ziyaretini yapmıştı. 

 

 Soru: Peki arada hava sorunu, nefes alma sorunu gibi 

ya da psişik atmosfer sorunu gibi bir şey mi var efendim? 

 Semiyun: Hava ile ilgili hiçbir sorun yoktur. Psişik 

atmosferimiz fevkaladedir. Yani oraya gelen ziyaretçiler 

bundan olumsuz değil, çok daha olumlu yönde 

etkilenecekler-dir. Şu aşamada takdir edilen yol bu 

olmuştur. Bu bizden ziyade gelen ziyaretçiler açısından 

değerlendirilecek bir durumdur. Yoksa herhangi bir fiziksel 

bedenli varlığın aramızda dolaşmasının bize hiçbir zararı 

dokunamaz. Hatırlarsanız uzaydan gelen bizi bilen, tanıyan 

pek çok uzaylı varlığın fiziksel olarak Agarta'da 

bulunduğunu, onların müşterek çalışmalar yaptığını zaten 

daha önce söylemiştik. 

  

 Soru: Üstadın araçtan çıkmaması Üstat açısından 

daha yararlı öyle mi efendim? 
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 Semiyun: Onu o şekilde değerlendirmemek daha uy-

gun olur. 

 

 Soru: Peki Üstat o sırada, mesela fiziki bedeniyle 

dünyada bulunuyor muydu? 

 

 Semiyun: Hayır. Bu da ayrı bir durumdur. O'nun 

kendi içine çekildiği, toplumdan ayrı kaldığı, tek başına 

olduğu bir zamanda adeta bir ışınlama ile çekilerek alınıp 

getirildiği ve ziyaretini bu şekilde yaptığı, böyle bir yol 

izlediği doğrudur. Ama zaman zaman tıpkı sizde olduğu gibi 

gece ziyaretleri de yapılmıştır. 

 

 Soru: Peki Üstat bu şekilde gelmiş olsa bile yine O'nu 

ışıkla yıkadınız mı efendim? 

 

 Semiyun: Evet O'nu da yıkadık. Bu yine bizden 

ziyade Üstadımız için daha faydalı olmuştur. 

 Soru: Anladığım kadarıyla Üstat birçok kereler sizi 

ziyaret etmiş ve bu anlattıkları genel bir havayı, durumu 

yansıtıyor. Agarta çalışmasına biz başladıktan sonra da bu 

tür ziyaretler oldu mu yoksa onlar daha önceye ait ziyaretler 

miydi? 

 

 Semiyun: Hem öncesinde, hem de bu çalışmayı 

sürdürdüğünüz süre içerisinde bu tür ziyaretler birkaç kere 

olmuştur. Zamanı geldiğinde hem siz, hem Üstadımız bu 

ziyaretleri hatırlayabileceksiniz. O vakit yine söylediğimiz 

gibi hızla yaklaşmaktadır. 

 

 Soru: Başka neler ilave debilirsiniz efendim? 
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 Semiyun: Sanırım sualleriniz bu konuda bu kadar. 

Genel olarak söyleyeceklerimiz bu kadardır. 

 

 Soru: Şimdi efendim ben celseyle bir miktar 

bağlantılı olarak bir konuya daha geçmek istiyorum. 

Arkadaşımız Uğur Agarta'yı astral manada ziyaret etmişti. 

Onunla ilgili bir celse yapmıştık. Fakat gerek siz bizleri bu 

şekilde hazırlarken bizim üzerimizde de bir takım çalışmalar 

yaptığınızı ben tahmin ediyorum. Kardeşimiz üzerinde de 

bir çalışma yapılmış ama bu ruhsal alemden bir varlık 

tarafından mı yapılmış yoksa sizin tarafınızdan mı yapılmış 

onu öncelikle anlamak istiyorum. Bana yolladığı 

mektubunda size karşı yönelttiği şöyle bir sorusu var: 

"Rüyayla uyanıklık arasında bir uzaylı varlık bir görünüyor, 

bir kayboluyor. Beni elimden tuttuğunda ikimiz birden yavaş 

yavaş siliniyoruz ve görünüyoruz. Ben ne olduğunu 

çözemedim" diyor. Bunu söz olarak da bana anlattı. Odanın 

içinde bir varlık olduğunu, elini tuttuğunda yavaş yavaş 

silindiğini, ikisinin de kaybolduğunu, görünmez olduğunu 

ama odada nerede olduğunu bildiğini, tekrar dokunduğu 

zaman göründüğünü anlatıyor. Anladığım kadarıyla bu 

varlık Uğur üzerinde bu şekilde bir çalışma yapmış. Yani 

belki Uğur'u moleküllerine ayırarak maddenin görünmez 

hale gelişine örnek teşkil etmiş. Maddenin molekülüne 

ayrılması da vibrasyonel seviyesini yükseltmesi suretiyle 

olmuş. Bunda sizinle ilgili bir bağlantı var mı efendim? 

 

 Semiyun: Kardeşimizin yaşadığı bu olayı biliyoruz. 

Bunu yapan Agartalı bir arkadaşımız değildir. Ruhani 

alemden gelen bir görevli kardeşimizin Uğur kardeşimizle 

yaptığı müşterek bir çalışmadır. Yarınlara yönelik bir 

hazırlık ve çalışma olarak değerlendirilebilir. 
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 Soru: Bu astral bir çalışma mı, yoksa fizik bedene 

yönelik bir çalışma mı? 

 

 Semiyun: Bu çalışma kardeşimizin fiziksel bedenine 

yönelik olarak yapılan bir çalışmadır. Ama düşündüğünüz 

manada gelen varlığı kardeşimizin fiziksel gözleri ile 

gördüğü şeklinde düşünülmemelidir. Bildiğimiz kadarıyla 

burada fizik-sel bedene yönelik olarak yapılan bu çalışmada 

astral manada bir görüntü ortaya konmuştur. Fizik bedenler 

yok edildiği takdirde bile onların astral manada görünmesi 

hususunda kardeşimiz bir eğitime tabi tutulmuştur. Yani 

fiziksel gözler-den çok astral gözleri ile olayı izlemesi 

sağlanmıştır. Takdir edersiniz ki, fiziksel varlığı ortadan 

kalktığında bu kardeşimi-zin gözü de kalkacağından neyi ne 

ile görecektir. İşte gelen varlık fiziksel bedeni üzerinde 

O'nun görünüp kaybolmasını, azar azar yok olmasını veya 

ortaya çıkması çalışmasını Uğur kardeşimiz ile birlikte 

yaparken O'nun olayı astral gözü ile izlemesi daha yararlı 

olmuştur. Fiziksel şuurunu burada bir parça rahatlatmış, 

daha sakinleştirmiş bir şekilde bu çalışma-yı yapmıştır. 

Bunun bizimle doğrudan bir ilgisi olmamakla beraber 

kardeşimizin bu konuda bizimle bağlantı kurması okuduğu 

kitapların etkisiyle olmuştur. Yine bu tür çalışmalar 

yarınlara yönelik çalışmalardır. Bunun da önemli olduğunu 

zamanı gelince anlayacaksınız. 

 

 Soru: Şimdi dünya bir değişimin eşiğinde. Okuyoruz, 

araştırıyoruz. İşte 1998 ile 2001 yılı arasında önemli olaylar 

gerçekleşecek deniyor. Üstadımızın bir anlatımı var. Denizli' 

de bir büyük deprem oluyor, yerler yarılıyor, insanlar yerlere 

göçüyorlar, koşuyorlar. Üstat ise onu bunu kurtarıyor. 
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Elinden tutuyor, onları bir kara parçasının üzerine oturtuyor 

ve kendisini hep havada olarak görüyor. Şimdi bu tür 

olaylardan, fiziksel olaylardan etkilenmemek için Uğur'un 

olsun, bizlerin olsun bu eğitimden bir an için geçtiğimizi var 

sayalım. Yani kendimizi molekülümüze ayırdığımızda bir 

uçuruma yuvarlanmak, bir binanın üzerimize çökmesinden 

kurtulmak, hatta havaya çıkmak ve böylece olayı seyretmek 

imkanlı hale mi geliyor efendim? 

 

 Semiyun: Siz molekülünüze ayrıldığınızda artık az 

önce sözünü ettiğiniz fiziksel unsurların fiziki bedeninize 

zarar vermesinden kurtulmuş bulunursunuz. Bu tür eğitim 

almış ve bunu gerçekleştirebilen insanların depremle olsun, 

o tür felaketlerle olsun karşılaşıldığında bundan 

etkilenmemeleri son derece normaldir. İşte bu çalışmalar bu 

kapsamda dahi değerlendirilebilir. Bu kardeşimizin bu 

konularda gerçekten bazı meziyetleri vardır ve gelen varlık 

bu meziyetleri daha faydalı bir hale ve daha sistematik bir 

hale getirmenin çalışmalarını yapmaktadır. İnşallah 

yarınlarda bu tür hadise-ler hem sizlerin, hem tüm insanlığın 

çok rahat başarabileceği hadiseler olacaktır. Siz bir tehlike 

ile karşılaştığınızda bir insiyak olarak aniden bu şekilde 

kendi bedeninizi molekülüne ayırabileceksiniz. Olayı astral 

gözünüz ile, gönül gözünüz ile izlerken kendinizi bu tür 

fiziksel tehlikelerden artık kurtarabi-leceksiniz. Çünkü yeni 

bir çağda insanların alması gereken eğitimlerden bir tanesi 

de bu olacaktır. 

 

 Soru: Yani bu yöntem ile Altınçağa geçilirken yeryü-

zünde kalması gereken bir takım insanların kalması sağlana-

cak mıdır efendim? 
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 Semiyun: Bunu başarabilenler bu şekilde kendi 

kendi-lerini koruyabileceklerdir. Ama başaramayanlar, 

henüz o seviyeye gelmemiş olanlar yine pek çok imkan ile 

hayatta kalacaklardır. 

 

 Soru: Evet benim bu akşam için hazırladığım sorular 

bu kadardı. Sizin varsa alalım. 

 

 Semiyun: Hayır yoktur. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse:136 15.11.1997 

 

 Uzaygemilerinin alemlerde seyahat şekli. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Buyurunuz.  

 

 Soru: İyi geceler efendim. Diğer celselere göre biraz 

arası açıldı bu görüşmenin. Ancak bizim de özel işlerimiz 

vardı. Hayır ile ilgili işler yaptık. Denizli'ye, İzmir'e gittik 

geldik. Bu akşam ben Agartalı uzayaraçlarının kainat ve 

boyutlarda gidiş sistemini açalım istiyorum. Bu konuyu 

önemli görüyorum. Milyonlarca ışık yılı mesafeler var. 

Bunu bizim teknolojimizle, düşüncemizle, ışık hızı 

dediğimiz bilim düzeyi ile açıklamak oldukça yetersiz. 

Çünkü akla, hafızalara, hassalara sığmıyor bu. Agartalı 

uzaygemilerinin kainat ve boyutlarda gidişini genel olarak 

vibrasyon değişimi ile açıklamıştınız. Agarta gemisi bu 

kainatta bir yere gidecekse vibrasyonunu yükselterek bir üst 

boyuta geçiyordu. Orada farklı zaman ve mekan kanunlarına 

dahil olarak bir süre ilerliyor ve sonra vibrasyonunu 
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düşürerek bizim kainatımıza, istenilen noktaya geliyordu. 

Ve bu şekilde milyonlarca yılı mesafe olarak kısa sürede 

alıyordu. Bizim şu ana kadar algılamamız bu yönde. Olayın 

gerçeğini bu ne kadar anlatıyor? Buna neler eklenebilir? 

 

 Semiyun: Şu ana kadar söylediklerimiz bu konularda 

geçerlidir. Ama teknik açıdan konuya yaklaşmak sizin az 

önce sözünü ettiğiniz gibi birçok nedenden dolayı çok 

zordur. Her şeyden önce mevcut bilim düzeyiniz buna izin 

vermemektedir. Biz olayın felsefesini size genel hatları ile 

izah etmiş durumdayız. Az önce yaptığınız açıklamayı bu 

bakımdan geçerli ve kabul edilebilir bir izah olarak 

değerlendiririz. Ama müsaadenizle konuyu bir miktar daha 

açmama izin veriniz. Her şeyden önce uzaygemisinin 

kainatta (fiziki kainatı ele alarak konuşuyorum) bir yerden 

bir yere gitmesini, sizin düşündüğünüz bir mesafe kavramını 

bildiğiniz yol ve yöntemler ile gitmesi şeklinde 

düşünmenizin yanlış olacağını söylemek gerekmektedir. 

Bizim medeniyetimiz dahil pek çok medeniyet bu işi böyle 

yapmamaktadır. Gerçekten de buradan düşündüğünüz 

manada çok uzaktaki bir gezegene kainat içinde hareket ile 

ulaşmak bizim için dahi imkansızdır. Çünkü milyonlarca yılı 

alabilir. Baştan bunun böyle tespit edilmesi gereklidir. Ama 

Allah kullarına hem sonsuz bir akıl ve idrak, hem de sonsuz 

denebilecek bir kainat vermiştir. Bu bakımdan şu aşamada 

size çok uzak gibi gözüken mesafeler akıl işletilmeyle çok 

daha kısa mesafelere indirilebilmektedir. Yani burada insan 

aklını ve bilmini kullanarak tekamül ettikçe kainat hızla 

küçülmeye başlamaktadır. Nihayet bütün bu kainat bir 

anlamda insanın yuvasıdır. Doğal olarak yuvanın bilinmesi, 

tanınması her şeyden önce Allah'ın insandan beklediği bir 

davranış şeklidir. Sizler de, bizler de kainatı tanımaya 
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devam ederken her şeyden önce Allah'ın ilmini tanıyoruz, 

yarattığını tanıyoruz. Ve bunu tanımayı da Allah bizden 

yaratıcı sıfatıyla istemektedir. İşin bu temel noktasını ortaya 

koyduktan sonra o sonsuz mesafelerin bir anda nasıl 

küçüleceğine yine bilim yolu ile bir parça girelim. İşte 

burada insanın dahil olduğu zaman ve mekan kavramını 

farklı bir hale getirmesi söz konusudur. Bizim elbetteki 

fiziki kainatı değiştirecek halimiz yoktur. Hatta onun zaman 

akışına dahi direkt müdahalemiz mümkün değildir. O halde 

biz ancak ve ancak kendimizi zaman ve mekan kavramından 

daha farklı bir kavram içine sokabilirsek o uzaklığı ortadan 

kaldırmış oluruz. Bu da bizi yine vibrasyonel seviyenin 

yükseltilmesine getirmektedir. Çünkü artık siz de bizler 

kadar iyi biliyorsunuz ki sadece bu kainat, bu Samanyolu 

mevcut değildir. Daha üst boyutlara çıkıldıkça oralarda çok 

daha süptil kainatlar bulunmakta ve onların zaman ve mekan 

kavramları buradaki zaman ve mekan kavramından oldukça 

farklılaşmaktadır. Ve daha doğrusu yukarılara doğru 

çıkıldıkça oranın maddesi süptilleşmekte, enerjisi daha 

yüksek vibrasyona sahip olmaktadır. Ve bu bize daha kaba 

yaratılmış  kainat üzerinde o imkanlardan yararlanarak 

istediğimiz ölçüde tasarruf etme imkanını yaratmaktadır. 

Dolayısıyla biz daha üst boyut ve kainatların zaman ve 

mekan kanunlarından yararlanabilirsek fiziki kainatta da, 

hatta oralarda da isteğimize daha kısa sürede ulaşabiliriz. 

Burada sizinle telapatik olarak ön görüşmesini yaptığımız 

çizimin genel olarak doğru kabul edilebileceğini söylemek 

istiyorum.  
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Uzaygemilerinin farklı boyutlarda seyahat şekline ait çizim. 

 

Bir eşkenar üçgen çizdiğimiz vakit ve onu tabandan 

yukarıya doğru altı, yedi kademeye  ayırdığımızda, en alt 

taban kademesine fiziki kainat ve 3. boyut dediğimizde 

durum hem sizin, hem okuyucularımız için biraz daha 

anlaşılır hale gelecektir. Diğer paralel çizgiler ise üst 

boyutları ve oradaki alemleri temsil etmekte olsun. Bunu, bu 

planın dahil olduğu, daha doğrusu fiziki kainatımızın da 

içinde bulunduğu bir ana plan, ana koni şeklinde 

düşünebilirsiniz. Burada hem üçgen, hem koni 

aynileşmektedir. İster üçgen olarak tasavvur edin, ister bunu 

bir plan konisi olarak kabul edin sonuç değişmeyecektir. 

Üçgenin tepe noktası planın merkezi olsun. Burada zaman 

ve mekan adeta ortadan kaybolmuş durumdadır. Aşağıdaki 

boyutlara doğru inildikçe zaman ve mekan kavramları 

aşamalı olarak ortaya çıkar. İşte bizim kainatımızdaki A 
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noktasından B noktasına gidebilmek için A noktasından 

üçgenin merkezine doğru bir çizgi çekiniz. Sonra o 

merkezden gidilecek B noktasına doğru çizgiyi indiriniz. İşte 

bizim uzayaraçlarımızın hareket prensibi bu şekilde 

olmaktadır. A noktasındaki gemimiz vibrasyonunu 

yükselterek bir üst alemdeki kesişme noktasına kendini 

çıkartmakta, orada diğer kesişme noktasına kadar hareket 

etmekte, o kesişme noktasına gelindiğinde vibrasyonunu 

düşürdüğünde B noktasına varmış olmaktadır. Bizim 

açımızdan mesele sizin anlayacağınız tarzda bu şekilde ifade 

edilebilir. 

 

 Soru: Efendim ben genel olarak anladım. Örneğin 

A'dan B noktasına bir milyon ışık yılında gidilse hemen bir 

üst boyutta (buraya C ve D noktaları diyelim, kesişme 

noktalarını biz tamamlayalım) C ve D noktasında bir milyon 

yıla karşılık ne kadar bir süre hareket eder? 

  

 Semiyun: Doğrusu bu genel bir yaklaşımdır. Ama bir 

milyon ışık yılı mesafeyi siz 4. boyuta çıkarak katetmek 

isterseniz bu yaklaşık birkaç günlük bir işlemdir. Ama bunu 

çok daha kısa süreye indirmek mümkündür. 

 

 Soru: Bu nasıl oluyor efendim? 

 Semiyun: Tekamülde gelişme sağladığınız müddetçe 

siz koninin en tepesine doğru yükselebilecek liyakat, imkan 

ve bilgiye sahip olursunuz. A noktasından örneğin koninin 

en tepesindeki, oraya denk gelen vibrasyonuna kadar 

geminizi yükseltebilirseniz ve sonra o noktada onun 

vibrasyonunu tekrar küçültürseniz B noktasına gelmeniz bu 

şekilde birkaç saniyelik bir iş olur. 
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 Soru: Efendim bu çok şaşırtıcı bir şey. Bir milyon 

ışık yılı mesafeyi, kainatta o zamana kadar idrak edilmiş 

olan bir mesafeyi gerektiğinde fiziki kainattaki bir uygarlık 

birkaç saniyede alabilir mi? 

 

 Semiyun: Şuna birkaç dakika diyelim de daha makul 

bir şey olsun. Bu şaşırtıcı gelse bile gerçektir. Bu seviyeye 

erişmiş medeniyetler gerçekten bu işi yapabilirler. 

 

 Soru: Şimdi o zaman bu işlem nasıl oluyor. Yani 

gemi hangi boyuta ne gibi bir işlemle çıkıyor, orada ne kadar 

gidiliyor? İneceği gezegeni nasıl ayarlıyor? Bunu bu şekil ile 

göstermek istersek nasıl yardımcı olursunuz? 

  

 Semiyun: Zaten az önce bunu izah etmeye çalıştım. 

Gemi B noktasındaki bir gezegene gidecekse önce hangi 

boyuta çıkacağını hesaplayarak işe başlar. Örneğin 5. boyuta 

çıkacaksa kendini oranın vibrasyonuna denk hale getirir. Bu 

bizim gemilerimiz için bir iki saniyelik bir işlemdir. Gemi 

kendisine verilen programa anında uyarak kendisini 5. 

boyuta çıkartır. Bu boyutta da yine belirli bir mesafe yol 

alır. Bu birkaç dakika veya geminin süratine göre birkaç saat 

olabilir. Orada o noktaya geldiği anda vibrasyonunu gemi 

otomatik olarak yine bir iki saniyede düşürdüğünde fiziki 

kainatımızdaki B noktasına, örneğin o gezegenin herhengi 

bir yerine gelmiş olur. Ondan sonra atmosferine giriş yapar. 

 

 Soru: Burada hemen aklıma şu geldi. Yani gemi 

genelde bu hareketi atmosfere girmeden mi tamamlıyor? 
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 Semiyun: Hayır böyle bir kavram söz konusu olamaz. 

Gerekirse o gezegenin şayet bir havaalanı varsa bir anda 

havaalanında kendini ortaya koyabilir. 

 

 Soru: Bu koordinasyon hesaplamaları bütün bu 

alemlerin bir planını, programını bilmekle, bunu bilgisayar-

lara yüklemekle mümkün olabiliyor diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz öyledir. Bütün alemlerin, 

ulaşılabilen bütün alemlerin tam bir tanımlamasını yapmak, 

bunu aletlere tanıtmak gerekmektedir. Aslında o seviyeye 

geldikten sonra bu zor bir şey değildir. Sizin uçaklarınızın, 

gemilerinizin hareketleri gibi bir kolaylık içerisinde bu işlem 

yapılabilmektedir. 

 

 Soru: Şimdi o zaman size daha somut bir soru 

sorayım. Bir Agarta uzaygemisi 8. boyuta kadar çıkabiliyor-

du. Bu çıkış imkanını kullanarak bizim fiziki kainatımızdaki 

bir milyon ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene ne kadar sürede 

gider efendim? 

 

 Semiyun: Bir Agarta uzaygemisi bu mesafeyi 8. 

boyutun imkanlarından yararlanmak suretiyle 3 ile 5 dakika 

içerisinde gidebilir. Bu sizin için şaşırtıcı bile olsa durum 

budur. Biz 8. boyuta kadar çıkabilecek bir medeniyete 

erişmişsek fiziki kainatta istediğimiz gezegene 3-5 dakika 

içinde gidebiliriz demektir. Bunun sağlaması ancak bu 

şekildedir. Aksi bizim sözümüzün inkarı olur. Hem 8. 

boyuta kadar çıkabileceksiniz, hem de bu fiziki kainatta bir 

yerden bir yere uzun süreler içerisinde gidebileceksiniz. Bu 

iki söz birbiri ile çelişkilidir. Çünkü 8. boyuta ulaşmak 

demek zaten bu fiziki kainatta bu gibi durumları aşmış 
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olmak demektir. Daha doğrusu 8. boyuta gitmek fiziki 

kainatta bir yerden bir yere çok kısa sürede gitmekten çok 

daha zor, çok daha kompleks, çok daha idrak ve bilimi 

gerektiren bir iştir. İnşallah bunları size somut olarak izah 

edebileceğimiz zamanlar yaklaşmaktadır. 

 

 Soru:  Bunlar bizim için hakikaten son derece 

şaşırtıcı. Ama yine de siz ancak ve ancak kainatta 

ulaşabildiğiniz noktalar açısından bunu öngörebiliyorsunuz 

öyle değil mi? Belki biz bile milyarlarca yıllık mesafeleri 

anladık. Siz belki trilyonlarca yıllık mesafeyi biz idrak ettik 

diyebilir misiniz? 

 

 Semiyun: Diyebiliriz. Trilyon kelimesini burada 

rahatlıkla kullanabiliriz ama kaç trilyon olduğunu bize 

sormayın. Sizin bu kainatta elde etmiş olduğunuz yirmi 

küsür milyar yıllık idrak sahası gerçekten çok küçük bir 

idrak sahasıdır. Bu bile sonsuz büyüklük demektir bir 

açıdan. Ama işte büyükle küçük burada hep iç içedir. İnsan 

ruhunun müthiş gücü burada devreye girmektedir. İnsan 

büyük içinde küçük, küçük içinde büyük bir varlıktır. 

 

 Soru: Ve siz hatırladığım kadarıyla, "biz kainatın 

hudutlarına, sınırlarına erişemedik" gibi sözler 

söylemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum efendim? 

 

 Semiyun: Zaten öyle bir kavram düşünülemeyeceği 

için biz öyle bir söz söylemiştik. Fiziki kainatın tanınması, 

çalışması bizim için de sona ermeyecek bir çabadır. 

 

 Soru: Biz Denizli'de Üstadımızın celselerinde 

çalışmalar yaparken, yükselişe geçip bir farklı aleme gidipte 
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orada bir başka gezegene ve oranın varlıklarına 

ulaştığımızda bize, "şu yaptığınız 25-30 saniyelik gidişte 

dünyasal zamanda şu kadar milyon ışık yılı siz mesafe 

katettiniz" gibi sözler söylemişlerdi. Burada bizim astral 

varlıklarımızın sizin gemilerinizde olduğu gibi 

vibrasyonlarını yükselterek, bizimle de irtibatı kesmeyerek 

ve görücülüğümüzü sekteye uğratmayarak oralara kadar 

gitmemiz söz konusuydu. Belki gemiler de aynı prensibe 

uyuyorlar?... 

 

 Semiyun: Burada çok isabetli bir tespit yapmış 

bulunmaktasınız. Ruhların veya diğer süptil bedenlerin 

seyahatleri az çok bu şekilde olmaktadır. Onlar özellikle 

yukarı alemlerde bu şekilde hareket etmektedirler. Bu 

tespitiniz konumuzun daha iyi anlaşılması açısından yararlı 

olmuştur. 

 

 Soru:  Şimdi burada gemi yakıt kullanıyor dersek 

artık çok kaba bir kavram olur. Buna enerji demek daha 

doğru olur mu efendim? Yani vibrasyonu yükselten nedir? 

  

        Semiyun: Vibrasyonu yükselten geminin yine 

yaratılışta her zaman var olan enerjilerle kontak 

kurabilmesidir. Gemideki madde ve madde ötesi araçlar yani 

sizin gözünüzle göremeyeceğiniz birçok araç bu vibrasyonu 

yükseltici enerjilerin gemiye uygulanmasını 

sağlamaktadırlar. Bunlar hakikaten çok ince, çok bilimsel 

konulardır. 

 Soru: Peki efendim burada örneğin 8. boyuta 

çıkılacaksa bu aletler 8. boyutun enerjisini mi kullanıyorlar? 
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 Semiyun: Hepsi bir arada olmaktadır demek daha 

doğru olur. 

 

 Soru: Ruh ve Maddenin Eylül-Ekim 1997 sayılarında 

yanılmıyorsam uzaylılarla yapılan görüşmelerden ortaya 

çıkartılan bir takım neticeler var. Ve buradan da gemilerin 

uzayda nasıl hareket ettiklerini teorik olarak bu 

araştırmacılar ortaya koymuşlar. Onlar "mekan bükülmesi" 

kavramını kullanıyorlar. Gemi A noktasından B noktasına 

gitmek isterse öyle bir şeyler yaratıyor ki, gemi aslında 

gitmiyor da gidilecek olan B noktası gemiye geliyor. Kabaca 

bu. Bu teoriye yaklaşımınız nedir? 

 

 Semiyun: Söylediğiniz kadarıyla bu tamamen 

geçersiz bir kuramdır. Hiçbir mekan bu şekilde bir başka 

mekana yaklaştırılamaz. 

 

 Soru: Ya da yaklaştırılırsa artık o eski haline 

konamaz mı? 

 

 Semiyun: Hayır böyle bir kavram kabul edilemez. 

Orada çok daha farklı unsurlar söz konusudur. 

  

  Soru: Peki vibrasyonunu yükseltmezse, bu fiziki 

kainatta olan ve bize göre bir hayli ileri bir seviyede olan bir 

uygarlık için bunun dışında o mesafeleri daha kısa sürede 

katedecek imkanlar yok mudur? 

 

 Semiyun: Kısmen vardır. Burada bu konuya 

girmemek daha uygun olur. Çünkü biz kendi gemilerimizin 

çalışma şeklini burada anlatıyoruz. Diğeri yine ruhsal 

celselerinizin konusudur. 
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 Soru: Gemi yolculuk yaparken hangi unsurlar o 

yolculuğu sağlıyor? Gemi vibrasyonunu yükseltti, istenilen 

boyuta çıktı. Tekrar fiziki kainata indi. Bütün bunlar için 

örneğin bildiğimiz tabana oturtulmuş içi gaz dolu helezonlar 

sizin geminizde var mı? 

 

 Semiyun: Buna benzer sistemler vardır. Bir sistem 

olmasa o enerjinin alınması ve kullanılması mümkün 

olamaz. Ama benden teknik açıklamaya girmemi 

istemeyiniz. Çünkü bizim amacımız gemilerimizin teknik 

çalışmasından ziyade bu tür temel kavramları size vererek 

Agarta Uygarlığı'nın sizlere tanıtılmasıdır. Belki bu tanıtma 

işlemi bütün dünya insanlığını kapsar bir biçimde 

yapıldıktan sonra, kanıksandıktan sonra teknik konularda 

sizin ufkunuzu açabilecek çalışmalar yapılacaktır. Onun için 

zaman daha erkendir. 

 

 Soru: Efendim bu tür helezonlar, ışıklar içinde gazlar 

dönüyor, hareketi sağlıyor vs. Böyle şeyler söz konusu ise 

2.5 kilometrelik boyu olan dev bir geminin tabanında böyle 

bir sistem olduğu düşünülebilir mi? 

 

 Semiyun: Aynı prensiple hareket edilmektedir. Ama 

bu o geminin hareket kabiliyetine uygun bir çapta 

olmaktadır. Büyüklüğün veya küçüklüğün burada o kadar 

büyük bir önemi yoktur. Prensip aynıdır. Bunun bilinmesi 

yeterlidir. 

 

 Soru: Geminin hangi boyuta çıkacağına nasıl karar 

veriliyor? 
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 Semiyun: Yapılacak iş, amaç ne ise o amaca en 

uygun yolun seçileceği tabiidir. Sizin için de, bizim için de 

aynı prensip geçerlidir. Amerika'ya gidecekseniz en uygun 

yol havayoludur. Deniz yolunu şu aşamada tercih etmek 

akılcı değildir. Biz de gerek fiziki kainatta, gerekse daha 

süptil maddi alemlerde herhangi bir yere gidecek isek oraya 

bizi en kısa sürede götürecek yolu genel olarak tercih 

etmekteyiz. Bunu gemi kendisi otomatik olarak 

ayarlamaktadır. Gemiye gidilecek alemdeki gidilecek nokta 

söylendikten sonra gemi artık kendisini o noktaya kadar 

bizim bir müdahalemize gerek kalmaksızın götürebilecek 

imkanlara sahiptir. 

 

 Soru: Bu mükemmel bir şey gibi geliyor bana. 

  

 Semiyun: Elbette mükemmeldir. Biz de medeniyeti-

mizden, ulaştığımız seviyeden oldukça memnunuz. 

 

 Soru: Benim hazırladığım sorular bu kadardı. Konu 

inşallah okuyanlar açısından bir parça daha ufuk açıcı 

olmuştur. Söylenen şekli ben bu celsenin uygun bir yerine 

okuyucular da anlasın diye çizmek düşüncesindeyim. 

 

 Semiyun: Basit bir şekildir. Bir yere çizilirse yararı 

olacaktır. Bunun dışında ilave edilecek bir şey yoktur. Size 

iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 

 Celse:137 5.1.1998 
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 Sahte Agartalıların obsesyonu. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler. Ben bu akşam dördüncü kitabın 

sonlarına yaklaştığımız bu aşamada önemli gördüğüm bir 

konuya değinmek istiyorum. Sağda solda Agartalılarla 

insanların görüşmeleri yoğunlaştı!.. Bu bizim kitaplarımızın 

ortaya çıkmasından sonra oldu ne hikmetse. Ve ayrıca bu 

negatif baskının, şeytani baskının insanlığa olanca gücüyle 

çullandığı bir zamana denk geldi. Sizinle bu konuları zaman 

zaman telepatik olarak konuştuk. Buradan çıkan neticeyi ben 

okuyuculara önemli gördüğüm için sunmak istiyorum. Ve bu 

celsenin konusu sahte Agartalıların obsesyonu olacak diye 

düşünüyorum. Bu konuya girelim mi efendim? 

 

 Semiyun: Bizce de son derece önemli bir konuya 

işaret etmiş bulunuyorsunuz. Devam edin. 

 

 Soru: Bundan birkaç ay önce bizi kitaplarımız 

vasıtasıyla bulan bir grup ile doğal olarak ben de ilişkiye 

geçtim. Hatta onlardan birinin evine de gittim. Bu kişi ile 

Ankara'da bir arkadaşın bürosunda toplanıp konuşmuştuk. 

Kendisi Agartalılarla ilişkiye geçtiğini söyledi. Konuyu 

açmasını söylediğimde bir bayan medyumu ile çalışma 

yaptığını söyledi. Bu çalışmanın özeti şu: Kendisi şu anda 

Hz. Peygamber'imiz ile müşterek bir çalışma yürütmeye 

başlamış. Ona rehberlik ediyor bu manada. Ve yaptıkları 

çalışma Kuran'daki yanlışların düzeltilmesi. "Nedir bunlar?" 

diye sorduğumda kelimeler ve cümlelerdeki bir takım 

hataların düzeltilmesi çalışmasına başladığını söyledi. "Peki 

bunu Arapça mı yapıyorsunuz?" dedim, "hayır Türkçe 
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yapıyoruz" dedi. Yani Arapça Kuran üzerindeki kelime ve 

cümle hatalarını Türkçe düzeltiyorlar... Siz Agartalılar da bu 

ilişkide yazışmanlık yapıyormuşsunuz. Bu çalışma 

tamamlandığında siz kitabı alacakmışsınız ve Agarta'da 5 

adet bastıktan sonra bu kişilere teslim edecekmişsiniz. Tabii 

bu tipik obsesyon belirtisi olan bir konu ama öncelikle ben 

bu konu hakkında sizin düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Siz 

bu şekilde bir yazışmanlık çalışması yürütüyor musunuz? 

Ayrıca böyle bir şey yürütüyor iseniz bunun dışında 

dünyada derlenen bir kitabı Agarta'da 5 adet basıpta 

yeryüzündeki insanlara teslim edecek misiniz? 

 

 Semiyun: Daha önce konuştuğumuz gibi biz bugüne 

kadar dünyalı kardeşlerimizle bu şekilde bir ilişkiye 

girmedik. Bizim görevimiz Agarta'da kitap basıpta siz 

insanların eline bunu teslim etmek değildir. Bunun ötesinde 

biz bugüne kadar ruhani alem ile dünya insanlığının yaptığı 

çalışmalara bu şekilde bir müdahalede bulunmadık. Her 

şeyden önce bu bizim yetkimizde değildir ve buna gerek 

yoktur. Çünkü ilahi alemin imkanları bizim aracılık 

etmemizi gerektirmeyecek ölçüde sonsuzdur. Elbetteki ilahi 

alem ile bizim ilişkilerimiz bulunmakta, ortak çalışmalar 

yapılmaktadır ama şu sözünü ettiğiniz şekilde bir ilişki 

bugüne kadar hiçbir vakit olmamıştır.  

 Soru: O halde ya benim yıllardan beri görüştüğüm 

Agartalılar sizler değilsiniz veya kendilerini orada Agartalı 

olarak sunanlar Agartalı değil. 

 

 Semiyun: Bunun takdirini okuyuculara bırakıyorum. 

Ama eğer bizi Agartalılar olarak kabul ediyorsanız biz o 

şekilde bir yazışmanlık ilişkisi sözünü kimseye vermedik ve 

5 tane kitap basıp kimseye teslim edecek değiliz. 



 244 

 

 Soru: Şimdi öncelikle 5 kitap esprisi bana tuhaf 

gelmedi. Burada bir kutsallık var sanki. Çünkü Kuran 

mushaf olarak 5 veya 7 adet çoğaltıldı. O kısım biraz 

bulanık. Bunlar sanırım Bağdat'a, Şam'a, Mısır'a ve birkaç 

yere gönderildi. İlk Kuran'ın çoğaltılması böyle oldu. 

Herhalde bu ilişkiye geçen negatif varlıklar böyle bir 

yaklaşım sergilediler. Bu nefsi, gururu son derece okşayıcı 

bir yaklaşım. Peki kim bunlar bilginiz var mı efendim? 

 

 Semiyun: Sizin de sözünü ettiğiniz gibi bunlar negatif 

alemin uzantılarından başka bir şey değildir. Bu bilgiyi alan 

kişi maalesef iblisin aldatması altına girmiş durumdadır. 

Onlara hayır dilemekten başka şu aşamada yapılacak bir şey 

yoktur. 

 

 Soru: Öncelikle obsesyon konusunda bir düzeltme 

yapmak istiyorum. Dolaylı da olsa okuyucuların bunu 

bilmelerinde yarar var. Bu konuda ilk iddia: Kuran'da bazı 

yanlışların bulunduğu şeklinde. Biz Kuran bilgilerinden 

anlıyoruz ki, böyle bir şey doğru değil. Birinci yanlış, temel 

yanlış burada. İkinci yanlış; Peygamber'imiz öyle herhangi 

bir insanın rehberliğini yapmayacak pozisyonda.  Yani buna 

gerek yok. Çünkü o rehberliği yapabilecek meleklerden 

tutun, ruhlara kadar o kadar çok varlık var ki, 

Peygamber'imizin bu şekilde bir rehberlik görevi 

üstlenmesinin anlamı yok. O'nun bu şekilde bile dünyaya 

gelişi gidişi daha farklı. Kaldı ki belki bunları duyduktan 

sonra artık Peygamber değil de, "Peygamber zaman zaman 

gelecek şimdi O'nun yardımcıları olarak biz geldik" 

diyebilirler. Çünkü bunlar da çok sık karşılaştığımız 

numaralar. Üçüncüsü evinde Kuran'ı ayak basılan yerde 



 245 

dururken görmüştüm. Yani bundan birkaç ay önce Kuran'a 

karşı bu derece bilinçsiz, idraksız bir insan bir bakıyorsunuz 

ki, bugün Hz. Peygamber'le Kuran düzeltme çalışmasına 

girmiş. Muazzam bir nefsi okşayıcı  durum var burada. 

Zaten negatif varlıkların yaklaşım tarzı böyle. Yani Kuran'ı 

düzeltme gibi çok önemli bir çalışma Peygamber'le 

yapılıyor. Ardından siz Agartalılar olarak yazışmanlık yapı-

yorsunuz, daha alt düzeyde bir görev almışsınız. Arkasından 

kitap bitince 5 tane basıp teslim edeceksiniz. Geleceğe 

yönelik bir takım vaatler, beklentiler sunuyorlar tipik olarak. 

Obsesyonun belirgin özelliklerinden bir tanesi de bu. Ve 

şimdi bu kişiler çalışıyorlar. Kimbilir ortaya ne çıkacak. 

Bunu da bu vesileyle ben okuyucularımın bilmesini istedim 

efendim. 

 

 Semiyun: Maalesef bu tür kavramlara pek çok insan 

yabancıdır. Kitabımıza bu celsenin bu vesileyle alınmış 

olması gerçekten yararlı olmuştur. Siz devam ediniz. 

 

 Soru: Evet birinci konu buydu. Tabii biz sizinle 

yaptığımız çalışmalarda bu tür yaklaşımlara rastlamadık. 

Örneğin, "Agarta'da boyu iki kilometreye varan bir kule inşa 

ettik. Bunu da daha iyi uzaysal yayınları almak için yaptık" 

deseydiniz biz buna da inanırdık ama sonradan aklımızı 

çalıştırdıkça öyle bir medeniyet için buna gerek 

olamayacağı-nı anlardık. Böyle sivrilikler bizim 

kitaplarımızda yok. Ama daha bunlar girerken işe sivri 

tarafından giriyorlar. Burada dikkat çekmek lazım, bizim 

kitaplarımızın obsesif kitaplar olmadığının belirtilmesi 

açısından diye düşünüyorum. 
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 Semiyun: Tespitiniz doğrudur. Çünkü genellikle 

negatif varlıklar bu tür saptırıcı örnekler verirler ve karşı 

tarafın buna inanmasını beklerler. İnanç sağlandıktan sonra, 

kendileri için lüzumlu olan itimadı böylece elde ettikten 

sonra yapılması gereken ne ise bunu yapmaya başlarlar. 

Ama bizim kitaplarımızda zaten en ufak bir obsesyon 

düşüncesini ben okuyucularımızın aldığını şu ana kadar 

algılamadım, ölçme-dim. Bu da bizim yaptığımız işin son 

derece tutarlı ve doğru olduğunu ayrıca göstermektedir. 

Elbetteki bu ölçüm işi bizim tarafımızdan burada 

yapılmaktadır. 

 

 Soru: Geçenlerde bir başka grup Üstadımızı ziyaret 

etmiş. 20 kişilik bir grupmuş bunlar. Yine Agarta kitapları 

sayesinde bizi, Üstadımızı bulmuşlar. Yararlı bir görüşme 

olmuş. Geçen hafta sonu Ankara'daydım ve orada arkadaşla-

rımdan aldığım bir bilgi beni hayrete düşürdü. Bu grubun 

yöneticisi olan bayanla buradaki arkadaşımın arkadaşı 

görüşmüş ve telefon görüşmesinde, "şimdi iki tane 

Agartalıyla görüşüyordum" demiş bu bayan. Tabii ben 

buraya hemen bir mim koydum. Şimdi size soruyorum. 

Türkiye'de bu şekilde bir çalışma grubuyla ki, onu 

biliyorsunuz. Açıkça isim vermek istemiyorum, siz ilişkiye 

geçtiniz mi efendim? 

 

 Semiyun: Hayır. Az önce sözünü ettiğim gibi ille bir 

şekilde ilişkiye geçilecek ise hem fiziksel olarak hem de 

ruhsal olarak bu, şu aşamada sizin grubunuzdur. Bunun 

dışındaki gruplarla ilişkiye geçmeyi ancak sizinle olan 

ilişkimiz son derece somut hale geldikten sonra yapmayı 

planlamış bulunuyoruz. Aksi kargaşa yaratır. Hem bu 

şekilde sizinle kitaplar vasıtasıyla ilişkimizi sürdürürken 
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hem de o kişilere kitap yazdırmamız herhalde kargaşadan 

başka bir şey yaratmayacaktır. Bunun okuyuculara tespitini 

yapmayı önemli görüyorum. Biz Agartalılar olarak çok özel, 

bilinen birkaç grup ve kişi dışında bu çalışmadan beklenen 

netice son derece somut hale gelmeden bir ilişkiye 

girmeyeceğiz. Bu da bizim sözümüz olsun. Çünkü az önce 

sözünü ettiğimiz gibi biz o bayanla Agartalılar olarak 

ilişkiye geçmedik. Onlarla ilişkiye geçenlerin kim olduğunu 

biz biliyoruz. İşte bu örnekler hem siz, hem okuyucularımız 

için ibret verici olsun istiyoruz. 

 

 Soru: Peki neden bu sahte Agartalılar sağda solda 

görünmeye başladılar? 

 

 Semiyun: Nedeni bellidir. Bu çalışmayı bulandırmak, 

fonksiyonunu geriletmek, bozmak, çalışmaya olan güveni 

sarsmak için sağda solda onlar Agartalılar olarak 

görünmeye, konuşmaya başlamışlardır. Yarın birgün 

kitapları da ortaya çıkarsa buna şaşırmayınız. Ve şüphesiz 

ki, o kitaplar bizim bu kitaplarımızdan oldukça farklı 

olacaktır. 

 

 Soru: Hatırlarsanız bilgi kitabı yeryüzüne 

indirildikten sonra hemen sahte bilgi kitabı çıktı. Ne çıkarsa 

onun bir sahtesi ortaya çıkıyor. Onların da kendilerine göre 

bir amaçları, düşünceleri var. Böyle sahte Agartalıların 

ortaya çıkması bu çalışmayı, bu planı bozmaya yönelik 

negatif alemin, negatif varlıkların şuurlu çalışmalarıdır diye 

düşünüyorum. Ve okuyuculara ben buradan bu konuda çok 

dikkatli olmalarını, akıllarıyla, bilgileriyle bu işi 

değerlendir-melerini söylüyorum. Böyle bir mesaj vermek 

yararlıdır diye düşünüyorum. 
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 Semiyun: Bizim için de aynı düşünce geçerlidir. Bu 

bakımdan celsemiz yararlı olmuştur. Siz dünya insanlığına 

şeytanın muazzam bir hücum ve baskısı vardır. Devre 

sonlarında, özellikle sizin bu devre sonunuzda bu tür bir 

hücum zaten beklenmekteydi. Ve son derecede etkili olmuş-

tur. Pek çok insan maalesef yoldan çıkmıştır. Pek çok ülke 

şeytanın güçleri tarafından yönetilmektedir. Allah sizlere bu 

konuda sonsuz yardımlar sunsun. Aklınızı, imanınızı, 

gönlünüzü birleştirerek bu tür tehlikelerden has kullar olarak 

korunmanızı diliyorum ve size iyi geceler diyorum. 

 

 

 

 Celse:138 11.1.198 

 

 Agartalıların Kuran'da yer alması. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler. Ben bu akşam son kez olarak 

Kuran'da Agartalılar konusunu işlemek istiyorum. Daha 

önceki kitaplarımızda ve celselerimizde bu konuya birkaç 

kere değinmiştik. Fakat Kuran okumayı tamamladım ve bu 

arada Agarta'yla iligili olabileceğini sandığım ayetleri not 

aldım. Bunları birlikte değerlendirelim istiyorum. Şimdi 

birinci olarak şöyle bir ayet var. 6/75. ayet: "Böylece biz 

İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, 

gerçeği görüp bilerek inananlardan olsun." Ben sözlükte 

melekut sözcüğüne baktım: "Hükümdarlık, saltanat" 

manasına geliyor. "Meleklerin ve ruhların alemi" manasına 

geliyor. Böylece yerin melekutu sözü, yerin hükümdarları, 
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yerin saltanat sürenleri manasına geliyor. Ve Hz. İbrahim'e, 

yerde saltanat sürenler, yerin gizli hükümdarları gösteriliyor. 

Yani gösterilen bizim şu andaki insanlık değil. Dolayısıyla 

hadi göklerin hükümdarını bir kenara koyalım, siz burada 

yerin hükümdarlık sürenleri, saltanat sürenleri içine 

giriyorsunuz diye düşünüyorum efendim. 

 

 Semiyun: Tespitiniz isabetlidir. O ayetin kapsamı 

içine nacizane olarak biz Agartalılar da girmekteyiz. O 

ayetin daha farklı açılımları ve kastettikleri vardır. Onları bir 

tarafa koyacak olursak burada Hz. İbrahim'e gösterilenlerden 

bir tanesi de Agarta Uygarlığı'dır. Biz Hz. İbrahim ile de 

ilişkiye geçmiştik. 

 

 Soru: Böylece Hz. İbrahim'in de sizi ziyaret ettiği 

ortaya çıkıyor. Zaten siz de evliyaların, ulu zatların, 

peygamberlerin sizi ziyaret ettiğini söylemiştiniz. Hz. 

İbrahim bizzat Agarta'ya geldi diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Birçok kez gelmiştir. Hem astral olarak, 

hem fiziki bedeni ile kendisi bizi şereflendirmiştir. 

Bilmiyorum bu konuyu daha fazla açmaya gerek var mı? 

Buradan dolaylı olarak Kuran'da yine bizlerden bahsedildiği 

neticesine varmanız kesin olarak mümkündür. 

 

 Soru: Tabii böylece gerçeği görmüş, bilmiş ve 

inananlardan olmuş Hz. Peygamber. Burada görmese, 

bilmese inanmayacak  gibi bir mana çıkmıyor mu efendim? 

 

 Semiyun: Hayır asla çıkmıyor. Orada bir hakedilmiş-

liğin ifadesi vardır. Yoksa inanmayan zaten görse de, 

görmese de idrak edemeyeceği için fark etmeyecektir. 
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 Soru: Bir başkası Hud Suresi, 11/23. ayet: "Göklerin 

ve yerin gizli bilgileri Allah'a aittir. Tüm iş ve oluş O'na 

döndürülür" diyor. Göklerdeki gizli bilgileri bir kenara 

koyacak olursak yerin gizli bilgileri kavramı var ve Agartalı-

lar da bugüne kadar yerin içinde yaşayan, insanlardan 

saklanmış gizli bir uygarlık idiler. Ve böylece yerin gizli 

bilgileri kapsamı içine de sizin girdiğinizi ben düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz biz de girmekteyiz. Yerin 

gizli bilgilerine ait önemli bir unsur Agarta Uygarlığı'dır. 

Tabii burada hem fiziki uygarlıklar, hem de manevi vazife 

odakları bir arada değerlendirilmelidir. Her  tarafın meskun 

olduğunu, tabaka tabaka bu meskunluğun hem fiziğe, hem 

maneviyata doğru ilerlediğini biliyorsunuz. O kapsam içine 

biz Agartalı-ları yine sokabilirsiniz. 

 

 Soru: Bir başka ayet Mümin Suresi, 40/57. ayet: 

"Göklerin ve yerin yaratılışı/yaratıkları, insanların 

yaratılışından/insanlar aleminden elbette büyüktür. Ne varki 

insanların çokları bilmiyorlar." Burada yine gökleri bir 

tarafa koyacak olursak, Sayın Yaşar Nuri Öztürk hocamız 

orada iki anlamı ifade eden bir kelimelere rastladığı için iki 

anlamı birden vermiş her iki kelime için. "Yaratılışı ve 

yarattıkları" demiş. Bir de "insanların yaratılışından ve 

insanlar aleminden daha büyüktür" demiş. Yani yerin 

yaratıkları insanların yaratılışından daha büyüktür gibi bir 

mana çıkıyor ortaya. Demekki yerin yaratıkları var ve bu 

yaratıklar bizim bildiğimiz insanlıktan daha büyük, daha 

üstün ama insanların çokları bilmiyorlar diyor. Yine tabaka 

tabaka birçok vazife odaklarından, uygarlıklardan 
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bahsedilebilir. Bunlardan bir tanesi yine siz oluyorsunuz 

diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Bu tespitiniz de isabetli ve doğrudur. 

Burada kastedilen yine birçok uygarlıktır. Bunlardan bir 

tanesi de biziz ve bizim yaratılmamız siz insanların 

yaratılmasından daha kapsamlı bir olaydır. Diğer pek çok 

vazife odağı ve uygarlık yine sizin yaratılışınızdan daha 

büyüktür. Tabii burada gökleri de kasteden bir anlam vardır. 

 

 Soru: Burada, "ne varki insanların pek çokları 

bilmiyorlar" dediğine göre azları biliyorlar gibi bir akli 

netice ortaya çıkıyor. Siz zaten her zaman için bizim 

insanlarımızın arasından hak edenlerin Agarta hakkında 

bilgi sahibi olduğunu söylemiştiniz. Kuran bunu teyid 

ediyor, yani daima bu uygarlıklardan haberi olanlar vardır 

diyor sayıları az olmakla birlikte. 

 

 Semiyun: Zaten siz bu yaklaşımları böylece sergiledi-

ğiniz müddetçe cevabı da kendiniz verdiğiniz için bize 

söyleyecek fazla bir söz kalmamaktadır. Ama bu en azından 

şu celse için hiç önemli değildir. Buradaki tespitler ve 

gerçekler önemlidir. 

 

 Soru: Efendim bundan başka Kuran'ın sonlarına 

doğru 81. Tekvir Suresinde 15. ayette yine Agartalıları 

açıklayan iki ayet daha buldum diyebilirim. Ayetler şöyle: 

15. ayet; "Hayır, iş onların sandığı gibi değil. Andolsun o 

sinip gizlenenlere." 16. ayet; "Akıp akıp giderek yuvasına 

girenlere" diyor. Şimdi bu ayetlerde sinip gizlenen, akıp 

yuvasına girenler konusunda insanların aklına gelen, 

sandığınız gibi değil diyor. O halde sinip gizlenenler, akıp 
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akıp giderek yuvasına girenler öyle dünyevi bir izah tarzı ile, 

görgüyle, bilgiyle açıklanamayan şeyler. O halde bunlar 

neler olabilir diye ben değerlendiriyorum efendim. 

 

 Semiyun: Bu ayetin yine birçok açılımlarından 

bahsetmek mümkündür. Gerçekten yerin altında sizlerden 

gizlenenler bizleriz. Gemilerimizle veya diğer 

unsurlarımızla adeta akarcasına giderek uygarlığımıza yani 

yuvamıza girenler yine bizleriz. Ve gerçekten de bunu o 

zamanki değerlendiricilerin bu şekilde anlamaları mümkün 

değildir. Tespitiniz yine isabetlidir. Çünkü burada kastedilen 

yine Agarta Uygarlığı'dır. Ama bu ayetlerin çok dereceli 

anlamlar içerdiğini önemle bir kez daha söylemeliyim. 

Böylece bizden başka daha birçok anlam ifade eden, birçok 

bilgileri içeren, sembolik manalara sahip olan bu ayetler sizi 

sadece bizim ile sınırlandırmasın. Meseleyi bir de bu 

unsurları katarak okuyu-cularımızın istifadesine sunmakta 

yarar görüyorum. 

 

 Soru: Efendim benim tespit ettiğim hususlar bu 

kadardı. Bunun dışında Kuran'da Agartalıların geçmesi 

hakkında diğer celseleri de hesaba katarak, oradaki ayetleri 

de hesaba katarak siz neler söyleyebilirsiniz? 

 

 Semiyun: Amaç hasıl olmuştur. Biz Agartalılar 

olarak yeryüzüne çıkıp sizlerle görüşeceğimize, sizlere 

örnek olacağımıza ve ondan önce sizler bilin-bilmeyin, 

bizlerle tanışın-tanışmayın daima sizi kollayacağımıza, 

koruyacağımı-za Rab'bimize karşı söz vermiştik. İşte o 

sözün bir gereği olarak biz yeryüzüne çıkmaya başladık. 

Çünkü artık "o söz" insanın başına gelmiştir. Bunun ilk 

belirtilerini sağda solda gözlemlemeniz mümkündür. Ama 
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esas noktanın konulmasına bir süre daha vardır. Biz o nokta 

konulmaktayken yine sizlerle değişik hal ve şartlarda 

ilişkimizi sürdüreceğiz ve yeryüzüne çıkma işini 

hızlandırarak tamamlayacağız. Bu hem bizim Allah'a 

verdiğimiz söz, hem Kuran'ın tüm insanlara verdiği sözdür. 

Şu bilgiler, şu ayetler, şu konuşulanlar düşündüğünüzden, 

sandığınızdan çok daha ilahi bir nitelik taşımaktadırlar. 

İnsan yeryüzünde ve kainatta hem sizler olarak, hem biz 

Agartalılar olarak ve hem de tüm aile olarak boşuna 

yaratılmış değildir. Gerçekten insanın alemlerde çok yüce, 

çok üstün ilahi bir görevi vardır. İşte bu görevlerin 

gerçekleşmesinde siz her ne kadar şuursuz, cahil, zalim bir 

topluluk olsanız da önemli bir yer almış bulunuyorsunuz. Bu 

görevin layıkıyla yerine getirilmesinde biz Agartalılar size 

yardımcı olduk ve bundan sonra daha açık bir biçimde 

yardımcı olacağız. Sizlerle bizlerin tam anlamıyla kucaklaş-

masına çok az bir zaman kalmıştır. Bu süreyi çok iyi 

değerlendirerek bu kucaklaşmadan elde edilmesi gereken 

hayrı tam olarak elde etmek gerekmektedir. Ben inanıyorum 

ki, gelecekte sizlerle bizlerin ilişkisi insanlığın hiç 

ummadığı, hiç düşünmediği kadar güzel ve ilahi bir nitelik 

taşıyacaktır. Bu kadarı yeterlidir. Size iyi geceler dilerim. 

 

 

 

 Celse:139 19.1.1998 

 

 Gelecek çağdaki yedi köşeli piramitler. 

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 
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 Soru: İyi geceler. Bu akşam gelecek çağa yönelik bir 

celse yapalım istiyorum. Bu celse; yedi köşeli piramitlerle 

ilgili olacak. Bizim yedi köşeli amblemimizi bir celsemizde 

işlemiştik. Onunla ilgili sorular sormuştuk. Arkadaşımız 

Uğur'a bu yedi köşeli yıldızımızla ilgili bir bilgi verilmiş, 

haberci rüya yolu ile. Yedi köşeli yıldızı tabana oturtmak 

suretiyle bir piramit yapılması konusu işlenmiş. Ben 

arkadaşımızdan rica etmiştim bana o rüya ile ilgili bilgileri 

faksladı. İsterseniz ben öncelikle onu size arz etmek 

istiyorum. Ondan sonra sorulara geçeceğim. Faks 

mektubunda yazılanlar şunlar: 

 

 "Yedi ana enerjinin uzay zaman geometrisindeki 

enerji üçgeni deniz kenarına kurulacak. 90 derece açıyla, 

yedi köşeli, ebatları yedinin katları ile orantılı olacak. Bu 

devasa yapı çok büyük enerji çıkışında bulunacak. Yapı 

bittiğinde Agartalı bir kişi bu sistemi devreye sokacak. 

Rüyamda bu yapıyı deniz kenarına yaptığımızı, bu yapının 

en üst noktasında bir Agartalının çalıştığını, alt iki bölümde 

sağda Üstadı solda kendimi gördüm. Bitmiş hali yedi köşeli, 

yedi üçgenden meydana gelen bir piramit şeklinde idi. 

Bilgiyi veren kişi dünyanın atmosfer olaylarını, doğal 

afetlerini dengeleyip kontrol altında bulundurabileceğini 

söyledi. Ve bilim adamlarını, profesörleri, fizik mühendisi 

v.s.yi bu görülür enerji çıkışını görmeye davet edebilirsiniz 

dedi." 

 

 Mektup bu kadar. Bir iki hususu da ben ilave edeyim. 

Piramitin boyu yedi metre olabilir, on dört metre veya kırk 

dokuz metre olabilir. Deniz kenarına kurulacak. Çünkü hava, 

su ve karadan nasiplenerek çalıştırılacak. Ve sizinle olan en 

önemli bağlantısı bir Agartalı kişi bunu çalıştıracak. Agarta 
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ile bunun ilgisi var. Birinci sorum şu: Bu rüya doğru mudur? 

Yani bu bir haberci rüya mıdır? 

 

 Semiyun: Bu kardeşimize gösterilen rüya ve bu rüya 

ile ilgili olarak verilen bilgiler tamamen doğrudur. Sizin 

yeni çağa ait en önemli ihtiyaçlarınızdan bir tanesi bu 

şekilde halledilmiş olacaktır. Aynı eski zamanlarda olduğu 

gibi, aynı bizde olduğu gibi sizin de yeni çağda bu çağa 

uygun enerjileri alıp kullanmada bu tür piramitlere 

ihtiyacınız olacaktır. Bunun verilmesi, işlenmesi sebepsiz 

değildir. Hatta bunun sizin çalışma grubunuzun amblemi 

olarak ilk başta verilmesi anlamsız değildir. Bütün bu 

olaylar birbiriyle bağlantılıdır. 

 

 Soru: Peki bu enerji Ladoran aleminden mi gelecek? 

Çünkü bize oradan bu amblem verilmişti. Ladoran aleminin 

amblemiydi bu efendim. 

 

 Semiyun: Tabii siz bu alemin nerede olduğunu ve 

gücünün, kudretinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şüphesiz 

arada tam ve mutlak bir bağlantı vardır. Ama o alem diğer 

bütün alemlerle ilişkili olabilecek seviyede ve imkanlara 

sahip bir alemdir. Dolayısıyla sizin Altınçağda ihtiyacınız 

olabile-cek bütün enerjileri bu alem, bu piramit ve amblem 

şekli ile size sunabilecektir. 

 

 Soru: Tabii doğrudan doğruya bu piramit konusu 

ruhsal celselerin konusu. Onun biz ayrıca ayrıntılarını 

öğreneceğiz. Nasıl yapılır, nereye yapılır, kaç metre boyu 

olur, ilk başta ne kadarı olur, daha sonra ne kadarı olur, yapı 

taşı ne olur onların hepsini öğreneceğiz. Madem sizinle 
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tanışıyoruz ben konunun daha ziyade sizinle ilgili yönlerini 

ele almak istiyorum. 

 

 Semiyun: Çok daha isabetlidir. Biz de sizden zaten 

bu yaklaşımı istiyoruz. 

     

   Soru: Dabbetül arz'ın niye insanlarla tanışacağı 

anlaşılıyor? Bu tanışma sadece kuru bir ziyaret için değil. 

Dabbetül arz'la insanlar beraber bir şey yapmalılar. Madem 

aynı dünyada yaşıyoruz, madem Kuran'a göre tanışacağız, 

madem ilişkiye geçeceğiz bu ilişkinin bir anlamı olması 

gerekir. Bu piramitin yapımı ve beraber işletilmesi bu 

ilişkiyi çok daha anlamlı hale getiriyor. 

 

 Semiyun: Biz yeryüzü insanlığına kendimizi, "biz 

burada yaşıyoruz" diye tanıtmakla yetinmeyeceğiz. Sizlerle 

çok eskiden beri ilişkimiz süregelmektedir. Bu ilişkinin bir 

bölümünden insanlığın haberi olmuştur. Bunu daha önceki 

celselerimizde piramitler bahsinde incelemiştik. Biz 

dünyada-ki piramitlerin yapımında ve işletilmesinde tam 

olarak rol oynamıştık. Bundan sonraki çağda yapılacak 

piramitlerde yine aynı şekilde tam bir biçimde rol 

oynayacağız. İşte bu bizim sizlerle tanışmamızın 

gereklerinden biri olmaktadır. Yoksa siz kendi başınıza bu 

piramitleri layıkıyla yapmayı bir kenara koyalım ama 

işletebilecek durumda olamazsınız. Allah'ın emri, Kuran'ın 

emri gereği bizlerin yeryüzüne çıkacak olması sadece bir 

örnekleme için değil, Altınçağda insanlığın istenilen düzeye 

ulaşmasında çok etkin bir rol oynayacağımızın 

bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Bu konu bu etkin 

rollerden önemli bir tanesini kapsamaktadır. 
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 Soru: Yani Altınçağda siz çok önemlisiniz. Bu ortaya 

çıkıyor. Siz olmasanız Altınçağ tam layıkıyla olamaz mı? 

 

 Semiyun: Hem olur, hem olmaz. Madem biz 

buradayız ve siz de bu dünyadasınız o halde bu güzel çağda 

bizden haberiniz olduktan sonra birlikte bazı şeyler 

yapabiliriz. Bu Altınçağın ismine uygun bir çalışma 

olacaktır. 

 

 Soru: Evet bunun yapımında siz de rol alır mısınız, 

alacak mısınız? diye bir sorumuz var. Bu nasıl olacak? 

 

 Semiyun: Biz tıpkı tarihteki piramitlerin yapımında 

nasıl rol oynadıysak bu piramitlerin yapımında yine rol 

oynayacağız. Belki birlikte çalışarak bazı piramitleri inşa 

edeceğiz. Bunun bir miktar daha zamanı vardır. 

 

 Soru: Acaba en basitinden tribleks daire gibi yedi 

metre boyunda bir piramit, yedi köşeli bir piramit yapamaz 

mıyız efendim? Ve bunu bedensizlik vasfı içinde siz gelip 

işletmeye açamaz mısınız? 

 

 Semiyun: Elbette yapabilirsiniz ve bu gerçekten bir 

işlev görür. Zaten en kaba şekliyle, ilk şekliyle yapacağınız 

piramit belki de bu olacaktır. Rüyada sözü edilen konu zaten 

budur. Allah nasip ederse siz bunu gerçekten 

başarabilirsiniz. Tamamlayıcı celseler ve uygun bir ortam 

içerisinde bunu yapacak imkanınız vardır. Ama yapıp 

yapmamakta siz hür ve serbestsiniz. Yaparsanız sizin 

hayrınızadır, yapmazsanız siz bundan bir ceza almazsınız. 

Ama bu da bir imkan mesele-sidir. Şu anda o çapta bir 

piramit yapsanız da, yapmasanız da asıl Altınçağda gereken 
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büyüklükte piramitlerin yapılması kaçınılmaz olarak 

gündeme gelecektir. 

 

 Soru: Mesela yedinin katlarını hesaba katarak, 

örneğin kırk dokuz metrelik bir piramit çok mükemmel olur 

efendim. Hatta Mısır'da yapılan yaklaşık yüz kırk sekiz 

metrelik piramitleri düşünecek olursak belki bu boylardan 

çok daha yüksek piramit yapmak sizlerle birlikte imkan 

dahilinde olabilir diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Bunu zamanı gelince göreceğiz. Yedinin 

katları ölçüsünde yapıldıktan sonra mesele yoktur. Ama 

yüzlerce metre piramit yapmanın çok büyük bir esprisi 

olmayacaktır. Yeterli büyüklüğe ulaşmak amaç açısından 

uygundur. Bu kırk dokuz metre de olabilir, yine yedinin katı 

olmak kaydıyla onun iki üç katı da olabilir. O kadar önemli 

değildir. 

 

 Soru: Asıl Altınçağda yapılacak olan büyük 

piramitlerin yapımında sizden mutlaka yararlanacağız. O 

çıkıyor ortaya. 

 

 Semiyun: Hiç şüphesiz yararlanacaksınız. Bizim bu 

konuda size gerçekten değerli yardım ve hizmetlerimiz ola-

caktır. 

 

 Soru: Çalıştıracak kişiler ille de Agartalı mı olmalı? 

 

 Semiyun: Bir bakımdan Agartalıların olması şarttır. 

Çünkü bizim medeniyet seviyemiz ve bu konudaki bilgimiz, 

tecrübemiz gerçekten ileri düzeydedir. İnsan olmamız ve 

aynı dünyada yaşamamız nedeniyle bizlerin bu piramitlerde 



 259 

çalışması, bu piramitleri devreye sokması sizler için en 

uygun yol ve yöntemdir. Ve hattızatında biz o piramitlerde 

bulunmazsak bu piramitleri yeterli düzeyde kontrollü bir 

biçimde çalıştırma işlemini siz gerçekleştiremezsiniz. Bu da 

olayın bir önemli yönüdür. 

 

 Soru: O halde bunu sadece bizim için yapmayacak-

sınız gibi bir netice çıkıyor ortaya. Belki siz bundan 

Agarta'nın da yararlanmasını sağlayacaksınız? 

 

 Semiyun: Olayın başka açılımları vardır. Siz bu 

piramitlerden kendiniz için zaten yararlanacaksınız. Ama 

hem biz, hem uzaydaki diğer medeniyetler yine bu 

yapılaşmalardan farklı ölçülerde yararlanacaklardır. 

 

 Soru: Geleceğin dünyasında bunlardan kaç tane 

yapılması gerekecek efendim? 

 

 Semiyun:  Birkaç düzine dememiz şu aşamada 

yeterli-dir. Bu da ihtiyaca göre ortaya çıkacak bir konudur. 

Zaman geçtikçe, yüzyıllar geçtikçe yenilerinin yapılması 

ihtiyaca göre gündeme gelecektir. 

 

 Soru: Agarta'da böyle yedi köşeli piramit var mı? 

 

 Semiyun: Vardır. Zamanı gelince sizi gezdirmek 

bizim için imkan dahilindedir. Aşağı yukarı benzer türde 

piramitlerin yapılması gündeme gelecektir.  

 

 Soru: Yani o Agarta'daki bizim yedi köşeli 

piramitimizin aynısı mıdır? 
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 Semiyun: Hayır ama benzeridir. 

 

 Soru: Efendim yedi köşeli bu piramit Nil Vadisi'nde 

yapılan bildiğimiz piramitlerden işlevsel olarak daha mı 

üstündür? 

 

 Semiyun: Çok ama çok daha üstündür. O piramitlerin 

yapılış amacı o zamanki ihtiyaca cevap verebilecek 

düzeydey-di. Bu piramitin yapılış amacı önümüzdeki çağın 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir. Arada gerçekten 

muazzam bir fark vardır. 

 

 Soru: Ama şu anda o piramitlerin bir kısmı çalışıyor, 

öyle değil mi efendim? 

 

 Semiyun: Çalışmaktadırlar ve biz de Agartalılar ola-

rak yine o piramitlerin içinde çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz. 

 

 Soru: O halde bu piramitlerin yapımında bugün dahi 

bir plan, bir program Agarta'da var efendim? 

 

 Semiyun: Vardır. Bizim bütün işlerimiz gerçekten 

düşündüğünüzün de ötesinde çok ince planlanmış durumda-

dır. 

 

 Soru: Benim bu konuda hazırladığım sorular bu 

kadardı. Genel bir bilgi, genel bir fikir aldık sanıyorum. İşin 

tekniğine yine girmek istemiyorum. O ayrı bir konu. Sizin 

bu konuda ilave edecekleriniz varsa alalım. 
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 Semiyun: Bu konu sandığınızdan da önemlidir. 

Gönül arzu eder ki, sizler Üstadınızla birlikte bu konularda 

önemli celseler yapıp hazırlıklarınızı tamamlayarak bir an 

önce en azından yedi metrelik küçük bir piramiti 

yapabilesiniz. Sizin bu konuda istekli olduğunuzu 

görüyoruz. Ama sizin tek başınıza bu isteğinizin yeterli 

gelemeyeceğini biliyoruz. İnşallah gerçekleştirirsiniz. Şayet 

gerçekleştiremezseniz biz de beraber daha güzelini zamanı 

gelince yaparız. Bu aşamada bu kadarı yeterlidir. Size iyi 

geceler dilerim. 
 

 

  

 

 

 Celse:140 5.2.1998 

 

 O söz insanın başına geldiğinde dünyada olacak 

 değişiklikler.  

 

 Semiyun: İyi geceler dilerim. Suallerinize geçebiliriz. 

 

 Soru: İyi geceler. Ve son celseye geldik. Ben bu son 

celsenin bu dönemin sonuna ilişkin olmasını arzu ediyorum. 

Siz Kuran'daki deyişle, "o söz insanın başına geldiğinde" 

yerden  çıkacak olansınız. O halde o söz ile bu son arasında 

sizi de kapsayan muazzam bir ilişki var. Bu celsede "o söz"ü 

açalım, sizin bilginizden yararlanalım ve sizinle olan 

ilişkileri-ne bakalım. Ne dersiniz?  

 

 Semiyun: Bizce uygundur. İlahi takdir ne ise o 

olacaktır. Biz bu konuda bir takım ön bilgilere, görüşlere 
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sahibiz. Ve kendimizi uzun bir zamandır sizlere tanıştırma 

için hazırlıyoruz. Bizim de kendimize göre yaptığımız 

hesaplar, planlar mevcuttur. Ama bütün bu hesap ve planlar 

Kuran'daki genel izahlara, anlatılanlara uygun hesaplamalar-

dır. Bunların bir kısmını daha önceki celselerimizde 

konuşmuştuk. Şimdi sizin sualleriniz çerçevesinde konuyu 

sizinle seve seve paylaşmaya ve kendi durumumuzu da 

buradan size sunmaya hazırız. 

 

 Soru: Öncelikle bu ayeti ele alalım. Elimdeki değişik 

Kuran meallerinde o söz yaklaştığında sizin yeryüzüne 

çıkacağınızdan bahsediliyor. Arapçasını bilemiyorum ama 

genel olarak söylenenler şunlar; "onlar hakkında söz husul 

bulunca veya yaklaşınca, o sözün üzerlerine vukuu 

yaklaştığı zaman, o vaadolunan bas ve azabın vukuu 

yaklaştığı zaman." Bunlardan anlıyoruz ki, o sözün 

gerçekleşmesinden önce dabbetül arz yeryüzüne çıkabilir. 

Birde, "o söz gerçekleştiğin-de, tepelerine bindiğinde, o söz 

başına geldiği zaman" gibi çeviriler var. Bunları dikkate 

aldığımızda o söz olduktan sonra dabbetül arzın ortaya 

çıkması düşünülüyor. Biz ise biliyoruz ki, her iki yaklaşım 

da doğru. Çünkü siz o söz yaklaştığında bizimle ilişkiye 

geçtiniz. Aynı zamanda yeryüzünden başka insanlar da artık 

sizi biliyor. Böylece söz yaklaştığında siz yeryüzüne çıkmış 

oluyorsunuz. Yani bu bir başlangıç oluyor. Bunun arkası 

daha şiddetli olacaktır. Ben böyle yorumluyorum, buna 

katılır mısınız? 

 

 Semiyun: Her iki yaklaşım da doğrudur. O söz bir 

anlık bir şekilde gerçekleşecek bir söz değildir. Son birkaç 

yıldır o söz gerçekleşmeye başlamıştır. Belki son nokta 

konulduğu anda insanlar başlarına bir işin geldiğini 
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çoğunluk olarak anlayacaktır ama bir şeyin son noktaya 

gelmesinden önce yavaş yavaş hareketlenmesi, dozunu 

gittikçe yükseltmesi genel bir tavırdır. İşte o söz yavaştan 

yavaştan bir takım görünen, görünmeyen olaylarla insanın 

başına gelmiştir. Ama az önce söylediğim gibi o sözün 

başına geldiğini insanlar ancak son nokta konulurken belki 

anlayacak, belki de anlamadan öteki tarafa göçmüş 

olacaklardır. Ancak kalanlar gerçekten başlarına Kuran'da 

denildiği gibi bir söz geldiğini idrak edeceklerdir. İşte bu 

çerçevede konuyu değerlendirirsek biz şimdi yavaştan 

yavaştan siz insanlara kendimizi tanıtmaya başlamış 

bulunuyoruz. Hem o söz insanın başına geldiğinde 

tanıtmaya başlamış durumdayız, hem de o söz öncesinde 

size kendimizi tanıtıyoruz. Bu durumda her iki yaklaşımınız 

doğru ve geçerli olarak kabul edilebilir. 

 

 Soru: Bu dönemin biteceğine, yeni bir çağın 

başlayacağına ait bilgi kaynaklarını tarihin derinliklerinden 

süzerek birkaç grupta toplamak mümkündür: 

 

 - Ünlü kahinlerin çok açık ve kısmen şifreli olarak 

verdikleri bilgiler. Nostradamus, Edgar Cayce, Şipton Ana 

gibi kahinler gerçekten 2000 yılı civarında gerçekleşecek 

olayları çok net biçimde ifade edebilmişlerdir. Onların başka 

konularda yaptıkları kehanetlerin doğruluğu bize bu konuda 

güven vermektedir. 

 

 - Ruhsal çalışmaların ortaya çıkması ve ruhsal kökenli 

bilgiler. Bu bilgilerde de hakikaten pozitif kaynaklı bütün 

kanallar bir çağ değişikliğine ilişkin bilgiler sunmuşlardır. 

Yabancı kaynaklı ruhsal bilginin yanı sıra Sadıklar Planı 

Ruhsal Tebligatı'nda, Şuurlu İnanç bilgilerinde, Beyti Dost 
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bilgilerinde (gerçek Beyti Dost bilgilerinde, çünkü onlarda 

bir noktadan sonra bu varlık geriye çekildi ve onlar Beyti 

Dost adına negatif varlıklardan yanlış bilgiler aldılar), Yaren 

Vakfı'nın Sizin Sırrınız bilgilerinde ve sair bazı kanallarda 

hemen hemen birbirini teyit eden bilgiler vardır. Ayrıca 

Bedri Ruhselman'a ölümden evvel karaların suları üç günde 

nasıl kaplayacağına dair bir deney yaşatılmıştır. Ve tabii 

bizim grubumuzun bu konuda aldığı bilgiler var. Benim 

aldığım bilgiler var. Üstadın bizzat vizyon halinde bu çağ 

değişikliğine ait aldıkları var. Ayrıca Uğur'un rüyet yoluyla 

aldığı bilgileri yabana atamayız. Kaldı ki biz bu olayı daha 

derinden anlayarak artık yeni bir çağın hazırlıklarını 

yapmaya başladık. 

 

 - Bizzat doğanın; çevrenin kirlenmesinin, iklimlerin 

ve toplumsal çalkantıların ortaya koyduğu bilgiler. Bunları 

açmak mümkünse de konuyu dağıtmamak için bu kadarla 

sınırlıyorum. 

 

 - Yine toplum inançlarının ve dinsel inançların içinde 

yer alan ve bize göre ana kısmı gerçekleşmiş olan Deccal'in 

astral alemdeki müthiş saldırısı. Deccal çağ değişiminde 

ortaya çıkacaktı. Bundan yararlanıp dünyayı ele geçirecekti. 

Engel olarak gördüğü Üstada karşı Deccal'in, Deccal'in 

arkasındaki ana negatif gücün ve yeryüzündeki Deccal'in 

adamlarının yaptığı ve kısmen de etkili olan o hücumun 

gerçekleşmiş olması. Ve bunun yine ilahi alemin 

yardımlarıyla ve nacizane bizlerin dünyadan yaptığı 

katkılarla bozguna uğratılması. Yani bu olayın bir çağ 

değişimi öncesinde gerçekleşmesi. 
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 - Kuran kaynaklı bilgiler. Yine Kuran bu döneme ait 

pek çok bilgiyi bizlere sunmaktadır. Bunların hepsini buraya 

açarak almak mümkün olmamakla birlikte bizim açımızdan 

kesinlik sunan şu iki olaydan söz edilebilir. O sözün 

gerçekleşmesine delil teşkil eden 19'un bulunması ve 

dabbetül arzın yeryüzüne çıkması. Bunlar da gerçekleşmiş 

bulunuyor. 

 

 Belki bu şıklara küçük çaplı olmakla beraber bazı 

şeyler ilave edilebilir ama bütün bunlar bir çağ 

değişikliğinin vaktinin geldiğini gösteren bana göre yabana 

atılamayacak nedenler. Siz ne dersiniz efendim? 

 

 Semiyun: Genel hatları ile yaptığınız bu tespitlere 

katılmamak elde değil. Yine bu konulara dört kitabımızın 

ilgili bölümlerinde yeri geldiğinde değinmiştik. Burada 

toplu olarak değerlendirilmesinin okuyucunun konuyu 

anlaması açısından yararı bulunmaktadır. Gerçekten bizim 

yaptığımız şu aşamadaki dört kitaplık bu çalışma nihayet bir 

çağ değişikliğinin kesin habercisidir inanan gönüller 

açısından. Aklen ve kalben inanan insanlara bunların bir 

tanesi bile yeterli sebeptir ama inanmayan, hala 

inanmayacak olan insanlara zaten şu çalışmamız hiçbir şey 

ifade etmemektedir. Bunu kendi yakın çevrenizden üzülerek 

görüyorsunuz.  Ama asıl üzülecek olanlar onların 

kendileridir. Bu müthiş medeni-yetiniz maalesef sona 

ermiştir. Maalesef kelimesini bir anlamda dünyevi bir ifade 

tarzı ile söylüyorum. Aslında iyi ki sona ermiştir demek de 

uygun bir söz olabilir. Çünkü artık insanlar dünyada insan 

olma vasfını kaybetmeye başladılar. Dünyanın mevcut 

cehennemi hali onları insani vasıflardan artık ciddi ölçüde 

uzaklaştırmaya başladı. Bu önceden bilinmeyen bir şey 
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değildir. Kuran gerçekten bu tür olaylarla doludur. Ne 

zaman ki toplumlar yoldan çıksalar önce uyarı, arkasından 

azap gelmiştir. Bu dünyadaki yol ve yöntem budur. Aslında 

alemlerdeki yol ve yöntem budur. Ve bu anlayanlar için açık 

bir şekilde yaklaşmıştır. Anlamayanlar zaten anlamadan bu 

dünyayı terk edip gideceklerdir. Gerçekten aklını az çok 

işletebilen bütün insanlar artık bu düzenin böyle 

gidemeyeceğini görmektedirler. Ama ne yazık ki insanlığın 

büyük bölümü yanlışı doğru bilir hale gelmiştir. O kadar çok 

yanlışlarınız var ki, bunları vazifelileriniz bile artık normal 

diye o kadar çok sıklıkla yapmaya başladılar ki, bir çağ 

değişikliği kaçınılmaz oldu. Siz yanlışı doğru kabul ettiniz 

ona sımsıkı sarıldınız. Ama az  önce yaptığınız tespitlere 

katılırken şunu da söylemek gerekir; bu tespitler bugünkü 

insanlığın tam anlamıyla kaderi değildi. Yani insanlık her 

zaman için esnek bir kadere sahiptir. Siz çok daha  yumuşak 

bir şekilde yeni bir çağa geçebilirdiniz. Fakat bu değişiklik 

bundan sonra görünen o ki oldukça sert bir şekilde, oldukça 

acı ve ızdırap verici bir şekilde gerçekle-şecektir. 

 

 Soru: İşte o geçişi biraz inceleyelim efendim. 

Öncelikle pek çok kaynakta geçen; suların karaları 

kaplaması, karaların sularla yer değiştirmesi konusuna 

geçmek istiyorum. O sözde sanırım Dünya bir müddet 

durdurulacak. Bu süreç içerisinde okyanuslardaki sular 

dünya kütlesinden bağımsız olduğu için hareketlerine devam 

edecekler. Böylece Pasifik Okyanusunun bir kısım suları 

Asya üzerinden, Hint Okyanusunun suları Afrika üzerinden, 

Atlas Okyanusunun suları Amerika kıtası üzerinden geçecek 

ve buraları yıkayacak. İşte bu esnada üzerine muazzam bir 

ağırlık gelen bu kara kütleleri mağmaya daha fazla 

gömülecekler. Ayrıca bu çift taraflı olacak. Çünkü sular 
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okyanuslarda böylece azalınca okyanusların diplerindeki 

kütleye olan basınç azalacak. Hem bu basıncın azalması, 

hem kıtaların mağmaya daha fazla batması okyanus diplerini 

yüzeye doğru itekleyecek. Böylece bir kısım kıtalar sular 

altında kalırken yeni kıtalar yüzeye çıkacak ve sular durul-

duğunda yeryüzünün şekli değişmiş olacak. Bu görüşe katılır 

mısınız? Katırlırsanız siz o sırada ne yapıyor olacaksınız? 

 

 Semiyun: Bugün için bile Dünya'nın durdurulması 

kavramı ilahi alem tarafından kesinlikle belirlenmiş değildir. 

İnsanlığın mevcut gelişimine göre dünyanın durdurulması 

veya yavaşlatılması veya mevcut dönüşü üzerindeyken bir 

takım kıta değişikliklerinin ya da yüzey değişikliklerinin 

yapılması mümkündür. Her şekilde yine yeni kıtaların ortaya 

çıkartılacağı, bir kısım eski kıtaların suların altına alınacağı 

ve mevcut karaların önemli bir bölümünün de muazzam bir 

su kütlesi ile yıkanarak temizleneceği kesinlikle 

gerçekleşecek olan bir olaydır. Bu işler daha önce zaman 

zaman yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacaktır. Sizin pek 

çok kaynaktan tespit ettiğiniz gibi ve bizim de sizi burada 

onayladığımız gibi birçok kıta suların altına gömülecektir. 

İlahi alemin bunu yapacak tam ve mutlak gücü vardır. Ve 

samimiyetle söylüyorum ki, bu hiçte zor bir şey değildir. 

Rab'bimiz tarafından emir verildiği anda, düğmeye basıldığı 

anda sevk edilecek enerjiler sayesinde kıtaların istenilen 

şekilde değişikliğinin sağlanması mümkündür. Bu halde bile 

yeryüzünde büyük su kütlelerinin hareketi kaçınılmaz olarak 

gerçekleşecektir. İşte bu durumda şayet bakiye kalmışsa pek 

çok insan yine bu dünyayı bırakmak durumunda kalacaktır. 

Biz o konuda dolaylı olarak rol aldığımızı daha önce 

söylemiştik. Öncelikle bu süreç içerisinde biz şehirlerimizi 

taşımış olacağız ve bizim üzerimize düşen dolaylı görevleri 



 268 

yerine getireceğiz. Bu görev içerisinde dünyada bulunan 

Agartalı kardeşlerimizin durumunu da değerlendirmek 

mümkün olacaktır. Ve yine dünyada kalacak olan insanların 

bir kısmına direkt veya dolaylı yardımlarımızın 

dokunacağını söyleyebilirim. Bu da bizim görevlerimiz 

arasındadır. 

 

 Soru: Peki efendim bu arada sizin açık bir şekilde bu 

büyük olaydan önce yeryüzüne çıkmanız, insanları ikaz 

etmeniz, uyarmanız ne derece mümkün olabilecek? 

 

 Semiyun: İsterseniz o konuya şu aşamada 

girmeyelim. Bu çalışmayı zaten tamamlamış bulunuyoruz. 

Arkasını daha sonra değerlendirmek mümkün olabilecektir. 

 

 Soru: Böyle bir durumda şehirlerinizin taşınması ile 

ilgili yaptığımız celse daha bir anlam kazanıyor. Mağmaya 

doğru çökertilecek bir alan içinde şehirlerinizin artık bulun-

ması mümkün değil. Çünkü belki o tabakaya kadar olan 

kısım mağmadaki sıcaklık etkisiyle eriyecektir diye düşünü-

yorum. 

 

 Semiyun: Zaten o yüzden bazı şehirlerimizin 

taşınması konusu gündeme gelmişti ve o konuda ayrıntılı bir 

celse yapmıştık. Belki bir takım tereddütleriniz o zaman 

vardı. Biz bunu sezmiştik, yakalamıştık ama şu anda bu 

tereddütün ortadan kalktığını gözlemlemekteyim. 

 

 Soru: Tabii bu hareket sırasında pek büyük volkanik 

patlamalar olacak, mağma yeryüzüne çıkacak. Belki onun 

dumanı yeryüzünü kaplayacak. Kuran'daki Duman Suresi 

bunu anlatıyor olabilir. Belki nefes almakta güçlük 
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çekeceğiz. Surenin 10. ve 11. ayetlerinde şöyle deniyor: "10 

- Artık sen göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü 

gözle, 11 - İnsanları kuşatıp saran inletici bir azaptır bu." 

Belki bu anlatılan volkanik dumanlarla oluşacak veya 

insanların bundan önce birbirleriyle savaşmalarıyla bu 

duman ortaya çıkacak. Çünkü Sadıklar Planı'nda böyle bir 

olay anlatılıyor. Ona da geleceğim ama bu değerlendirmeye 

ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Kıtaların çökertilip bir takım kütlelerin 

yüzeye çıkartılması sırasında gerçekten çok büyük volkanik 

hareketler olacaktır. Bu zaten başlı başına bir duman ve kül 

bulutunun dünyayı önemli ölçüde sarması manasına 

gelecektir. Bunu yaşayacaksınız. Tabii arkasından bunun 

yağmurlarla indirilmesi gündeme gelecektir. Çünkü mevcut 

dünya insanlığının o şartlarda uzun müddet yaşaması söz 

konusu olmayacaktır. Ama ondan önce insanların birbirini 

yemesiyle oluşacak bir takım duman olayları olacaksa da 

bunun bütün dünyayı kapsayacak ölçüde olmayacağını 

söyleyebilirim. Yöresel, hatta kıtasal olabilir. O günkü olay 

bu manada birbiriyle bağdaşır durumdadır. Ama her ikisi de 

sonuçta insanın kendi elleriyle yarattığı bir kaderin 

kaçınılmaz sonucudur. Şüphesiz siz sürekli iyi bir hayat 

yaşamış olsaydınız bu kıta değişikliği söz konusu olsa bile 

bunu hiçbir zarar görmeden yapmak hem sizler, hem ilahi 

alem açısından mümkündü. Ama ortada bir de yarattığınız 

cehennemi bir negatif tortu bulunmaktadır. İşte bu tortunun 

dağıtılmasında maalesef bu olayların kaba bir şekilde 

gerçekleşmesinin bir netice olarak karşımıza çıktığını 

söylemeliyim. 
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 Soru: Şunu düşünüyorum. Biz bugün milyonlarca yıl 

öncesinde toprak altına çekilerek kömür, petrol ve gaz olmuş 

orman ürünlerini kullanıyoruz. Belki de bu tüketimin sonuna 

geldik. Ama bizden yine milyonlarca yıl sonra gelecek yeni 

Adem boyları için yeniden oluşturulması gereken petrol, 

kömür ve gaza ihtiyaç var. Sibirya'daki, Afrika'daki, 

Amerika'daki, Avrupa'daki ve lokal olarak pek çok yerdeki 

muazzam genişlikteki ormanların böylece çökertilerek 

gelece-ğin kullanımına fosilleştirilerek bırakılması gerekir 

diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla bu işlem 

milyonlarca yıllık periyotlarla zaman zaman yapılıyor. Ne 

dersiniz? 

 

 Semiyun: Gerçekten son derece isabetli bir tespitte 

bulunmuş durumdasınız. Kıtalar çökertilirken yerin muhtelif 

tabakalarına bu ormanlar alınacaklardır. Üzeri doğal olarak 

yeni kütlelerle örtüleceğinden bunların gelecek nesillere 

düşündüğünüz şekliyle kalması planlardan bir tanesi olarak 

söylenebilir. Aynı zamanda çökertilmeyecek bir takım 

karaların üzerinden geçecek yoğun su kütlesi bu ormanları 

adeta silip süpürerek belirli bölgelere yığıp yine üzerini 

kapatabilir. Ki, öyle olacaktır ve burada yine geleceğe ait 

fosil ürünleri zamanın akışına bırakılacaktır. Bu zaman 

zaman böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. 

Daha dünya milyarlarca yıl pek çok Adem boyuna hizmet 

edecektir. Onların gelecekteki ihtiyaçları yine bu şekilde 

düşünülmektedir. Aynı zamanda bir takım şehirleriniz yine 

bu manada geleceğin istifadesine sunulmak üzere 

çökertilerek üstü kapatılacak ve yine çok sonraki nesiller 

kazılar yapmak suretiyle bugünkü medeniyet hakkında bilgi 

sahibi olacaklardır. 
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 Soru: Nuh Tufanı'nda olduğu gibi çökertilmeyecek 

alanların üzerindeki her türlü maddi manevi pisliğin, 

negatifin temizlenmesi için buraların bol suyla yıkanması 

lazım. Yoğun  yağmurlar ve denizlerin üzerlerinden geçmesi 

bunlar için bile gerekli diye düşünüyorum. 

 

 Semiyun: Biz zaten onu daha önce söylemiştik. Pek 

az bölge hariç o tür tufanlar ve yıkamalar genellikle bütün 

karalar için gerçekleşecektir. Bu da yeni bir çağın kurulması 

için şart bir durumdur. Pis bir yerde temizlik yapılmadan 

oturmak mümkün değildir. 

 

 Soru: Ayrıca yüksekliği yüzlerce metre olan, boyu 

yine yüzlerce kilometreyi bulan bir su kütlesi bir şehrin, 

kasa-banın, köyün üzerinden geçerse orada hiçbir şey 

kalmaz veya önden gelen yoğun rüzgar ve ardından suların 

getireceği tortular bu yerleşim birimlerini tamamen örter 

diye düşünü-yorum. Bu tür olaylar olacak mı? Yani 

zihnimde böyle bir vizyon var. Ne dersiniz? 

 

 Semiyun: Aslında konuştuğumuz bu konular onları 

hiç bilmeyen insanlar için dehşet verici sahneler 

oluşturmaktan öteye gidemez ama pek çok şehrin bu şekilde 

ortadan kaldırılacağı veya silineceği ön görülmüştür. Bazı 

kütlelerin üzerinden dediğiniz miktardaki deniz suları ister 

istemez geçecektir. Çünkü yeni kara kütleleri, örneğin bir 

Atlantis kıtası yüzeye çıkartılırken oradaki suların ne 

olacağını düşünmek gerekir. Doğal olarak bu sular diğer 

kıtalara doğru süratli bir biçimde ve dediğiniz niteliklerde 

akacaklardır. Bundan daha doğal bir hadise düşünülemez. 
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 Soru: Bu arada verilen mevcut bilgiler çerçevesinde 

kutupların yerlerinin değişeceğini öğrenmiştik. Bu durumda 

kahinlerin dediği gibi çifte bir etkiyle kutuplara hem yoğun 

yağmurlar yağacak, hem de bu buz kütlesi eriyecek. Bilim 

adamlarının deyişine göre kutuplardaki buzlar erirse 

yeryüzündeki sular 200 metre daha yükselecekmiş. Bu, çok 

fazla karanın suların altında kalması demek. Örneğin Rusya 

tamamen haritadan silinir de birkaç ada geriye kalıverir. 

Buzların öncelikle eriyeceği ve yeni kutupların buz tutarak 

bu suyu geri alması çok uzun zamanları alacağı için genel 

olarak yeryüzünün yeni şeklinde sular daha fazla olacaktır 

diye düşünüyorum. Biz tamamen bir su dünyası mı olacağız, 

ne dersiniz efendim? 

 

 Semiyun: Kutupların yerlerinin değiştirilmesi yine 

pek çok kaynaktan sizlere verilen bilgiler arasındadır. Biz de 

bu bilgiye sahibiz. İşte yaşadığımız değişikliklerden, size 

göre felaketlerden önemli bir tanesi de bu olacaktır. Aslında 

henüz bilim adamlarınız ölçmemekle beraber o değişim 

başlamıştır ve dozu gittikçe yükselecektir. Bu değişiklik 

neticesinde doğal olarak buradaki buzulların önemli 

bölümünün eriyeceği ve suların yükseleceği düşünülebilir. 

Bu durumda karalar yeryüzünde yeni bir çağda ilk 

aşamalarda daha az olacaktır. Ama bunun daha sonra 

uzaysal bir takım etkilerle dengeleneceğinin bilinmesini şu 

aşamada bu kadarıyla söylemeliyim. İklimleriniz, yüzey 

şekilleriniz, kutuplarınız böylece değişecek ve siz yeni çağa 

uygun bir coğrafya üzerinde yaşamaya başlayacaksınız. 

Tabii bu değişimi yaşayan insanlar bundan oldukça olumsuz 

etkileneceklerdir. Ama işte Allah'ın rahmeti odur ki, siz bu 

değişikliklerle birlikte devreye girecek yeni güçlerinizi 

süratle kullanmayı öğrenecek ve şimdiki kadar sıcaktan, 
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soğuktan, iklim olaylarından aynı bize benzer bir tarzda 

etkilenmeyeceksiniz. Şüphesiz Yüce Rab'bimiz sizin şu anda 

aklınıza gelenin ötesinde çok daha ince, akıl almaz 

yardımlarını sizlere sunacaktır. İlk sıkıntılar atlatıldıktan 

sonra sizler de bu değişikliklerden çok büyük ölçüde 

memnuniyet ve mutluluk duyacaksınız. Kendi güçlerinize 

şaşırıp kalacaksınız. Yine şunu söylüyorum ki, burada biz 

bir felaket senaryosu yazmak istemiyoruz. Bir çağ 

değişikliğinin olası durumlarını tartışıyoruz ve bunların bir 

kısmını size sizin tahmin ettiğiniz çerçeve içerisinde 

sunuyoruz. Ama korktuğunuz pek çok olayda yine sizler akıl 

almaz yardımlar ve imkanlarla desteklenerek 

korunacaksınız. Allah iyi insanları koruyacak bütün yolların 

sahibidir ve siz o yolları gördükçe buna şükredeceksiniz. İyi 

insanlar korkmak şöyle dursun bir noktadan sonra şükür 

üzerine şükür ile secdeye varacaklar ve bütün bu güzellikleri 

Allah'ın onlara yaşatmasına, onlara sunmasına 

şükredeceklerdir. 

 

 Soru: Efendim 23 derecelik bir açı var idi. Bu açı 

daha mı fazla olur, daha mı az olur? 

 

 Semiyun: Onu yine şimdiden söylemeyelim. O kadar 

önemi yoktur ama kutupların yeri değişecektir. 

 Soru: İki ana kara kütlesinin kalacağından söz 

ediliyor         ama sanırım pek çok da ada kıtalar oluşacak 

diye düşünüyorum. Atlantis kıtası yeryüzüne çıkacak, Sahra 

yeşerecek. Yani yeryüzünün yeni şekli nasıl olacak? 

 

 Semiyun: Öncelikle şu coğrafyadan artık eser 

kalmayacak. Atlantis kıtası yeryüzüne çıkacak, büyük 

kıtaların önemli bölümleri deniz olacak ve mevcut 
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denizlerde yine önemli değişiklikler olacak. Kıtaların 

alanının daraldığını zaten az önce söylemiştik. Burada size 

yeni bir coğrafya sunmak istemiyoruz. Bunu bilmekle 

beraber bu kadarla sınırlı kalınmasının daha uygun olacağı 

kanısındayız. Ama bundan etkilenmeyecek ülke 

kalmayacaktır diyebilirim. 

 

 Soru: Bir önemli konu daha var. Atmosferin kızılla 

kaplanması. Bu konu için öncelikle Şuurlu İnanç II'deki 853 

no.lu, "Kızıl Lale" konusuna değinmek istiyorum ve onu 

okuyucular için kitaba alıyorum: 

 

 "Bu vazife ise öncekilere benzemez. O bir son, 

azapların başlangıcı olan bir son olabilir! Göğün ateş 

rengine bürünmesine sebep olacaklara; Allah'ın, başlarına 

belalar yağdırtarak da yardım edeceğini hatırlat. O ölüm 

kalım duvarları arasında sıkışıp kalındığı gün gelince yine 

de Allah'ı anmayacaklar mı? Bakalım onları Allah'ın katına 

dek yükselttikleri mahluk kurtarabilecek mi!" 

 

 "Görüp ibret almayanlara söyle, sizden evvel 

yaşayanlar da atomu, elektronu bulmuşlar, uzaya 

çıkmışlardı. Onlar da kendilerinden çok yakın olduklarımıza 

bizi unutturmak istemişlerdi. Biz de onları, şükredecekleri 

yerde şımaranların hakkı olan gazaba uğratmıştık." 

 "Nice şımaranlar, medeniyetleri ile birlikte balıkların 

yaşadıkları yerlerin derinliklerine gömülmüşlerdir. Karaları 

deniz, denizleri de kara yapmak, milyarlarca insanın 

yaşadığı dünyayı tekrar Adem'e bırakmak bilseniz ne kadar 

da kolaydır." 
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 "Biz şimdiye kadar hiçbir kavmi ikaz etmeden 

mahvetmedik. En derin denizlerin dibindeki taşlar 

arasındaki insan iskeletlerinde, en yüksek dağ tepelerinde 

bulunan deniz hayvanı kalıntılarında hiç şüphesiz ki 

alınması gereken ibretler saklıdır." 

 

 "Yoksa İsa gelmedi diye kızıl lalenin açacağı günü 

uzak mı zannediyorlar. İsa gitmedi ki gelsin; gelmedi ki 

gitsin! fakat onları "ikaz edecek, korkutacak olan" 

aralarında! Sizi kızıl laleden ancak, doğrudan doğruya onu 

vasıta ettiğimiz bilgiler koruyabilir."   

 

 Burada konuya topyekün bakan birçok hususlar var. 

Bu kızıllığa kötü insanlar sebep olacaklar. Karaların 

denizler-le daha önce yapıldığı gibi değiştirileceği konusu 

var. Ve kızıl laleden yani gökteki ateşten insanları ancak 

şuurlu inanç koruyabilir. Burada kızıl laleden kastedilen 

nedir efendim? 

 

 Semiyun: Bu sözünü ettiğiniz husus bizim şu ana 

kadar değindiğimiz konuların kısa bir toparlaması olarak 

size sunulmuş bir tebligattır. İnsanlar yarattıkları 

cehennemin son noktasında kendilerini kendi elleriyle 

mahvetmekten geri kalmayacaklardır. Göğün ateş rengine 

bürünmesinin birçok açıdan izahını yapmak mümkündür. Siz 

elinizdeki dehşet silahları kullandığınızda bir anlamda göğü 

ateş rengine büründürmüş olursunuz. Ama burada dikkat 

edilecek bir başka nokta daha vardır. Bu işlemi belirli bir 

noktaya kadar getirdikten sonra siz farkına varmadığınız bir 

takım sistemleri bozar hale gelirsiniz. İşte o sistem 

bozulduğunda mevcut patlama veya ortaya çıkarttığınız ateş 

silsile halinde atmosferin pek çok kısmını sarabilir. Bunu 
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kısmen yaşamanız mümkündür. Ama bütün bu olaylar, az 

önceki volkanik patlamalar, sizin silahlı mücadeleleriniz 

atmosferin yapısını ister istemez kalınlaştıracağı için 

göğünüze gündüz vakti bile kızıl bir renk düşmesi 

mümkündür. Bunların ne kadarının gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini birlikte göreceğiz ama maalesef 

görünen o ki bunlardan kaçmak pekte mümkün 

olmayacaktır. Ümit ederiz Allah'ın yardımı ile en kısa sürede 

bunların atlatılması mümkün olsun. 

 

 Soru: O sözün gerçekleşme sürat ve dereceleri nedir? 

Yöresel depremler, su baskınları gibi olaylarla başlayacak ve 

yoğunlaşacak mı? Üstadın hanımı üçgün önce rüyasında bir 

deprem görmüş, toprak yarılmış. Ben de aynı gece büyük bir 

sel felaketi gördüm. Durum nedir efendim? 

 

 Not: Bu celseden bir gün sonra Afganistan'da 6.1 

şiddetinde deprem oldu. Dört ila altı bin kişi öldü. Ege 

Bölgesinde sel felaketleri yaşandı. 

 

 Semiyun: Zaten dünyasal olarak çeşitli isimler altında 

bu olaylar yaşanmaya başlanmıştır. Gün geçmiyor ki 

yeryüzünden bir su baskını, bir sel felaketi veya bir fırtına 

haberi duymayasınız. Artık iş dengesinden dışarıya 

çıkmıştır. Bu olaylar gittikçe yoğunlaşacaktır. Olayları 

dikkatlice gözlemlemenizi sizler için önermekteyiz. Şu 

aşamada bu manada yapacağınız ciddi bir şey 

bulunmamaktadır. 

  

 Soru: Bunun yanı sıra toplumların kaynaması var. 

Savaşlar ve bunların getirdiği her türlü felaket. O sözün 

öncesinde ve sonrasında olabilir. Pek çok kahinin bu konuda 
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söyledikleri var. Ben ayrıca Sadıklar Planı'nda görülen bir 

rüyadan da hatıladığım kadarıyla bahsetmek istiyorum: 

Yeryüzünde bir şey olmuş. Artık Güneş yok, sisli puslu bir 

hava, şehir harabe gibi. İnsanlar, herşey sefil perişan. 

İnsanlar sonunu bekliyor. Tabiatta canlılık kalmamış. Sanki 

bir müddet sonra ölünecek, herşey bitmiş. Son çare ölüm ve 

bu bekleniyor. Yabancı asker giysili insanlar da var ama 

onlar da aynı durumda. Sanırım kabaca bir fikir verebildim. 

Ben bunu o söz öncesi bir durum olarak algıladım. Belki 

büyük bir savaş oldu. Herşey sonunda mahvoldu. Atmosfer 

dumanla kaplandı ve anlaşıldıki bu duman artık Güneşi 

kapattığı için ve herşey mahvolduğu için dünya ölüyor, 

insanlar ölüyor. Kitapta bu rüyanın manevi ölüm olarak 

değerlendirilmesi yapılıyor. Ona katılıyorum ama sanki 

önümüzdeki dönemin fiziksel bir kısmına da bu haberci rüya 

değiniyor olabilir. Bu rüya ve değerlendirmem hususunda 

fikrinizi alabilir miyim? 

   

 Semiyun: Siz yanlış yaşantıyı normak kabul edip 

insanlığın mahvına sebep olacak bir medeniyet yarattıktan 

sonra bu medeniyetin içinde önemli bir yer tutan ölüm 

makinalarınızı, silahlarınızı ister istemez bir fırsat yaratıp 

kullanmaktan kaçınmayacaksınız. Zaten şeytan da bütün 

gücüyle o silahların kullanılması için üzerinize baskı 

yapmaktadır. Kendi elinizle yarattığınız bu silahları yine siz 

kendi elinizle kullanacaksınız. İşte bunun neticesinde de 

yaratacağınız ölüm ve tahribat doğanın, dünyanın düzenini 

alt üst edecektir ve maalesef bazı yerler az önce söylediğiniz 

gibi kendi varlığını rüyada tasvir edilen bir şekle sokacaktır. 

Oradaki insanlar öyle veya böyle bunun farkına varacaklar, 

bu işin artık bittiğini, insanın kendi kendisini yok ettiğini 

anlayacaklar ve bir çıkış yolu göremeyeceklerdir. Sizin 
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yarattığınız medeniyetin normal sonucu, normal bitiş şekli 

budur. Yani bizler burada size müdahale etmesek, ilahi alem 

herhangi bir düzenleme, temizlik yapmasa, biz sizi kendi 

halinize bıraksak sizin kendi kendinizi yok edişiniz aslında 

yukarıdaki rüyaya benzer bir şekilde olacaktır. Aslında 

çoktan olduğu da söylenebilir ama işte o müdahaleler ile 

önlenmiş durumdadır. Sizin yarattığınız bu medeniyet 

çoktan kendi kendisini yok etmiş bir medeniyettir. Ve buna 

aslında medeniyet denemez. Bu bakımdan bu vazifelinin 

gördüğü bu rüya yine size hem manevi, hem maddi bir takım 

ikazlar yapar bir mahiyete ve amaca haizdir. Umarım 

gereken ikazları alırsınız. 

 

 Soru: Kuran'da bir de Vakıa suresi var. O sözü Kuran 

"vekaalkavlu" olarak almış. Bu durumda Vakıa suresine bir 

göz atmakta yarar var. Yani o sözde neler oluyor onu kısmen 

anlatıyor. Böyle çok ayet ve sure var ama sanki bu konu 

birbirini tamamlıyor. Surenin başlangıcındaki ayetler şunlar: 

"1-O beklenen müthiş olay olduğunda, 2-Yoktur onun 

oluşunu yalanlayacak, 3-Kimi alçaltır, kimi yükseltir, 4- 

Yerküre bir sarsılışla sarsıldığında, 5-Dağlar bir serpilişle 

serpildiğinde, 6-Hepsi un ufak olup dağılmıştır." Sonraki 

ayetlerde iyi ve kötülerin karşılaşacakları durumlar 

anlatılıyor. Demek ki bu olay kötüler yeryüzündeyken 

olacak. Şimdi de kötüler var. Mutluluk çağında ise kötüler 

olamayacağına göre o zaman böyle bir olaya gerek yok. 

Böyle düşünüyorum efendim. Size göre bunların o söz ile 

bağlantısı var mıdır? 

 

 Semiyun: Tam olarak vardır. Yine o sözden bahseden 

ayetlerdir ve o sözün nasıl olacağını açan ayetlerdir. Karalar, 

kıtalar, dağlar böylelikle yok edilerek oraları deniz olacak ve 
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yeni kıtalar meydana çıkartılacaktır. Şüphesiz bütünüyle 

iyilerin bulunduğu bir dünyada yaşayan insanlara bu tür 

ikazların yapılmasının bir anlamı yoktur. Bu olay ancak ve 

ancak iyilerin ve kötülerin yeryüzünde bulunduğu bir 

zamanda gerçekleşecek bir olay olabilir. Tespitiniz, 

yaklaşımınız burada son derece isabetlidir. Bu ayetlerin 

anlamlarını derin derin burada açıklamaya gerek yoktur ama 

okuyana gerçekten ciddi bilgiler, ciddi fikirler verebilecek 

nitelikte ayetlerdir. Ve tamamen o söze yönelik ayetlerdir. 

Bundan emin olabilirsiniz. 

 

 Soru: Bir de ben "Kuran ve 19" isimli kitabımda o 

sözü açıklamıştım. Şöyle bir bağlantı kurmuştum. O söz 82. 

ayette geçiyordu. 82. surenin iniş sırası da 82 idi ve bu 

surenin ayet sayısı 19 idi. Böylece 19 ile o söz arasında 

müthiş bir bağlantı ortaya çıkıyordu. Ve bu 19 ayet o sözü 

anlatıyordu. Sadece başlangıca değinmek istiyorum: "1-Gök 

çatlayıp yarıldığı zaman. 2-Yıldızlar dökülüp saçıldığı 

zaman. 3-Denizler fışkırtıldığı zaman. 4-Kabirler deşildiği 

zaman..." İşte böyle bir durum o sözü anlatmıyor mu? Az 

önceki soru ışığında yine aynı konu değerlendirilmiyor mu? 

 

 Semiyun: Yüce Allah Yüce Kitap'ında olayları birçok 

açıdan tekrar tekrar anlatmayı benimsetici bir metot olarak 

uygun görmüştür ve bunu Yüce Kitap'ında açıkça 

söylemekten kaçınmamıştır. Ayetlerini birçok yol ve 

yöntemle açıklamaktan geri kalmadığını insanlara bir ibret 

olarak sunmuştur. Az önce yaptığınız bu tespit bize göre son 

derece isabetlidir ve doğrudur. Zaten o söz ile doğrudan 

doğruya alakası olan ayetler az önceki soruyla adeta 

çakışırcasına, birbirini tamamlarcasına gözler önüne 

serilmektedir. Yine ayetlerin açılımına girmeyi gerekli 
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görmüyorum. Ama celsenin başından bu yana yaptığınız 

değerlendirmeler aslında bu ayetler çerçevesinde yapılan 

değerlendirmeler olmuştur. Ve kaçınılmaz bir gerçek şu 

celse vasıtasıyla sizin hazırladığınız çok isabetli sorularla 

değişik açılardan insanların önüne serilmiştir. Artık inanan 

inanacak ve onu yaşayacak, inanmayan da inanmayacak ve 

onun sonucuyla karşılaşacaktır. 

  

 Soru: O söz insanın başına böylece geldiğinde 

Agarta'ya açılan kapıların yerleri değişecek mi? Kapılar 

görünür olacak mı veya kapı kavramı ortadan kalkacak mı? 

 

 Semiyun: Biz yine dört kapı kullanmaya devam 

edeceğiz. O kapıların bir kısmının yeri değişecektir. 

Şehirlerin taşınması sırasında kapılarımızı biz yeni kara 

kütlelerinin üzerine alacağız. Sorunuzun cevabı budur. 

Kapıların görünür veya kapanır olma vasfı aynı şimdiki gibi 

devam edecektir. Gerektiğinde görünür olacaktır. Bilenler 

için zaten görünür bir yapı arz edecektir. Bilmeyenler de onu 

göremeyeceklerdir. Ama Altınçağda biz özellikle siz 

insanlardan bu kapılarımızı saklamak gereğini 

duymayacağız 

 

 Soru: Agartalıların Altınçağda yerüstünde şehir veya 

birimleri olacak mı? Berabere çalışılacak yedi köşeli 

piramitleri bundan ayrı tutuyorum efendim. 

 

 Semiyun: Hayır. Bizim şehirlerimizi yeryüzüne taşı-

mamızın ulaştığımız şu seviyeden sonra bir esprisi yoktur. 

Biz bu halimizden memnunuz. Sizden sonra da yeni Adem 

boyları bu dünyaya geleceklerdir. Bunu unutmayınız. Onları 



 281 

da düşünerek yapılan bu planlar çok uzun süreleri 

kapsayacak mahiyettedir. 

 

 Soru: Yeryüzünde bizdenmişcesine görev yapan bin-

lerce Agartalı insanın o zamanda durumu ne olacak? 

Altınçağa bizler gibi ya da kalanlar gibi o şartlar altında 

geçerek kalanlar olacak mı? Yoksa olay öncesinde hepsi geri 

mi alınacak? Öyleyse olay sonrasında tekrar öyle değil ama 

bu defa açıkça gelinip benzer görevlerini sürdürecekler mi? 

 

 Semiyun: Takdir edersiniz ki bir çağ değişikliği 

yaşanmaktadır. Ve eski bir çağ bitmekte yeni bir çağ 

başlamaktadır. Yeryüzündeki bütün Agartalıların görevleri 

bu manada sona ermektedir. Onlar vakti zamanı geldiğinde 

kendilerini Agarta'ya alacaklardır. Bunun hiçte zor bir şey 

olmadığını biliyorsunuz. Yeni çağda ise bu tür bir görev 

yapılmasına gerek yoktur. Yapılacak görevler açıkça bilinen, 

anlaşılır görevler olacaktır. 

 

 Soru: O şartlar altında kalanlar olacak mı demiştim 

efendim, geçerek kalanlar olacak mı? 

 

 Semiyun: Bunun bizim açımızdan ciddi bir esprisi 

yoktur. Biz zaten buradayız ve olayı müştereken izleyip 

gereken müdahalelerimizi  yapacağız. 

 

 Soru: Bu celsenin, bu kitabın ve bu yöntemle yapılan 

uzun soluklu bu çalışmanın sonunda Üstadım ve Ekibimizin 

bedenli bedensiz görevlileri adına sizin şahsınızda tüm 

Agarta halkına, Üstatlar Meclisi'ne ve Başkanına selam, 

saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Kabul buyurunuz efendim. 
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 Semiyun: Büyük bir memnuniyetle bu görevi yerine 

getireceğim. Bugün kitabın son noktasını siz ve biz böylece 

koymuş bulunuyoruz. Bunun insanlık açısından yararlı 

neticelerini bugün olmasa bile yarınlarda tartmak, değerlen-

dirmek imkanına sahip olacaksınız. Çok hayırlı bir çalışmayı 

büyük bir başarı ile neticelendirmiş bulunuyorsunuz. 

İşimizin henüz bitmediğinin, sadece bir merhalesinin sona 

erdiğinin farkındasınız. Size yaptığınız bu çalışmadan dolayı 

teşekkür ediyorum. Bu çalışmada katkısı bulunan eşinize de 

ayrıca teşekkürümü iletmenizi istiyorum. Şimdilik 

hoşçakalın. Bundan sonra bizim size sunacağımız imkanlar 

içerisinde görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. 
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 Üstat Muzaffer Kınalı'nın Agarta serisinin ilk 

 aşamasının tamamlanmasından sonra verdiği 

 tebliğ. 

 

 

 Allah'ın selamı üzerinize olsun. 

 

 İnsanlara ve yaratılmışa olan sevgim Yaratan'dan 

ötürüdür. 

 

 Bu sevgi gönül ve akılla birleşince insan kendini 

bütün mevcudun içerisinde ve bütün mevcudu da kendinde 

görür. Bu böyle olunca sırlar açılır. 

 

 Mucize ve keramet denilenler bir ilmin tezahürüdür. 

Bu ilim değişik boyutlar farkı ile izah edilir. Üç boyutlu 

aleme ve insanların şu anki bedensel yapılarına bu ilmi 

indirgeyebilmek için insanların anladığı dillerle ve hallerle 

konuşmak gerekir. Bu ilmi hal ehli dediğimiz; ruhsal iletişim 

kurabilen, astral seyahat yani bir anlamda seyri suluk 

yapabilen insanlara anlatmak daha kolaydır. Aksi ise daha 

zordur. Bu ilmi; ruhsal halden fizik boyuta, fizik boyuttan 

kelam boyutuna indirerek insanlara anlatmak gerçekten zor 

iştir. Fakat gönül ehli olunca ruhsal ve fiziksel iletişimle bu 

konunun anlatımı daha kolay anlaşılmaya sebep olmaktadır. 

 

 Konuyu bir parça ileri noktaya götürürsek fizik 

boyutunda olan vücud olmasa bile, ruhsal ve diğer 

bedenlerimizle bu iletişimi kurabiliriz. Keza fizik bedenin 

diğer alemlerde de çok önemli fonksiyonları var. Buradan 

giden bazı enerjilerin değişik alemlerde çok işe yaradığını 

bilmenizi isterim. Çünkü burası yoğunlaştırılmış bir zaman 
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gibi. Onun için zaman da bir enerjidir. Değişik enerji 

akımlarını ayarlamakla, değişik enerjileri kullanmakla 

zaman aşılabilir. Bunun yanlış kullanımı dünyayı helaka 

götürecek kadar tehlikeler yaratabilir. Ancak zamanı gelince 

tekamül eden insanların, kemalet ehli olan insanların, 

nefsini geçen insanların bu konuları bilmesi söz konusu 

olabilir. Bu vakitte bizim bedenimizin hala dünyada olup 

olmaması önemli değildir. O vakit dünyada olmasak bile 

şayet bizimle iletişim kurulabilirse biz o zaman da bu 

gerçekleri, bu ilmi anlatabiliriz. 

 

 Kuran-ı Kerim'e bakarsanız başından sonuna kadar, 

"insanların söylenen şeyleri devamlı yapmadıklarını, yapma 

dediklerini yaptıklarını ve bundan ötürü de hem dünyayı 

hem de kendilerini helak ettiklerini" söylediğini görürsünüz. 

Herkes neyi hak ettiyse, neye layıksa o olur. Kendilerine 

olan faydayı engelleyen insan nimete müstehak olmaktan 

uzaklaşır, musibete müstehak olur. İşte böylece Kitap'ımızın 

da pek çok yerde beyan ettiği gibi bazı felaketlerin 

geleceğini sizlere söylemek istiyorum. 

 

 Dünyamız defalarca felaketlere uğradı. Otuz altı 

Adem boyu geldi geçti. Yine yakında dünyamız büyük 

hengameler yaşayacaktır. İnsanlar bunları kıyamet 

alametleri şeklinde gerek dinsel verilerle, gerekse kahinlerin 

bazı görüntüleriyle ve sözleriyle duydukları halde bunun 

ciddiyetini kavrayama-yacak kadar gaflet içerisindeler. Bu 

gafleti sevgi ve ilimle uyarmak, anlatmak ve insanların 

tekamüllerini hızlandırmak gayesiyle bizler de devreye 

girmiş bulunuyoruz. Ne var ki hem bizim devreye girmemiz, 

hem de bizim gibi insanların devreye girmesi yine insanların 

uyanmasına pek vesile olmadı. 
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 İnsanların ilmen gelişmesiyle birçok felaketleri 

aşabileceğini, dünyamızı cennete çevirebileceğimizi ve daha 

değişik gezegenlere hızlıca intikal edebileceğimizi söylemek 

istiyorum. Şu anda dünyamızdaki uzayaraçları ile bu 

mümkün değildir. Bunlarla ciddi bir netice elde edilemez. 

Bu teknolojiyi kökten değiştirmek mümkündü. Fakat ne 

yapılması lazım? İnanıyoruz ki bize şu anda engel olmaya 

çalışan insanlar yakın bir gelecekte ne demek istediğimizi 

anlayacak ve bizlere yardımcı olacaklardır. Dünyanın 

mevcut şartları altında daha fazlasını açıklamak, ortaya 

atmak yanlış anlaşılma ve uygulamalar yüzünden az önce 

sözünü ettiğim felaketlerin hızlanmasına ve etkisinin daha 

sert olmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle biz bazı 

bilgileri daha dar kapsamda daha dar bir çevreye örtülü 

olarak vererek görevimizi yapmaya çalışmaktayız. Bizim 

görevimizin fiziksel varlığımız ile tam bağlantısı yoktur. 

Fizik bedenimiz yeryüzünde bulunmasa bile bizimle iletişim 

kurabilenlere sağlıklı bilgi vermemiz ve onlarla çalışmamız 

mümkündür. Yazılacak kitaplar çerçevesinde konuşacak 

olursak biz yeryüzünde olmasak bile ben bir Üstat olarak 

hak edene hak ettikleri kadarıyla kitap yazdırmaya devam 

edeceğim.  

 

 Yine sonsuz alemlerde, sonsuz yaşam boylarında, 

sonsuz zaman ve mekan kavramları içerisinde bizler 

görevimize nihai olarak devam ettik geldik ve devam edip 

gideceğiz. Bu beden bir vasıtadır, bir vesiledir. Her boyutta 

görünen, herkesin içerisinde, herkes gibi var olan bir 

bedendir. Bu beden; değişik gezegenlerde de, değişik 

alemlerde de, değişik boyutlarda da o gezegenin, o boyutun, 

o yaşamın içerisinde var olmaya devam etmiştir, devam 

edecektir. 
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 Onun için şu anda yazılan bu eserlerin arkasından 

daha çok eserler yazılabileceğini söylemek istiyorum. Her 

alemin ayrı ayrı medeniyetleri olduğunu ifade etmek 

istiyorum. Yazdırılan, yazdırılacak olan, halen yazılan 

görevlilerimizin eserlerinde bu alemlerden ayrı ayrı 

bahsedeceğiz. Bu konularda Ömer Sami kardeşimizin 

yazdığı, yazdırıldığı Agarta eserinde bazı ipuçları verildi. 

Agartalılar gibi dünyamızda başka yaşam boyları vardır. 

Yalnız dünyamızda değil diğer gezegenlerde çok yaşam 

boyları geldi geçti ve hala var. Bu nedenle her bir alem için 

mutlaka birkaç kitap yazdırmak mümkündür. Sırf 

dünyamızın otuz altı Adem boyunu otuz altı kitap olarak 

yazdırmak mümkündür. Bunun için biz hazırız. Biz ölsekte, 

bedenimizi terk etsekte bize ulaşmak mümkündür. Bu 

nedenle size bu bilgileri vermeye devam edeceğiz... 

 

 İnsan üst benliğine ulaştığı zaman kainatı doldurur. 

Yani buna Büyük Ruh denir. Daha sonra kainat ötesi başka 

boyutlara, Melekut seviyesindeki boyutlara ulaşır ki bu, 

Sultani Ruh'tur. Sultani Ruh'tan ötede Ulvi Ruh ve onun 

ötesinde Kutsi Ruh vardır. Kutsi Ruh'tan sonra Allah'a 

ulaşılır. Kutsi Ruh'tan kainatımız bir nokta halinde görünür. 

Böyle çok noktalarda başka kainatları görürsünüz. Nokta; 

hareket ile çizgiyi, çizgi hareketle yüzeyi, yüzey hareketle 

cismi, cisim hareketle sonsuz küçülme ve sonsuz büyüme 

gibi boyut farklılıklarını, boyut farklılıkları varlık ve yokluk 

kavramlarını ifade eder. Bunlar ise sonsuzluklara doğru 

açılım gösterirler. Varlığı, yokluğu ve sonsuzlukları sarıp 

kuşatan ise Hiçlik'tir. Hiçlik ise O'ndandır. 

 



 287 

 Sonsuzluğu selamlarım, sonsuzluğu selamlarım, 

sonsuzluğu selamlarım... 

 Sonsuz hamdü senalar, sonsuz hamdü senalar, sonsuz 

hamdü senalar... 

 

Denizli, 11.2.1998 

   

 

 

 

 

M 

                                   -------------------- 

                                             M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 288 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 6- Agarta III - dabbetülarz. 

 

  

 


