
 

AKADEMYA GRUBUNDAN TELEGRAM MAĞDURU SALİH 
MİRZABEYOĞLU’NUN TRAJİK HİKAYESİ 

GİRİŞ: 

Mirzabeyoğlu, kaleme aldığı 41(1) eseriyle Türkiye'nin fikir hayatına damgasını vurmuş bir 
fikir ve sanat adamı... 

Eserlerinin hepsi telif... 

O devrimci bir mütefekkir... 

Türkiye gibi adalete (hem hukuki hem de sosyal), kanun önünde eşitliğe, hürriyete, 
can/mal/ırz güvenliğine, tam bağımsızlığa, fırsat eşitliğine, şahsiyetli bir devlet ve özgür bir 
topluma, öz kültür ve öz güvene, adil bir gelir dağılımına, sosyal barışa, kısaca insanca 
yaşamanın bütün şartlarına aç ve muhtaç insanların yaşadığı bir ülkede; yanlışlıkları gören 
ve bu yanlışlıkların ortadan kaldırılması için bir şeyler yapılması gerektiğine inanan insanlar 
onun fikirlerinden etkilendiler... Onun fikirlerini bir kurtuluş reçetesi olarak gördüler... 
Böylece İBDA FİKİR HAREKETİ doğdu... 

Bu devrimci fikir hareketi, legal ve illegal oluşumlar halinde halen varlığını sürdürmektedir... 

Mirzabeyoğlu 25 Aralık 1999 günü Yasadışı İBDA-C örgütünün lideri olduğu iddiasıyla polis 
tarafından gözaltına alınarak İstanbul DGM yedek hakimliği'nce tutuklanarak Metris 
Cezaevi'ne konuldu... 

Bu iddia ile ilgili dava halen İstanbul 6 Numaralı DGM'de sürmektedir(3)... 

Mirzabeyoğlu, haksız tutuklanışını protesto etmek için uzun süre mahkemeye çıkmadı. 

Devlet onu duruşmaya götürmek bahanesiyle 25 Ocak 2000 Tarihinde Metris Cezaevin'e 
kanlı bir operasyon düzenledi. Halbuki Mirzabeyoğlu ve birlikte yargılandığı iki arkadaşı(4), 
bu tarihten 4 gün önce duruşmaya çıcaklarını Cezaevi idaresi ve Savcılığı'na bildirmişlerdi. 



Mirzabeyoğlu'nun yaklaşık 200 sahifelik savunması da bitmiş ve tam bir "kitaplık çapta 
savunma" olmuştu... Bu savunma Mirzabeyoğlu'nun 42. kitabı olarak basılacaktı... 

Kanlı Metris operasyonunun hikayesi uzun ve ayrı bir inceleme konusu... 

Bu operasyonda hiçbir tutuklu isyan veya direniş göstermedikleri halde, katliam için özel 
olarak eğitilmiş ve daha önce de Ulucanlar Cezaevi katliamını gerçekleştirmiş özel jandarma 
birliği 25 Ocak saat 04.00'da Mirzabeyoğlu ve diğer İBDA-C davası sanıklarının bulunduğu 
koğuşa ihtarsız ve ihbarsız yaylım ateşi açmış ve daracık koğuşa yüzlerce gaz bombası ve 
kimyevi bombalar atmıştır. 

Mirzabeyoğlu operasyonu düzenleyen jandarma birliği tarafından sağ salim teslim alındıktan 
ve elleri arkadan kelepçelendikten sonra tekme, yumruk ve dipçik darbeleriyle linç edilmek 
istenmiş, bu darbeler altında bayıldığında da, öldü sanılarak bırakılmıştır. 

Mirzabeyoğlu gençliğinde boks yaptığı için hem darbelere karşı mukavimdir, hem de hangi 
darbelerin hayati tehlike doğuracağını bilen bir insandır. Bu hengameden çıktıktan sonra 
söylediği şudur: "Küfür ve hakaretleri bir kenara koy, yalnızca kafama 15'den fazla tekme 
yedim, vücudumun diğer kısımlarına aldığım darbeleri hiç söylemiyorum. Oradan nasıl olup 
da sağ çıktığıma şaşıyorum"... 

Mirzabeyoğlu işte bu şartlar altında kan, barut, kimyevi madde ve is kokan Metris'ten alınıp 
Kartal Cezaevi'ne getirilerek müşahade bölümünde 5 m2'lik rutubetli bir hücreye 

tek başına konuldu. Eli yüzü ve bütün vücudu yara bere içinde idi. Bir bacağı bayıldığında 
kırmak için çok uğraştıklarından, diğerinin üç misli kalınlıktaydı, üzerine basamıyordu. 
Darbelerin tesiriyle sık sık baygınlık geçiriyordu... Söylemeye lüzum var mı bilmiyorum; 
yanına ne doktor uğramiştı ne bir ilaç verilmişti, ne de yaralarına pansuman yapılmıştı... 

Kan kokusunu alan Kartel Medyası sevinç çığlıkları atıyordu: "Nihayet devlet devlet 
olduğunu göstermişti!..."(5). 

Bu can pazarında saçtan sakaldan bahsetmek abes gibi görünse de, bu durum, sadist kartel 
Medyası için ayrı bir fantezi konusu olmalı ki, ertesi günü bile beklemeden bilgisyarlarının 
başına oturup Mirzabeyoğlu'nu kendi elleriyle traş etmişler ve bu traş ne kadar mühim bir 
mevzuymuş ki ballandıra ballandıra anlatmışlardı...(7). 

Ertesi gün 26 Ocak... 

Mirzabeyoğlu, olağanüstü güvenlik tedbirleri altına, devlet tarafından hurdahaş edilmiş 
vücudu yara bere içindeki yüzü, kesilmiş saçı sakalı, kanlı ve çamurlu elbiseleriyle DGM 
huzurunda... İnanamayacaksınız belki ama, Mahkeme ayakta bile durmaz haldeki sanıktan 
savunma yapmasını istiyor... Yine inanamayacaksınız; onu kimlerin ve nasıl bu hale getirdiği 
mahkeme tarafından hiç sorulmuyor... Bu hukuk skandalı karşısında savunma avukatları 
olarak davadan çekiliyoruz(8)... 

Duruşma, savunmasını hazırlaması için 21 Şubat'a erteleniyor... 



Kartel Medyası mastika ritminde çığlık atıyor: "Yolunmuş tavuğa döndü"...(9). 

Tek kişilik bir hücrede hasta ve yaralı haliyle savunmasını yeniden yazmaya başlıyor. Kitaplık 
çaptaki savunması metris operasyonunu yapan askerler tarafından delilleri yoketmek 
amacıyla yakılmıştır. Savunmayı yakmasalardı operasyonun haklı bir sebebi olmadığı 
anlaşılacaktı... 

21 Şubat günü, o şartlarda ancak 26 sahife yazabildiği savunmasını okuyor(10)... Onun 
içinde bulunduğu şartlar da nazara alındığında bir hukukçu olarak bu savunmaya tek 
kelimeyle "harikulade" diyebilirim... 

Savunmasını tamamlayabilmesi için duruşma iki ay sonraya erteleniyor... 

Ve ne olduysa bu savunmadan sonra oluyor... 

Ortaya bir takım gariplikler çıkmaya başlıyor... 

Yazı yazmakta ve düşüncesini toplamakta zorlandığından sözediyor... 

Hücresinde yaşadığı çok ilginç şeylerden bahsediyor ve bunların ne olduğunu anlamaya 
çalışıyor... 

Savunmasının ikinci bölümünü adeta can havliyle tamamlayıp alelacele bana veriyor ve bu 
savunmaya duruşma gününe kadar, tashih etme amacı ile de olsa bir daha asla bakmıyor... 

  

Av. Harun Yüksel 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: "BÜYÜCÜ, BÜYÜCÜ NE BANA HINCIN?/BU KÜKÜRTLÜ DUMAN NEDİR 
İNİMDE?" 

 

Mirzabeyoğlu'nun vücudundaki yaralar iyileşmeye, devletin kestiği saçı ve sakalları daha gür 
olarak çıkmaya başlamıştı... 

21 şubattan sonra ilk ziyaretimde hem zihninde hem de dışarıdan bir takım garip sesler 
duymaya başladığını bunların kendisini fevkalede rahatsız ettiğini, kulaklarının çok 
hassaslaştığını uzaktaki insan seslerini bile rahatltkla duyabildiğini söylüyor ve bunun 
sebepleri üzerinde düşünüyordu:"Nedir bu hal?" 

Savunmasının ikinci bölümüne başlayıp başlamadığını sorduğumda; "ne zaman kalemi elime 
alsam içteki ve dıştaki bu sesler artıyor, yazdırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Daha 
ısrar edersem ellerimi kilitliyorlar." dedi. 



Allah Allah!.. 

Mirzabeyoğlu'nu ben 30 yıldır ve yakınen tanıyordum. O, ruh ve vücut olarak çok mukavim 
bir insandır. O'nu yakından tanımayanlar bile Metris cehenneminde ölümün eşiğinden 
dönmüş ağır yaralı bir insanın hiçbir tıbbi tedavi görmediği halde o yaralı va hasta haliyle 20 
gün içinde mükemmel bir savunma yazabilmesinden ondaki mukavemet performansının ne 
kadar yüksek olduğunu kavrayabilirler... Onun yerinde kim olsa, o linç teşebbüsünden sağ 
çıkamazdı. Haydi çıktı diyelim; 20 günde bırakın savunma hazırlamayı, yataktan bile 
çıkamaz, parmağını bile kıpırdatamazdı... 

Peki şimdi bu hal neyin nesiyd?... 

O, yüksek sesle düşünerek bunun sebebini bulmaya çalışıyordu... 

Ancak her hafta durum daha da kötüye gidiyor, tacizler artıyordu... Uyku düzeni 
bozulmuştu. Uykusu geldiğinde uyutulmuyor, uykusu gelmediği zaman uyutulmaya 
çalışılıyordu. Ancak ortada gözle görülür, elle tutulur, tarif edilebilir bir insan veya alet 
yoktu... 

"Acaba yemeklerime ilaç mı katıyorlar?" 

Olabilir... 

Ellerini arkadan kelepçeledikleri ve can güvenliği kendisinin sorumluğunda olan bir 
tutukluyu linç etmeye kalkanlar bunu haydi haydi yapabilirlerdi... 

Yemek yememeye başladı... 

Bu da çözüm değildi, vücudu giderek takatten düşüyor, mukavemeti azalıyordu. Kantinden 
kapalı ambalajlı yiyecekler almasını söyledik... Meyve suyu, bisküvi, kraker, süt, bal... 

"Yüzümde tik var mı?" diye soruyordu... Yoktu ama ona bu hissi veriyorlardı... 

"Kalbimi kilitliyorlar... Kalp atışlarımı istedikleri gibi düzenliyorlar... Yürüyüş ve nefes alma 
ritmlerimi bozuyorlar... Beni robotlaştırmak istiyorlar..." 

Tacizlerin çeşitleri ve şiddeti her geçen gün artıyordu... 

Kimdi bular, ins mi cin mi?.. 

O hücresinde tek başına idi... Yaşadıklarının hiç şahidi yok... 

Cin olabilir mi?... 

KKB'den CİA'e ve MOSSAD'a kadar bir çok istihbarat örgütünün "cin işleri"yle iştigal ettikleri 
biliniyordu ama, "bizimkilerin" putperestçe inandıkları "laik dogmalar" sebebiyle cin ve büyü 
mevzularını "fevkalade bilimdışı" bulduklarından ,o işlere pek bulaştıklarını duymamıştık... 



Gerçi içlerinde çok sayıda mason vardı ve masonluk kadim yahudi inançlarının bütün ritüel 
ve sembolleriyle birlikte, şüphesiz bu işte usta olan hahamların "büyü ve sihir" 
marifetlerinden de büyük ölçüde istifade ediyor ama iş resmi söyleme döküldüğünde bu tür 
şeylerin batıl "inanç ve hurefe" olduğu ifade ediliyordu... 28 Şubat darbesinden sonra, 
özellikle darbeci güruh, İsraille pek içli dışlı olmuş ve muhtevası bugün bile halk tarafından 
bilinmeyen pek çok "güvenlik, işbirliği, eğitim, yardımlaşma ve terorizmle mücadelede 
dayanışma, fundamantalizme karşı yardımlaşma" anlaşmaları ve protokolleri imzalanmıştı... 
Bunların içinde MOSSAD'ın "cin ve büyü işleri seksiyonu" ile de pekala işbirliği yapılmış ve 
"bizimkiler" MOSSAD tarafından "cin ve büyü işeri"nin sanıldığı gibi bilime aykırı olmadığı, 
aksine hem bilmsel ve hem de faydalı işler olduğu konusunda bir şekilde ikna edilmiş olmalı 
ki; Kışlalı suikastinin soruşturmasında JİTEM'in Azeri bir medyum kadın kullandığı, faillerin 
robot resimlerinin bu kadına çizdirildiği, yakalannan zanlıların bu kadına gösterilerek, gerçek 
failler olup olmadıklarının sorulduğu, basında çıkan haberlerin satır aralarında ifade 
ediliyordu... 

Kanlı Metris baskınını Jandarma düzenlemişti ve şüphesiz aralarında JİTEM elemanları da 
vardı... 

Cin veya büyü olabilir mi? 

Bu ihtimal konuşulurken birden Metris'teki linç girişmi sonrası kar maskeli askerler arasında 
başı kalpaklı, siyah ceketli, yakasız gömlekli ceketinin mendil cebinden köstekli saat zincirine 
benzeyen bir zincir sarkan birinden sözetti. "Kesinlikle asker değildi ama kamuflajlı askerler 
içinde pek de göze çarpmıyordu. Daha çok papaza benziyordu." 

Papaz veya haham?... 

O, başına gelen hali anlayabilmek için her ihtimali ayrı ayrı düşünüp tahlil ediyordu... 

"Cin veya büyü olabilir ama işin içinde kesinlikle insan unsuru da var!..." 

"Yılanlı Kuyu"da tek başına idi... Duyduklarının ve gördüklerinin hangisinin gerçek, 
hangisinin gerçek dışı olduğunu sorabileceği kimse yoktu... Bir hafta cehennem azabı yaşıyor 
ve bütün bir hafta yaşadıklarını kısacık görüşmemizde konrol etmeye çalışıyordu... 

Yandaki koğuştan televizyon spkerlerinin tanıdığı sesleriyle inanılmaz haberler okuduklarını 
işitiyor ve bu haberlerin doğru olup olmadığını haftalık görüşmemizde öğrenebiliyordu... 

"Hücreye elektronik bir takım cihazlar yerleştirmiş olabilirler mi?" 

Olabilir... 

"Bu seslerin bir kısmını bu cihazlar vasıtasıyla çıkarıyor olabilirler mi?" 

CİA ve MOSSAD'ın elinde bu türden yığınla elektronik cihaz var, bir kaçını "bizimkiler"e 
satmışlardır... 



Bu işin başladığı tarihte jandarmalar aniden hücresine girip onu havalandırmaya çıkarıyorlar 
ve hücresinin duvarlarına delikle açıyorlar... 

"Ne yapıyorsunuz? diyor. "Silah arıyoruz" diyorlar ve açtıkları delikleri alçı ile kapatıp 
gidiyorlar... O gün Cezaevinde Ali Osman Zor'un hücresi dışında hiçbir hücreye 
girmediklerini öğreniyoruz. Genel arama yok yani... Peki niçin yalnızca bu iki hücreye gelip 
duvarlara delik açıp, sonra da açtıkları delikleri alçıyla kapatıp gittiler? 

Hücrelere bir takım cihazlar yerleştirmek için mi? 

Dinleme cihazı desen olmaz, çünkü ikisi de yalnız kalıyor. Ne dinleyecekler? Nefes alıp 
verişlerini mi? Peki ne cihazıydı bunlar?.. 

Radyosundan onu aşağılayıcı müzik yayını yapıldığını, televizyonunun kendilğinden açılıp 
kapandığını, hücresinde veya havalandırmada yürürken nerede olduğunu bildiklerini iç 
organlarıyla oynayarak acı verdiklerini söylüyordu... 

Yorulursa uyuyabileceğini düşündüğü için o daracık havalandırmada tam 18 saat kesintisiz 
yürüdüğünü söylüyordu... 

Bir gün inşaallah bunların hepsini ayrıntılarıyla yazacaktır... 

24 Saat kesintisiz taciz altındaydı... Direniyor ve anlamaya çalışıyordu. Bu kadar yoğun 
tasalluta rağmen muhakemesi yerindeydi... İnanılmaz şeyler yaşıyordu ve yaşadıklarını 
anlatırken bizim onu delirmiş sanmamızdan endişe ediyordu... 

Kesinlikle deli değildi... 

Anlattıkları hallüsanasyona, deprasyona, vehime hayale benziyor olsa da, öyle değildi; bu 
bambaşka bir şeydi; birileri onunla çok alçakla bir metod kullanarak uğraşıyor, delirmesi 
veya intihar etmesi için abandıkça abanıyorlardı... Sanki Kanlı Metris operasyonunda yarım 
kalan işi tamamlamaya çalışıyorlardı. Bu defa gürültüsüz patırsısız ve kendi ipini kendine 
çektirerek bitireceklerdi işi... 

Kimdi bunlar ve bütün bunları nasıl yapıyorlardı? 

Ve her kimse bunlar; aceleleri vardı... 10-15 Günlük bir operasyon planlamışlar ama 
Mirzabeyoğlu umduklarından çok daha dayanıklı çıkmıştı... Tacizin şiddetini her an 
çoğaltıyorlardı... 

"Bu büyük projeyi sana yedirmeyiz. Dünyanın masrafını yaptık, bu işi yarım bırakmayacağız. 
Erkeksen as kendini as da kurtul...Senin fiyakanı bozacağız...." Ve bir yığın aşağılık küfür ve 
hakaret, tehdit şantaj... 

O hücresinin özel dizayn edildiğine inanıyordu... Kendisi ziyarete veya duruşmaya gittiğinde, 
hücresine girilerek bir takım eşyaların yerlerinin değiştiridiğini söylüyordu... 



Ne demek istediğimizin ve ileride okuyacaklarınızın doğru anlaşılabilması için bir ipucu 
niteliği taşıyan bir husus da şu: Kartal Cezaevi'nde kalan İBDA-C davası tutukluları hücrede 
tecriti protesto etmek için açlık grevi yapıyorlardı. 14-15 maddelik taleplerinden biri 
"hücrede tek başına kalan tutukluların yanına bir kişi verilmesi idi. Bakanlık hepsi haklı, yasal 
ve insani olan bu talepleri kabul etmiyordu... Açlık grevi 60. gününe gelmiş ve bazı 
tutukluların durumu çok kritikleşmişti... Mirzabeyoğlu'nun durumu ise öteki sebepten 
gittikçe kötüleşiyordu... Bunu duyan tutuklular bütün taleplerini geri çekerek sadece 
Mirzabeyoğlu'nun başka bir hücreye nakledilmesi halinde açlık grevinini bitireceklerini 
söylediler, yanına bir kişi daha verilmesi değil, sadece tek başına bir başka hücreye verilmesi 
halinde açlık grevi bitirilecekti... Ama bakanlık bunu bile kabul etmedi... 

Demek ki o hücrede birşeyler vardı... O hücre bu işler için özel dizayn edilmişti... Ve orada 
olup bitenlerden Ceza veTevkif Evleri Genel Müdürü'nün haberi vardı... Mirzabeyoğlu ile 
ilgili bütün kararları CTE Genel Müdürü bizzat aliıyor, ne Cezaevi müdürlerine ne de Cezaevi 
Savcısına en küçük bir inisiyatif alanı bırakmıyordu.. 

Ortada bir dolap dönüyor ama bunun ne olduğunu çözemiyorduk. Elimizde 
Mirzabeyoğlu'nun anlattıkları dışında maddi, somut bir delil yoktu.. onun bize anlattıklarını 
herhangi bir resmi bir makama iletsek sonuç baştan belli idi: Akıl hastahanesine sevk!.. 
Oraya sevkedilince de bu belirtilere göre latince bir akıl veya ruh hastalığı teşhisi konulması 
kesin gibiydi... 

Onlar belki de bunu istiyorlardı... 

Halbuki o akıl veya ruh hastası değildi, çok ağır bir saldırı altındaydı ve bunun ne olduğunu 
anlamaya çalışıyordu... 

"Beni mikrofon ve kamera gibi kullanıyorlar, zihnimi okuyorlar, Atatürkçü yapmaya, 
robotlaştımaya çalışıyorlar..." 

İnsan olarak da, avukat olarak da kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim... 

Haftalık görüşmelerden döndüğümde kendimi külçe gibi yatağa atıyor; yorgun, bitkin ve 
perişan bir uykuya dalıyordum: "Uyku kaatillerin bile çeşmesi/Yorgan, Allahsıza kadar 
sığınak." 

O ise her gün biraz daha kötüleşiyordu... Otuz yıllık arkadaşlığımız süresince onu hiç bu 
kadar çaresiz görmemiştim... 

Ne yapmalı?.. 

Onlar onu hastahaneye sevketmeden önce biz cezaevine bir hekim getirsek? 

Aklımda hep Gukuk Kuşu filmi... 

Bu arada araştırmalarımızı sürdürüyoruz... 



Türk Tabipler Birliği İnsan Hakları Komitesinden bir hekimle görüşüyoruz. Ona yemeklerine 
ilaç katılıyorsa bunun tahlil sonucu ortaya çıkıp çıkamayacağını soruyoruz. Kan idrar ve saç 
tahlili ile bir kısım ilaç veya kimyevi maddelerin verilip verilmediğinin anlaşılabileceğini 
öğreniyoruz. Ama cezaevi şartlarında bunu nasıl yaptıracağız?.. 

l99l Operasyonunda MİT'de bu tür bir şey yapıldığından çok ciddi şüphelerimiz olmuştu... 
Adnan Oktar'a emniyette kokain verildiği labaratuvar raporlarıyla ortaya çıkmıştı... Bu işler 
Türkiye için olağan işlerdi... 

Hücreye bir takım cihazlar yerleştirerek çeşitli efektlerin kullanılabileceğini de öğrendik... 

Ancak ya kafasının içinde 24 saat kesintisiz duyduğu sesler? İç organlarıyla oynamalar, 
vücudunun her noktasında istenildiği zaman acı veya ağrı hissettirmeler? Düşünce 
okumalar? Halüsonasyona benzeyen görüntüler?... 

Onlar önce "telepati" dediler... Fakat telepatinin bu kadar kesintisiz ve etkili olması 
imkansızdı... 

Sonra "Meditasyon" dediler... Meditasyon ise kişinin kendi ruhu ve bedeni üzerinde , bizzat 
kendisinin uygulayabileceği bir teknikti... 

Bu da uymayınca "telgram" dediler... Telegramı da teknoloji dışı ve meditasyonla telepati 
karışımı bir şey gibi tanımladılar... Alevi dedelerinin yaptığı bir uygulama imiş... 

Yalan söylüyorlardı... 

Mirzabeyoğlu bu işi anlamaya çalışırken, onlarla bir çeşit diyalog kurmayı da başarmıştı. Bu 
diyalogları arasında "Eskiden MİT'e çalışırken şimdi CİA hesabına çalışan bir grup" 
olduklarını öğrendi... 

Bunun doğru olduğunu ilerideki sayfalarda öğreneceksiniz. 

Grubun başı kendini Kenan olarak tanıtıyordu. 

Kenan bir gün diyor ki "Senin biletini kestik, 15 günlük süren kaldı. 15 gün sonra Sivas'a 
götürüp infaz edeceğiz." 

Bir rahatladı, bir iyilik ve güzellik geldi üstüne... Artık cehennem azabı bitiyordu... 

Biz kendisine bunun doğru olmadığını, böyle bir şeyi asla yapamayacaklarını söylesek de... 
O, bunun doğru olduğuna inanmak istiyordu... 

15 gün geldi geçti, infaz etmediler ama tacizin şiddetini arttırdılar, onların niyeti 
Mirzabeyoğlu'nun ipini bizzat kendisine çektirmekti... 

 



 

İKİNCİ BÖLÜM: "CAMDAN KESKİN, KILDAN İNCE KILINCIN/BİR ZEHİRLİ KIYMIK GİBİ 
BEYNİMDE" 

Mirzabeyoğlu buz dağının tepesinden aşağı kayar gibi; giderek artan bir hızla aşağıya doğru 
kayıyordu. Bu kayışı ne O, olağanüstü çaba sarfetmesine rağmen durdurabiliyordu, ne de 
biz... 

Son 15 gün dış dünya ile ilişkisini neredeyse tamamen kesmişti... Sadece "hoş geldin" diyor 
ve hiç konuşmuyordu. Şuuru yerindeydi... Bunu isteyerek ve bilerek yapıyordu... 
Düşüncesini okuyanların, onu bir mikrofon ve ses alma cihazı olarak kullananların 
başkalarına da zarar vermelerini istemiyordu... 

Çok zayıflamıştı ve uyuyamıyordu... 

Şu hekimi getirmek için bir daha Kartal Başsavcısı'na gitsek mi? 

Perşembe günü ziyarete gittiğimde Mehmed Fazıl Arslantürk pek de sürpsiz olmayan haberi 
verdi: "Pazartesi günü bileğini kesmiş. Akşam sayımında hücreyi kan revan içinde gören 
Müdür ne olduğunu sormuş 'burnum kanadı' cevabını almış. Durumdan şüphelendiği için bir 
süre koğuşunda kalarak konuşturmak istemiş, fakat tek kelime konuşmamış. Bunun üzerine 
müdür onu hücresinden çıkartarak kendi odasına götürmüş. Orada da konuşmayınca beni 
çağırdı, doktoru da çağırmış. Çok uğraştım ama benimle de konuşmadı. O sırada kolunu 
kaldırınca uzun kollu tişörtü aşağı çekildi ve doktor tesadüfen bileğindeki yara izlerini 
gördü.Şimdi ben onun yanına geçmeye çalışıyorum bakanlığa dilekçeler fakslandı, bugün 
yarın cevap gelir." 

Cuma günü bakanlıktan izin çıkıyor ve Arslantürk O'nun hücresine yerleşiyor... 

Bu da kolay olmuyor... "Benim yüzümden sana da zarar gelebilir, sen de benim gibi 
olabilirsin" diye uzun süre direniyor. 

Ne faydası olacağını bilemesek de artık hekime başvurmaktan başka çaremiz kalmamıştı. 
Cezaevine bir hekimin getirilmesine izin Verilmesi için Kartal Başsavcısı'na Av Ahmet Arslan 
ile Birlikte gittik. Başsavcının yanında misafirleri vardı saat 17 :00 civarında görüşebildik. 
Bilek kesme hadisesinden Başsavcı'nın da haberi olduğu için talebimizi uygun gördü ve 
"Pazartesi günü bir dilekçe yazasanız, ben 'uygundur' üst yazısı ile bakanlığa fakslarım" dedi. 

Şu pazartesine kazasız belasız bir varabilsek... 

Pazar akşamı telefonum çaldı: "Haberi duydunuz mu?" Yok.. "Star Biraz önce alt yazı geçti 
hastahaneye kaldırmışlar..." 

Televizyonların haber saati idi. Starı açtım... Telefonum ardarda çalmaya başladı. Gazeticeler 
arıyordu... Onlardan Kartal Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldığını öğrendim. Yarım saat sonra 
oradaydım, ancak cezaevine geri götürmüşlerdi. Hastahaneye yürüyerek gelip yürüyerek 



gitmişti... Cezaevini aradım, Nöbetçi müdür sandalyeden düştüğü için kafasında bir yara 
oluştuğunu, bunun için hastahaneye sevkedildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi... 
Gazetecilere Müdür Bey'den aldığım malumatı aktardım... AMA BU PEK SANDALYEDEN 
DÜŞMEYE BENZEMİYORDU. 

Medyada rivayet muhtelifti. Kimi maltada şişlendiğini söylüyordu ki imkansızdı; çünkü Kartal 
Cezaevi hücre tipiydi ve orada malta yoktu... Kimi Örgüt içi hesaplaşma sonucu yaralandığını 
söylüyordu ki; bu da imkansızdı, zira ortada "örgüt" yoktu... Kim kiminle niçin hesaplaşsın?.. 
Kimileri de intihara teşebbüs ettiğini söylüyordu ki; bu mümkündü. Zira bilek kesme 
hadisesini onlar bilmiyorlardı ama ben biliyordum. 

Gece bütün karanlığı ile sürüyordu. 

Sabah ola hayrola... 

Uzun bir gece oldu... 

Ama yine gün ışıdı... 

Cezaevinden aradılar. Kartal Başsavcısı'nın benimle görüşmek istediğini söylediler. 

Av. Hasan Ölçer aradı... O'na Başsavcı ile görüşmeye gittiğimi ve müsaitse gelmesini 
söyledim. 

Başsavcı hadisenin intihar girişimi olduğunu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastahanesi'ne sevkine 
karar verdiğini söyledi... 

Cezaevine gittik, cezaevi aracı sevk için hazırlanmıştı. 3-5 dakika görüştük... Şuuru da 
muhakemesi de yerindeydi. Yeniden konuşmaya başlamıştı. Bizimle vedalaştı. Hastahaneye 
değil de, infaz için Sivas'a götürüldüğünü sanıyordu. 

Rahattı... 

Gazeteciler kapıda bizi bekliyordu... Onlara ne söylemelidik? Kartal Adliyesi'nde Av. Hasan 
Ölçer'i beklerken, ajandama hadiseyi doğrulayan ve bunu Metris'teki vahşi operasyon ile 
Kartal'daki ağır tecrit şartlarına bağlayan kısa bir açıklama kaleme almıştım... Çıkışta 
gazetecilere bunları söyleyecektim... 

Ancak cezaevi müdürleriyle ve hazırlık tahkikatı için orada bulunan Pendik Savcısı ile 
yaptığımız görüşmede onların "intihar girişimi" haberlerini akşamdan beri ısrarla tekzip 
ettiklerini öğrendik. Mehmed Fazıl Aslantürk'le yaptığım görüşmede cezaevinde çok gergin 
bir hava olduğu intibaını edindim... 

Hasan Ölçer'le ayaküstü yaptığımız değerlendirmede "sandalyeden düştü" şeklindeki resmi 
açıklamayı tekrarlamanın konjüktüre daha uygun olacağına karar verdik ve öyle yaptık... 

Sen misin böyle yapan!.. 



Aradan henüz 1 saat geçmişti, evin kapısından adımımı atar atmaz, eşim "Jandarma Alay 
Komutanı'nın, "soruşturma dosyası"nı basına dağıtarak, hadisenin intihar girişimi olduğunu 
açıkladığını söyledi... 

Demek öyle!.. 

Soruşturma savcısı belki de daha makamına bile geri dönmemişti. Zira biz Cezaevi'nden 
ayrılırken o henüz orada idi... 

Anlaşılan JİTEM hızlı çalışıyordu... 

Peki Jandarma Alay Komutanı niçin daha önce hiç yapmadığı bir işi, hem de yasaları 
çiğneyerek yapıyordu?.. 

İlk tahkikat gizli ve bu gizliliği ihlal suç değil miydi? 

Bırakın ilk tahikat evrakını, iddianamenin bile duruşmada okunmadan önce yayınlanması 
suçtu... 

Alay Komutanı, bizim cezaevi çıkışında yaptığımız açıklamayı da JİTEM kanalı ile anında 
öğrenmiş olmalı ki... 

Anlaşılan "operasyon" için düğmeye basılmıştı!.. 

Klasik "özel harp" numaraları... Medya yoluyla linç!.. 

Yaşar Nuri Öztürk, Zekeriya Beyaz ve İsmail Nacar görev başına!.. 

Peki öyle olsun!.. 

Hemen Bilgisayarın başına oturup bir basın açıklaması yazmaya başladım... 

Televizyonların Anahaber bültenlerinin başlamasına az bir zaman kalmıştı... 

Alelacele bütün haber merkezlerine faksladım: 

  

SALİH MİRZABEYOĞLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

  

Devlet bundan 1,5 yıl önce müvekkilimizi ruh ve beden sağlığı yerinde ve sağlam olarak 
teslim aldı. 

Devletin elinde halen tutuklu bulunan müvekkilimiz hem beden hem de ruh sağlığını büyük 
ölçüde kaybetmiş durumdadır. 



Kendisinin tedavisi için hem kendisini hem de Adalet bakanlığını 3 aydır ikna etme 
çabalarımız tam sonuç verme aşamasına gelmişken (Cuma Günü Kartal Cumhuriyet 
Basşsavcısı Sayın Hüseyin Poyrazoğlu ile yaptığımız görüşmede Pazartesi günü savcılığa 
vereceğimiz tedavi talepli dilekçe’nin “uygundur” üst yazısıyla bakanlığa yollanması 
kararlaştırılmıştı.) bu müessif hadise meydana geldi. 

Bugün müvekkilimizle cezaevinde bir görüşme yaptık. Ayrica cezaevi idaresi ile de görüştük. 
Cezaevinde durum gergin oldugu için infiali önlemek bakımından, cezaevi çıkışında böyle bir 
durumun varit olmadığını, yaralanmanın sandalyeden düşme sonucu oldugunu söyledik. 

Ancak anlayamadığımız bir biçimde, jandarma, intihar raporunu basına sızdırınca bu 
açıklamayı yapmak gerekliliği hasıl oldu. 

Müvekkilimizin intihar girişimi dogrudur. 

Bunun bizim görebildiğimiz iki ana sebebi vardır: 

1-) Metris operasyonu sırasında operasyonu yapan özel jandarma birliği müvekkilimizi 
teslim aldıktan ve ellerini arkadan kelepçeledikten sonra çok ağır işkenceye tabi tutmuştur. 
Müvekkilim bu ağır işkencenin ruhi ve bedeni etkilerini halen taşımaktadır. 

2- Kartal Özel Tip cezaevi Hücre tipi cezaevlerinin bir nevi labaratuarı olarak kullanılmakta 
ve çok katı bir tecrit politikası uygulanmaktadır. Müvekkilimiz 5 aydır tek kişilik bir hücrede 
hasta haliyle tek başına kalmakta ve haftada yarım saat avukatlarıyla yarım saat de 
akrabalarıyla görüşmesine izin verilmektedir. 

Tedavisi ve yanına hiç olmazsa bir kişinin daha verilmesi için yaptığımız girişimlerden 
maalesef Adalet Bakanlığı’nın katı tutumu sebebiyle bir sonuç almadık. 

Cuma günü tablo’nun vahimleşmesi üzerine, Kartal Başsavcısı şahsi inisiyatifini kullanarak 
Müvekkilimin yanına bir arkadaşını göndermemiş olsaydı. Müvekkilim bugün hayatta 
olmayacaktı. 

Artık olan olmuştur. Şimdi Adalet Bakanlığı’na düşen iş müvekkilimizin hiç olmazsa tedavisi 
için gerekli özeni göstermesidir. Devletin eline sağ salim geçen bir tutuklunun sağlığının 
muhafazası bu bakanlığın görevidir. 

Bu vesileyle şunu da belirtelim ki halen Kartal Cezaevinde bu katı tecrit düzeni içinde tutulan 
10 müvekkilimizden 9’u ya bedenen veya ruhen tedaviye muhtaç hale gelmiştir. 

İnsan Hakları Derneği “Hücre ölümdür”. Diyor bizim gözlemlerimiz de bunu doğruluyor Bu 
tip cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan insanlar hızla ya intihar ya çıldırma 
noktasına doğru ilerliyor. 

Müvekkilimizin başina gelen bu nahoş hadise umariz ki, kamuoyundaki duyarlılıkları arttırır 
ve Adalet Bakanı’nı “hücre tipi” cezaevlerindeki yanliş ısrar ve inadindan vazgeçirir. 



  

Saygılarımızla. 

Salih Mirzabeyoğlu 

Vekilleri 

Av. Harun Yüksel-Av. Hasan Ölçer 

  

  

Akşam Kanal 7'nin Anahaber bülteninde yapılan canlı telefon bağlantısında aynı minvalde 
sözler söyledim... 

Oyun bozuldu... Operasyon başlamadan bitti... 

Niçin mi? 

Derin devlet bu operasyondan çok daha kapsamlı bir projeyi bitirmek üzereydi. Artık iş 
kamuoyunu ikna safhasına gelmişti: Siyasi tutuklu ve hükümlüler için yapımı hızla süren 
HÜCRE TİPİ (F Tipi) Cezaevleri projesi... 

Adalet Bakanlığı gazeticiler ve sivil toplum örgütleri için bu cezaevlerine özel turlar 
düzenliyor ve buraların ne kadar "hoş ve egzotik" mekanlar olduğunu, buralara konulacak 
hükümlü ve tutukluların "Aman Allahım bu ne? Cennete mi geldim ne?" diye çığlıklar 
atacaklarını, siyasi hükümlü ve tutuklular için 5 yıldızlı otel konforunda odalar 
hazırladıklarını. İnsanların buraları görür görmez, "kardeşim biz boşa yaşamışız. Bir siyasi suç 
işleyip de F-Tipi cezaevlerine kapağı atamadık anasını satayım" diye hayıflanacaklarını 
ballandıra ballandıra anlatıyordu... 

Proje gerçekten çok büyüktü... Tam 10.000 siyasi tutuklu ve hükümlü bu "konforlu" 
hücrelerde "ölmek mi zor, yoksa çıldırmak mı? cenderesine alınacak, gözlerden uzak 
izbelerde sesssiz sedasız yokedileceklerdi... 

Doğrusu, işi pişirdikten sonra, artık kotarma aşamasına gelen derin devlet, JİTEM'in keyfi 
için bu büyük projeyi riske atamazdı... 

Mesajımızı doğru okumuştu... 

F-Tipi Cezaevleri derin devletin yumuşak karnıydı ve biz de tam oradan vurmuştuk... 

İHD İstanbul Şubesi konu ile yakından ilgilendi ... 

Aynı hafta içinde cuma günü İHD İstanbul Şubesinde, İstanbul Şube Başkanı Sn. Av. Eren 
Keskin ile birlikte bir basın toplantısı yaptık... 



Orada şu açıklamayı okudum: 

  

Değerli Basın Mensupları, 

Yasadışı İBDA-C Örgütü'nün lideri olduğu iddiasıyla halen tutuklu olarak yargılanan 
Müvekkilimiz Salih İzzet Erdiş, tutuklu bulunduğu Kartal Özel Tip (hücre Tipi) cezaevinde 5 
aydır tek başına kaldığı hücresinde 25.06.2000 tarihinde intihara teşebbüs etmiş ve son 
anda 23 Haziran Cuma günü yanına verilen Fazıl Arslantürk isimli tutuklunun müdahalesiyle 
kurtarılmıştır. 

Özet olarak hadise bu... 

Hiç kimse durup dururken kendi canına kıyamayacağına göre bu olayın bir de pek 
bilinmeyen arka planı vardır. 

Bugün burada o arka plan hakkında bildiklerimizden ve gördüklerimizden bir kısmını sizinle 
paylaşmaya çalışacağız. 

Biz hukukçuyuz. Hukuk bir hadise hakkında hüküm verebilmek için somut ve kesin deliller 
arar. Bu yüzden de bildiğimiz ama henüz delillendiremediğimiz hususlar hakkında şimdilik 
susmayı tercih edeceğiz. 

Bu sebeple hadise hakkında ilk gün yaptığımız açıklamada şunları söyledik: 

Bunun bizim görebildiğimiz iki ana sebebi vardır: 

1-) Metris operasyonu sırasında operasyonu yapan özel jandarma birliği müvekkilimizi 
teslim aldıktan ve ellerini arkadan kelepçeledikten sonra çok ağır işkenceye tabi tutmuştur. 
Müvekkilim bu ağır işkencenin ruhi ve bedeni etkilerini halen taşımaktadır. 

2- Kartal Özel Tip cezaevi Hücre tipi cezaevlerinin bir nevi laboratuarı olarak kullanılmakta 
ve çok katı bir tecrit politikası uygulanmaktadır. Müvekkilimiz 5 aydır tek kişilik bir hücrede 
hasta haliyle tek başına kalmakta ve haftada yarım saat avukatlarıyla yarım saat de 
akrabalarıyla görüşmesine izin verilmektedir. 

Tedavisi ve yanına hiç olmazsa bir kişinin daha verilmesi için yaptığımız girişimlerden 
maalesef Adalet Bakanlığı’nın katı tutumu sebebiyle bir sonuç alamadık. 

Cuma günü tablonun vahimleşmesi üzerine Kartal Başsavcisi şahsi inisiyatifini kullanarak 
Müvekkilimizin yanına bir arkadaşını göndermemiş olsaydı; O bugün hayatta olmayacaktı. 

Bu iki sebep olayda hemen görülebilecek somut sebeplerdir. Ama müvekkilimiz gibi hem 
ruhi hem de bedeni mukavemeti yüksek bir insanın intihar teşebbüsünü açıklamaya kafi 
değildir. Çünkü bu hadise birdenbire ve bir anlık karar sonucu oluşmuş bir olay değildir. 



Müvekkilimizde Mart ayı başından itibaren bir takım rahatsızlıklar 

gözlemlemeye başladik ve bunun sebeplerini birlikte araştırmaya ve bulmaya çalıştık. 
Halisünasyona benzeyen ve kendisini 24 saat kesintisiz rahatsız eden bir takım insan 
seslerinden söz ediyor ve bunun sebeplerini bulmaya çalışıyordu. 

İlk aklına gelen sebep yemeklerine halisünasyon doğurucu bir takım ilaç veya kimyevi 
maddelerin karıştırılabileceği ihtimali idi... 

Adnan Oktar’a Emniyette gözaltında iken kokain verildiği ispatlanmış bir hadise idi. Yine 
emniyet sorgularında gözaltına alınan bazı insanlara bu tür ilaçlar verildiği iddiaları 
uluslararası raporlarda bile mevcutken böyle bir ihtimali göz ardı edemezdik. 

Bunu araştirmaya başladik. Türk Tabipler Birligi Insan Haklari Komisyonu’ndan uzman bir 
hekime daniştik ve ondan bu tür etkiler dogurabilecek ilaç ve kimyevi maddelerin mevcut 
oldugunu ögrendik. 

Bu hekim arkadaşa o tür maddelerin yemeklere karıştırılmak suretiyle kişiye verilip 
verilemeyecegini sorduk. “Verilebilir” cevabını aldık. 

Üçüncü sorumuz şayet böyle bir durum varsa bunun tibbi tahlillerle tespit edilip 
edilemeyecegi idi. “Kan, idrar ve saç tahlilleriyle tespit edilebilir” cevabını aldık. 

Cezaevi şartlarinda özel kan ve idrar tahlili yaptırmamız mümkün degildi. Ancak saç tahlili 
yaptırabilirdik. Aynı hekimden Türkiye’de saçtan bu tür tahlil yapabilecek laboratuar 
bulunup bulunmadığını sorduk. “Adli Tip ve Çapa Tıp fakültesinde bu tür tahlillerin 
yapılabileceği ancak bunun özel olarak değil de resmi prosedür izlenerek yapılabileceğini” 
söyledi. Resmi başvuru için elimizde yeterli kanıt yoktu, olsaydı bile bunun sonuçlarından 
emin olamazdık. 

Yurtdışında bu tür tahliller yapabilecek laboratuar aramaya başladık. 

Ancak bu arada müvekkilimizin durumu giderek kötüleşiyordu. 

Kendisini tedavi için ikna etmeye çalışıyorduk. O ise bu rahatsızlığın sebebinin kendisinden 
değil kendi dışından kaynaklandığına inanıyordu. 

Müvekkilimizin düşündügü bir başka ihtimal de, bu seslerin en azindan bir bölümünün 
elektronik bir takım aletlerle yapılabileceği idi. Araştırmalarımız sonucunda bunun da 
mümkün olabileceğini ögrendik. Bu sırada şüphelerimizi kuvvetlendiren tuhaf bir hadise 
yaşandı. O günlerde, jandarma, müvekkilimizin ve diğer bir müvekkilimiz Ali Osman Zor’un, 
tek kişilik hücrelerine ellerinde duvar delmeğe mahsus aletlerle girip, arama yapacağız 
diyerek, müvekkillerimizi avluya çıkardıktan sonra, duvarlara bir takım delikler açıyor sonra 
da bu delikleri alçıyla kapatıp gidiyor. Bu durum, her iki müvekkilimiz tarafindan da, ya 
varolan bir takım elektronik cihazlarin sökülmesi veya bir takım elektronik cihazlar 
yerleştirilmiş olabilecegi kuşkusunu doğurdu. Çünkü o gün Cezaevinde bu iki hücreden 
başka hücre aranmamıştı. 



Bundan bir buçuk ay önce tedavi için ikna oldu. Ancak güvenlik sebebiyle cezaevinden 
hastahaneye geliş gidişlerde ve hastahanelerde büyük tedirginlikler ve kargaşalar 
yaşandığını biliyor ve bunu istemiyordu. Biz de kendisine “Şayet Savcilik izin verirse uzman 
bir hekimi cezaevine getirebilecegimizi” söyleyince bunu kabul etti. Bunun üzerine Av. 
Hasan Ölçer Bey Kartal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hüseyin Poyrazoğlu ile bir görüşme 
yaptı ve böyle bir iznin verilip verilemeyecegini sordu. Savcı Bey, bunu Adalet Bakanlığı’na 
sorması gerektiğini,oradan gelecek cevaba göre davranacağını söyledi. 

Müvekkilimizle haftada bir kere ancak yarım saat-kırk dakika civarında görüşebiliyorduk. 
Cezaevinde teşhis ve tedaviyi kabul etti. 

Ancak müvekkilimizin durumu çok ağırlaşmış bizlerle iletişimi koparma noktasına gelmişti. 
Yemek de yemediği için, fiziki olarak da çok yıpranmış haldeydi. 

23 Haziran günü Av. Ahmet Arslan Bey’e cezaevi idaresi durumun kritik olduğunu resmen 
bildirmiş ve Kartal Cumhuriyet Başsavcısı’nın bizimle görüşmek istediğini söylemiş. Aynı gün 
akşam’a doğru Sayın Poyrazoglu ile görüştük. Vakit geç oldugu ve araya hafta sonu tatili 
girdiği için Pazartesi günü “getireceğimiz uzman bir hekimin cezaevinde teşhis ve tedaviye 
başlamasına havi bir dilekçe vermemiz, onun da uygundur üst yazisiyla bunu Adalet 
Bakanligina fakslamasi konusunda mutabik kaldik. Ancak Pazar akşami bu müessif hadise 
meydana geldi. Birinci açiklamamizda da belirttigimiz gibi şayet Sayin Başsavci şahsi 
inisiyatifini kullanarak cuma günü müvekkilimin hücresine bir arkadaşini vermemiş olsaydi, 
müvekkilim bugün yaşamıyor olacaktı. 

Bu hadisede tutuklunun da insan olduğunu gözardı etmeden müvekkilime yardımcı olan 
Kartal Başsavcısı Sayın Hüseyin Poyrazoğlu ile Cezaevi Müdürleri ve personeline teşekkür 
ediyoruz. 

Değerli Basın Mensupları. 

Müvekkilimiz şu anda hekimlere emanettir. Onlarin tedavide gerekli özeni gösterecegine 
inanıyoruz. Müvekkilimizi kendi canına kıymaya iten sebebleri araştırmaya devam ediyoruz. 
Dün Pendik Cumhuriyet Savciligi’na başvurarak kendisine akli ve ruhi melekelerini tahrip 
edecek maddeler verilip verilmediginin anlaşilabilmesi için gerekli tibbi tahlillerin 
yapilmasini istedik. 

Bu vesile ile insan tabiatına aykırı ve onun sosyal yönünü reddeden hücre tipi cezaevlerinin 
ilki olan Kartal Cezaevindeki gözlemlerimize dayanarak hücrede tecritin bir insanı diri diri 
mezara gömmekle eşanlamlı olduğunu, tutuklu ve hükümlüleri bu tür cezaevlerine 
koymanın onları kısa zamanda ya çıldırmak veya intihar seçeneklerinden biriyle karşı karşıya 
bıraktığını söylüyor bu cezaevlerine karşı direnen İHD ve İstanbul Barosu gibi sivil toplum 
kuruluşu ve meslek örgütlerinin çaba ve eylemlerini desteklediğimizi beyan ediyoruz. 

Bize sağladığı bu imkan sebebiyle İHD İstanbul Şubesi’ne ve onun Sayın Başkanı'na teşekkür 
ediyor hepinize saygılar sunuyoruz.30.06.2000 



Av. Harun Yüksel-Av. Güven Yılmaz-Av. Ahmet Arslan 

  

  

Şimdi bu açıklamadaki "Biz hukukçuyuz. Hukuk bir hadise hakkında hüküm verebilmek için 
somut ve kesin deliller arar. Bu yüzden de bildiğimiz ama henüz delillendiremediğimiz 
hususlar hakkında şimdilik susmayı tercih edeceğiz." Cümlesine dikkat!.. Yukarıda 
anlattıklarımızdan hiç sözetmemiştik zira elimizde delil yoktu... 

Ama yemeklerine bir takım şuur bozucu, deprasyon doğurucu ilaç veya kimyevi maddeler 
katılıp katılmadığının araştırılması hususunda dilekçemizi Pendik Savcılığı'na Basın 
Toplantısından bir gün önce (29.06.2000) tarihinde verdik(11)... 

Pekiyi şimdi delil var mı da?... 

Evet var... 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: "AÇIL SUSAM, AÇIL! AÇILDI KAPI" 

15 gün süren hastahane faslında genç hekimler ve klinik şefi klasik ve tabii doktor refleksleri 
ile meseleye "depresif bir vak'a" olarak yaklaştılar...  

Ancak, özel dizayn edilmiş hücreden çıkması ve verilen rahatlatıcı ilaçların etkisi ile uyku ve 
yemek faslı düzene girince; Mirzabeyoğlu, hızla toparlanmaya başlamıştı... 

Doktorlara başına geleni anlatmayı denemiş ama klasik hekim refleksleri ile karşılaşınca 
bundan vazgeçmişti... 

O yaşadıklarının bir akıl ve ruh bozukluğu değil, bir saldırı olduğunu biliyor ama 
anlaşılamıyordu veya yanlış anlaşılıyordu. Muhatapları da haklıydı, ne ile karşı karşıya 
olduklarını bilmiyorlardı... 

Umarız bütün ruh hekimleri birazdan anlatmaya başlayacağımız dünya çapındaki saldırı 
projesini dikkatlice okuyup, önlerine gelen her vak'anın akıl, ruh ve sinir bozukluğu 
olmayabileceği ihtimaline bir açık kapı bırakırlar. Özellikle de "muhalif siyasi kimliği olan 
kişilerde ilkönce bu ihtimali nazara alırlar... 



Önce 21 Temmuz 2000 Tarihli sabah gazetesinin "Bizi uydudan yönetiyorlar" başlıklı 

uzun haberini okuyalım: 

Bizi uydudan yönetiyorlar Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın elektromanyetik dalgalar 
aracılığıyla dünyadaki herkesin düşünce, davranışlarını takip ve kontrol edebildiği iddia 
ediliyor John St. Clair Akwei 1996 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) aleyhine 
bir dava açti. Akwei, NSA'nin kendisini sürekli olarak takip ettiğini ve davranıslarını kontrol 
ettigini iddia etti. Akwei mahkemeye bu iddialarını destekleyecek yüzlerce sayfalik deliller 
sundu. Kaynak olarak birçok bilimsel ve akademik çalışmanın gösterildiği bu deliller Project 
Freedom adlı internet sitesinde yayınlandı. İddiaya göre NSA, çok gelisşmiş sistemleri 
aracılığıyla elektromanyetik alanları kullanarak istedigi kişiyi dünyanın her yerinde takip 
edebiliyor, hatta elektrik dalgalari yollayarak kişinin düşünce ve davranışlarını kontrol 
edebiliyor. NSA'nin "sinyal istihbarati" adi verilen bu sistemi, dünyadaki elektrik tasiyan her 
şeyin çevresinde bir manyetik alan oldugu ve bu alanlarin elektromanyetik dalgalar yaydığı 
teorisine dayaniyor. Geliştirilen dijital sistemlerle elektrik taşıyan bütün varlıkları nerede 
olursa olsun kontrol edebiliyor. 

24 SAAT TAKİP EDİYOR NSA, 50 bin ajanıyla dilediği kişinin, herkeste farkli olan ve 3-50 herz 
arasinda degisen, elektromanyetik dalga boyutunu tespit ettikten sonra, o kisinin 
denetimini tamamen eline geçirebiliyor. NSA'nin bilgisayarlarına hedefin dalga boyutu 
girildiği andan itibaren bilgisayarlar bu kişiyi uydu aracılığıyla 24 saat takip edebiliyor. Gizli 
merkezlerde yürütülen bu faaliyetlerin gizliliği ve güvenliği, yapılan uluslararasi istihbarat 
anlasmalariyla koruma altina alınmış durumda. Bilgisayarlar aracılığıyla şüpheli kişideki 
elektriksel hareketleri analiz eden NSA, kişinin beyin haritasini çıkararak düsüncelerini de 
okuyabiliyor. Konuşma merkezindeki elektrik akımının analizi sayesinde hedef kişinin sözleri 
dahi tespit edilebiliyor, görme merkezi analiziyle kişinin gördüklerine ulaşabiliyor. 
DAVRANIŞLARI KONTROL EDIYOR Iki yönlü olarak kullanilabilen bu sistem aracılığıyla NSA 
hedef olarak belirlediği kişinin beynine yolladığı sinyallerle kişinin davranışlarını da kontrol 
edebiliyor. Hedefin beynindeki çeşitli merkezlere gönderilen eletromanyetik sinyallerle 
kişinin görme, işitme, koklama, hareket etme gibi her türlü duyu ve davranışını 
etkileyebiliyor ve degiştirebiliyor. Beyindeki elektromanyetik dalga frakansı her insanda 
farklı farklı oldugu için belirli bir kişiye gönderilen görüntü, ses ve benzeri şeyleri diğer 
insanların hissetmesi mümkün olmuyor. Gönderilen sinyaller sayesinde hedef kişi 
baskalarinin duymadığı sesler duyabiliyor ya da görüntüler görebiliyor. Bu yolla NSA istediği 
kişiye istedigi şeyi hiçbir kanıt bırakmadan yaptırabiliyor. 

..................... 

Bir de Aynı haber içindeki şu şemayı lütfen dikkatlice inceleyin... 



 

............ 

Sabah'ın bu haberi bize aradığımız şeyin ne olduğunu, Mirzabeyoğlu'nun başına ne geldiğini 
ve bunun nereden geldiğini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyordu... 

Mesele anlaşılmıştı: Müvekkilim Mirzabeyoğlu, "dijital manyaklık" denilebilecek bir proje 
kullanılarak öldürülmeye çalışılmış ve bu cinayeti intihar olarak göstermenin bütün delilleri 
bu "manyakça proje"nin sağladığı imkanlarla hazırlanmıştı. Bunu hukuki dile dökersek 
"TASARLANMIŞ CİNAYETE TAM TEŞEBBÜS" suçu BÜTÜN UNSURLARI İLE OLUŞMUŞTU... 

Ya failler? 

Failler bahsine sonra geleceğiz... 

Önce şu habere bir daha bakalım: 

1-) Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Bir proje geliştiriyor. 

2-) Bu proje, dünyada elektrik taşıyan her şeyin çevresinde bir manyetik alan olduğu ve bu 
alanların elektromanyetik dalgalar yaydığı teorisine dayanıyor. 

3-) NSA gelitirdiği elektronik aygıtlar ve 50.000 ajanı sayesinde her insanda farklı olan ve 3-
50 herz arasında değişen dalga boyutunu tesbit edbiliyor. 

4-) Hedef kişnin yaydığı elektomanyetik dalga boyutları tespit edildikten sonra bu veri 
NSA'nın bigisayarlarına veriliyor ve bu bigisayarlar ve uydular aracılığı ile o kişi 24 saat 
izleniyor. 

5-) İzlenmekle kalsa neyse. O kişi tam bir denetim altına alınıyor, davranışları kotrol 
edilebiliyor, yönlendirilebiliyor, düşünceleri okunabiliyor. Konuşmaları dinlenebiliyor, 
gördükleri seyredilebiliyor, sadece onun duyabileceği sesler yayınlanabiliyor, sadece onun 



göerebileceği görüntüler gösterilebiliyor, ona her türlü bedeni acı verilebiliyor. Yani kişi 
NSA'nın canlı bir robotu haline getiriliyor. Bu robot söz dinlemezse karşılığını 

her türlü bedeni acı çektirilerek ödüyor... Bu işkenceciler, bizimkiler gibi as filistin askısına, 
çevir manyetoyu, sık tazyikli suyu, yatır falakaya, sok jobu... Gibi gürültülü patırtılı, zahmetli 
külfetli olarak yapmıyor; sadece önlerindeki bilgisayarın tuşlarına dokunarak bunu yapıyor... 

6-) Dokunuyorlar tuşa: Hafıza kaybı ve davranış bozuklukları oluşuyor... Dokunuyorlar: 
Gözkapaklarında ani ve şiddetli kaşınmalar oluşuyor. Dokunuyorlar: Duyulan sesin yönünü, 
şiddetini ve içeriği değişiyor (Merhaba diyen adamı küfrediyormuş gibi , uzakta kendi 
aralarında geyik yapan gardiyanları sizin aleyhinize konuşuyormuş gibi algılıyorsunuz. 
Tanıdığınız televizyon spikerlerinin seslerinden moralinizi bozacak haberler okutuyorlar... 
Radyodan dinlediğiniz buselik makamında bir şarkı aniden aynı sanatçının sesiyle sizinle gır 
gır geçen pespaye bir müziğe dönüşüyor.)... Solunum yollarını denetleyerek konuşmanızı 
bozuyorlar... Kalpte çarpıntı,( ritm bozukluğu) oluşturabiliyorlar (kalbinizin durduğunu 
zannettiriyorlar)... Zahmetli işler sırasında kolları zorlayarak "kaza"lara sebep oluyorlar. 
Genital bölgede kaşınma, beklenmedik orgazm veya yoğun acı hasıl ediyorlar. Bacakları 
ağrıtıyor (isterlerse birini diğerinin iki misli kadar şişirip büyük acılar doğuruyorlar), kramp 
ve kısa süreli kasılmalar oluşturuyorlar... Düşüncelerinizi okuyup kendi düşüncelerini 
iletebiliyorlar. Rüyalarınızı denetliyorlar... Hayali görüntüler oluşturabiliyorlar. Mikro dalga 
işitme gerçekleştirebiliyorlar (uzaktaki sesleri dahi çok net duyabiliyorsunuz)... 

Kulaklarda çınlama meydana getiririyorlar. Çenede istem dışı hareketler ve tıkırdama (Yüzde 
tik varnış hissi)... Sırtta büyük kaslarda kasılmalar. Ellerde istem dışı hareketler (veya 
kilitlenme)...Ayağın zor ulaşılan yerlerinde kaşınma ve kızartılar oluşturulabiliyor... Bir kaç 
dakika boyunca ayak parmaklarını istem dışı olarak 90 derece döndürebiliyorlar... 

7-) Mirzabeyoğlu bu şemada işaretlenen şeylerin çoğunu yaşadığı gibi, 6 numaralı 
paragrafta bazılarını parantez içinde gösterdiğimiz ve şemada olmayan başka şeyleri de 
yaşadı... 

Yani Taammüden cinayete tam teşebbüse ilave olarak çok ağır işkence suçu da var işin 
içinde... 

Ya failler?... 

Biri belli NSA!.. 

Öbürlerine sonra geleceğiz... 

Bu suçlamayı sadece Sabah gazetesinin haberine dayanarak mı yapıyorsun? Gibi bir haklı 
soruya cevap vermeliyim: Hayır... 

Haberde adı geçen Project Freedom isimli siteyi buldum (sitenin tam adresi: 
http://web.archive.org/web/20010823034807/http://www.isleofavalon.co.uk/local/h-
pages/pro-freedom/ ), o sitede ve linklerinde bu konu ile alakalı binlerce belge bulunduğunu 

http://web.archive.org/web/20010823034807/http:/www.isleofavalon.co.uk/local/h-pages/pro-freedom/
http://web.archive.org/web/20010823034807/http:/www.isleofavalon.co.uk/local/h-pages/pro-freedom/


gördüm. Haber doğru idi ve tehlike ciddi idi... Tehlike sadece benim müvekkilimle sınırlı 
değildi, bu ülkede ve bu dünyada yaşayan her insan tehdit altındaydı: Herkes her an NSA'nın 
bir robotu haline getirilebilirdi... Mirzabeyoğlu bu manyakça projenin ilk kurbanı değildi. 
Ondan önce bu proje ile saldırıya uğramış veya bu proje için kobay olarak kullanılmış sayısız 
insan vardı... 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:"LÜGAT, BİR İSİM VER BANA HALİMDEN/HERKESİN BİLDİĞİ DİLDEN BİR 

İSİM (KURBANLARIN HİKAYELERİ-1-) 

 

Müvekkilim Mirzabeyoğlu'nun saldırı altındayken söylediği önemli bir söz de şu: "İnsanların 
nasıl itirafçı yapıldıklarını anladım." Türkiyedeki itirafçıların niçin ve nasıl itirafçı olduklarını 
araştıracak bilim adamları çıkar ve itirafçılar da itirafçı olma sürecinde yaşadıklarını doğru 
anlatma cesaretini gösterirlerse, bu uygulamanın Türkiye'deki boyutları aydınlığa 
kavuşabilir. 

Türkiye'de başına benzer haller gelenler bunu anlatmak isterlerse ben onları dinlemeğe 
hazırım. İsterlerse bana yazılı olarak da gönderebilirler... 

Mirzabeyoğlu, Türkiye'de başına ne geldiğini anlayan ilk kurban ve şüphesiz başına gelenin 
ne olduğunu hem yazacak hem de tahlilini yapacaktır. 

Bu bölümde başika ülkelerde yaşayıp da benzer bir saldırıya maruz kalan insanların 
anlattıklarını özet halinde sunmaya çalışacağız. Aradaki benzerliklere lütfen dikkat. 
Hikayelerin tamamı için İngilizce bilenler, http://www.ısleotavalon.co.uk/local/h-pages/pro-
freedom/ındex.html adresini kullanabilirler. 

1-) George Farquhar: "İstihbarat ajanları tarafından 'uzaktan beyin kontrolü' deneyinde 
kullanılırken yaşadıklarım" 

İsmim George Farquar. o6.07.l955 Edinburg, İskoçya doğumluyum. 

l984'ten beri "Beyin Kontrol Polisi" ismini verdiğim istihbarat ajanları tarafından UZAKTAN 
MONİTÖRLE TAKİP EDİLDİĞİME İNANIYORUM. 

MİKRODALGA RADYASYON SALDIRILARI ve BEYİN KONTROLÜ DENEYLERİ 1997'DE ben 
Kanada2da iken başladı, Avrupa'da devam etti. Ayrıca l994'ten beri polisin takip, taciz ve 
gözaltıları ile "siyah helikopter" tacizleriyle karşı karşıyayım. 

1988 yılında "Uzaktan Beyin Kontrolü Projesi"ni ifşa etmeye ve bununla mücadeleye karar 
verdim. "PROJECT FREEDOM/ÖZGÜRLÜK PROJESİ" İSİMLİ WEB SİTESİNİ KURDUM. O 



zamandan beri aile bireylerim de polis tacizlerine ve psikotronik saldırılara maruz 
kalmaktalar. 

l9 Ocak l999'da Londra, Avam kamarası'nda bu durum "İNSAN HAKLARININ TÜYLER 
ÜRPERTİCİ BİR VAHŞİLİKLE İHLALİ" olarak değerlendirilip protesto edildi. 

Şimdi yaşadıklarımla ilgili çok karışık ve garip bir hikayenin anahatlarını okuyacaksınız. 
Yaşadıklarım bundan ibaret ve bu kadar yüzeysel değildir. Çok daha derin ve çok daha vahim 
şeyler yaşadım. 

1982'de ailemin yaşadığı Avustralya'ya göç ettim. Orada sahip olduğum arazinin parasını 
ödeyebilmek için bazı suçlar işledimden l992 yılının başında tutuklandım. Kefaletle serbest 
kaldıktan sonra yargılanmamak için Avustralya'yı terketmeye karar verdim ve iki hafta sonra 
yerleşmek üzere İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye gelince ailem beni aradı ve havaalanına 
gitmek üzere evden ayrılmamdan iki saat sonra polisin beni yeniden tutuklamak üzere eve 
geldiğini söyledi. O zaman bunun, kılpayı bir kaçış olduğunu sanmıştım. Ama şimdi biliyorum 
ki, POLİS BENİM ÜLKEYİ TERKETME NİYETİMİ BİLİYORDU VE KAÇIŞIMA BİLEREK GÖZYUMDU. 
VE O ZAMANDAN BERİ, BENİM BÜTÜN HAREKETLERİMİ İZLİYOR , NEREYE GİTTİĞİMİ VE NE 
YAPTIĞIMI BİLİYOR. 

"SİYAH HELİKOPTER" TACİZİ: 5 Yıl önce, Mart l994'te İkoçya'nın Parth şehrinde basit bir 
sahtekarlık suçundan 7 aylık bir ceza için hapse girdim. Bundan (mart l994) aşağı yukarı 3 
hafta önce, 24 saat kesintisiz polis takibi altında olduğumu farkettim. Bu takipte, anti-terör 
operasyonlarında kullanılan "siyah" bir helikopter de vardı.Bu helikopterr sürekli olarak 
tepepemde dolaşarak beni taciz ediyordu. BASİT BİR SAHTEKARLIK SUÇU İÇİN NEDEN BİR 
ANTİ TERÖR ARACI OLAN BU HELİKOPTERİ KULLANIYORLARDI?... Son araştırmaların ışığında 
ortaya çıktı ki; bu siyah helikopterler sadece "anti-terör" taktik araçları değildir Bunlar 
içlerinde "Uzaktan Beyin Kontrol Pojesi"nde kullanılan cihazlarla da donatılmışlardır. 

Bir iki hafta süren bu tacizlerden sonra onların eline düşmektense kaçmaya karar verdim. 24 
saat izlendiğim için bu çok zor bir işti. Kardeşim Alex'le birlikte gece sık ormanlık alana 
gelebilmiştik. Ormana ulaşmadan önce, beni takipte kullandıkları ve üzerinde hiçbir yazı ve 
işaret bulunmayan büyük minibüs (van) farkettim. Aynı araç kaçış yolumuz boyunca bir kaç 
yerde önümüze çıktı. Bu tepesinde iki tane uydu diski olan beyaz bir arabaydı. İçine bakmak 
için iyice yaklaştım, kabinde siyah önlük gibi birşeyler giymiş olan 2 adam oturuyordu, bana 
dik dik baktılar. Bu adamların benim takibimle ilgili olduklarını biliyordum ama ne 
yaptıklarını bilmiyordum. Son araştırmalat gösterdi ki; BU ARAÇ, UZAKTAN BEYİN 
KONTROLÜ TEKNOLOJİSİYLE DONATILMIŞ CİHAZLARIN BULUNDUĞU ÇOK ÖZEL BİR ARAÇTI. 

Orman içindeki birkaç saatlik yürüyüşümüzden sonra, iyice yorgun düştük... Hava kararmıştı 
ve çalılar yürüyüşümüzü engelliyordu. Tam bu sırada bir düzineden fazla polis bizi kuşattı. 
Ellerindeki fenerleri üzerimize tutarak 30 mete kadar yakınımıza geldiler ve ıslıkla 
birbirlerine işaret vererek fenerler söndürdüler. Beni hemen tutuklayacaklarını umuyordum 
ama öyle olmadı. Gün ışıdığında şaşkınlıkla gördüm ki; ortada bir tek polis bile kalmamıştı. 
Bu hadiseden bir hafta sonra tutuklandım. Beni niçin hemen oracıkta tutuklamamışlardı? 



POLİS TACİZLERİ: Bu bir hafta boyunca, birlikte yaşadığımız anne ve babamın daireine polis 
tarafından evde olmadığımız satlerde zorla girildi. Etraf dağıtıldı aile fotoğraflarımız ortalığa 
saçıldı ama bildiğim kadarıyla hiçbir şey alınmadı. Niçin bunu yapıyorlardı? Basit bir 
sahtekarlık suçunun üzerine niçin bu kadar öldüresiye düşüyorlardı? 

Bunun sebebini 4 yıl sonra anlayabildim... 

Sonunda Parth şehrinde tutulandım. Garip olan şu ki benimle aynı anda kız arkadaşımı da 
tutklamışlardı... Halbuki o buradan 300 km uzakta Manchester şehrinde yaşıyordu, benim 
işlediğim suçla hiçbir ilgisi yoktu ve ben onu 4 haftadır hiç görmemiştim. Bütün bunları polis 
de en az benim kadar biliyordu. Ama yine de onu hemen, okumakta olduğu Manchester 
Üniversitesi'nde tam da final sınavı sırasında tutukladılar ve benimle işbirliği yapmakla 
itham edip hapse attılar. Daha sonra serbest bırakıldı ve beraat etti. Birbirimizi çok 
seviyorduk. Son kez hapisanedeki bir mazgal deliğinden birbirimizi görebildik. 

Tutuklanmadan önce üç ceza avukatı ile beş defa görüştüm. Gayem, ortada haklı bir sebep 
yokken polisin beni niçin bu kadar ağır şekilde taciz ettiğini öğrenmekti. 

Edinburgh'lu George Moore isimli bir avukat -ki kendisi sonra benim davamı üzerine aldı-, 
30 yıllık savunma avukatlığı boyunca hiçkisenin polis tarafından bu kadar ağır taciz edildiğini 
görmediğini söyledi. 

MEDYANIN YANLIŞ BİLGİLENDİRMESİ: Mahkemem bittikten sonra medya, he zaman yatığı 
gibi, benim davam ile ilgili "gerçeler"i halka aktardı. Ama yapmadığı bir şey vardı; 
tutulanmamdan önceki bir kaç hafta boyunca polisin bana reva gördüğü ağır tacizleri 
anlatmak... "Resmi" polis açıklamasına göre ben, "güya" gizli bir bilgi üzerine aniden 
yakalanmıştım. Polisin neyi saklamaya çalıştığını 4 yıl sonra anlayabildim. 

HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA: Bu hapihane tecrübemin son olmasına dair yemin ettim. Fakat 
dışarıda pek çok şiddetli ve olağandışı hadiselerle karşılaştım... 

Bu hadiseler benim şunu tam olarak anlamamı sağladı: Biz insanlar eskiden inandığım gibi 
sadece vücut, beyin ve duygulardan ibaret değildik ÇOK BOYUTLU RUHİ VARLIKLARDIK. 

İkinci olarak; zihnim yeni keşfettiğim bilgilere açıldıkça, herbirimizin bir parçası olduğumuz 
şu FİZİK DÜNYANIN, DRAMATİK BİR DEĞİŞİMDEN GEÇMEKTE OLDUĞUNU ANLADIM. BU 
DEĞİŞİMİN İÇİNDE UZUN ZAMANDANDIR SAKLANMAKTA OLAN GERÇEKLERİN SU YÜZÜNE 
ÇIKMASI DA VAR. bU GERÇEK ŞU: iNSAN IRKI "ELİT BİR DÜNYA HÜKÜMETİ" TARAFINDAN, 
KONROL EDİLEBİLİR HİYERARŞİK BİR YAPILANMAYA DOĞRU MANÜPLE EDİLİYOR. (..) BU 
YAPILANMA "GÜÇ"ÜN ÇOĞUNLUĞUNU BİR AZINLĞIN TEKELİNE VERMEYİ HEDEFLİYOR. Bu 
konudaki uygulama insanların çoğunluğundan gizleniyor. 

Hapishane tecrübem bunları anlamamda çok yardımcı oldu. Çünkü hapishanedekiler, 
oynanan oyunların ve döndürülen dolapların çoğunun farkındalar. 



Orada birinci elden öğrendiğim gerçeklerden biri de şu: Polis psikiyatrisleri, ilaç bağımlısı 
veya psikopat "potansiyel" kaatillere -ki bunların bazılarının elinde ateşli silahlar da var- 
hiçbir müdahalede bulunmuyorlar. Onların serbestçe dışarıda dolaşmalarına 
gözyumuyorlar. Bu "potansiyel" kişiler talep ettikleri halde tedavileri reddediliyor.. son 
araştırmaların ışığında gördüm ki; bu kişiler bilerek tedavi edilmiyor ve ileride bu proje 
kapsamında, bunların içlerinde bulunan katliam isteği "uzaktan Beyin Kotrolü" yoluyla 
manüple edilp kullanılacak YENİ DÜNYA DÜZENİ'NİN KURULUŞUNDA BUNLARDAN DA 
İSTİFADE EDİLECEK.BU YENİ DÜNYA DÜZENİ, 2005 YILINDAN ÖNCE DÜNYADA TEK BİR 
MERKEZİ HÜKÜMET VE BUNA BAĞLI ORDU, BANKACILIK SİSTEMİ, ELEKTRONİK İSTİLA VE 
MİKROÇİPLENMİŞ BİR İNSANLIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR 

Vardığım bu sonuçtan sonra, hapisten çıkınca, hem kendimi hem de başkalarını daha 
derinden tanımak ve anlayabilmek için dünyayı dolaşma isteğim doğdu. Ayrıca açık görüşlü 
ve anlayışı kuvvetli birilerini bulup, üzerimizde oynanan bu oyunu deşifre etmek istiyordum. 
Ama cezamın bitimine iki gün kala bir sürprizle karşılaştım: İnterpol beni istiyordu!.. 

Başgardiyan beni odasına çağırarak İnterpol'den bir faks geldiğini ve Avustralya'daki 
suçlarım sebebiyle tahliye edilmeyip iade edilmemi istediklerini ama kendisinin bu yazıyı 
dikkate almayacağını söyledi. Bu bilgi doğrultusunda, tahliye edildiğim gün yeniden 
tutuklanacağım belli olmuştu... Ama öyle olmadı... 

Bu da polisin bana oynadığı ve tahammül etmek zorunda kalacağım pis oyunun bir parçası 
idi... 

1994 Eylülünde hapisten çıktım ama polisin 24 saat kesintisiz takip ve tacizi sürüyordu. 
Nereye gitsem bundan kurtulmak imkansızdı... Yutrdışında bile takip ve taciz sürüyordu. 

İNTERPOL TAKİBİ VE HELİKOPTER TACİZLERİ: 1995 Mart'ında, hapishanede başladığım, 
meditasyon, ruhi gelişme ve yoga bilgilerimi arttırmak üzere Hindistan, Nepal ve Sri 
Lanka'ya seyehat ettim. Bu seyahat boyunca polis ve helikopter tacizleri devam etti. Demek 
ki, İnterpol'de işin içindeydi. 

18 ay sonra Hindistan'dan ayrılıp Tayland, Laos, Kamboçya, Vietnam, Çin ve Japonya'yı 
dolaştım. 2 Yıl 4 ay süren bu seyahat boyunca İnterpol peşimi bırakmadı; takip ve tacizler 
devam etti. Polis helikopterinin tacizi özellikle ben meditasyon için inzivaya çekildiğim 
zamanlarda yoğunlaşıyordu. 

Asya'dayken herbirinde 4 ay olmak üzere 4 ülkenin 7 meditasyon bölgesinde pratik yaptım. 
Kaldığım her meditasyon yerinde polis helikopterleri beni taciz etti. BU TACİZLERDE ÇOK 
AÇIK ORTAK BİR YÖN VARDI: HER MEDİTASYONA ÇEKİLİŞİMİN İKİNCİ GÜNÜ TACİZE 
BAŞLIYORLARDI. Helikopter, önce meditasyon binası veya manastırın çevresinde yarım ila 
bir saat arası daireler çizerek uçuyordu. Sonra tam benim bulunduğum bölmenin üzerine 3-
5 dakika kadar oldukça alçalıyordu. O kadar alçalıyordu ki sanki çatıya inekcekmiş gibi 
oluyordu. Sonra tekrar yükseliyor ve bir kaç saat boyunca bulunduğum binanın üzerinde 
daireler çizerek uçuyordu. Bunu aynı düzen içinde süreki olarak ve günaşırı tekrar 
ediyorlardı. 



Şüphesiz "Büyük ağabey" beni gözetliyordu. Ama "Büyük Ağabey" bunu niçin yapıyordu, işte 
bunu -o zamanlar- gerçekten bilmiyordum. 

Japonya'dan Kanada'ya gidip 6 ay Vacouver'de kaldım Bu süre boyunca fazla bir şey 
yaşamadım, sadece 1 haftalık meditasyon çalışmam boyunca aynen Asya'daki gibi 
helikopter tacizi oldu, o kadar. 

Bu yaşadıklarımı gören bir düzine şahit var. Helikopter tacizi dışında, polis takibi eskiye 
nazaran azalmıştı. Bunun da bir sebebi olmalıydı. Kısa süre sonra onu da öğrenecektim. 

UZAKTAN BEYİN KONTROLÜ DENEYLERİ KANADA'DA BAŞLADI: 1997'de Temmuz-Aralık arası 
Vancouver'de yaşadığım süre boyunca HER AKŞAM ŞU SAYACAĞIM PSİKOLOJİK VE 
FİZYOLOJİK BELİRTİLER ZİNCİRİNİ KESİNTİSİZ YAŞADIM: 

SİNİRLİLİK VE TÜM VÜCUDU TAHRİŞ EDEBİLEN FİZİKSEL DUYARLILIK... AÇIK SEÇİK 
DÜŞÜNMEDE ZORLUK, BAŞAĞRILARI, BAŞIMDA YÜKSEK DİŞ GICIRTSI SESİ, KISA SÜRELİ 
HAFIZA KAYBI, DÜZENSİZ DÜŞÜNCE KALIPLARI, UYUŞUKLUK, MİDE BULANTISI VE 
UYKUSUZLUK... 

Eylül-Ekim aylarında Avustralya'daki ailem 3 haftalığına neni ziyarete geldi. Onlar gidinceye 
kadar bu üç hafta boyunca şu belirtileri gittikçe artan yoğunlukla yaşadım yaşadım: 

SON DERECE NEGATİF VE HOŞ OLMAYAN DUYGULAR, SANKİ VÜCUTTA BİR BÖCEK 
GEZİNİYORMUŞ HİSSİ, SİNİR BUHRANLARI, KONSANTRASYON GÜÇLÜĞÜ, DİKKAT SÜRESİNDE 
KISALMA, SON DERECE DÜZENSİZ VE TAMAMEN KİŞİLİK DIŞI DÜŞÜNCE, DUYGU VE 
DAVRANIŞ KALIPLARI, AKLİ MELEKELERDE BÜYÜK ÖLÇÜDE PARÇALANMA, KENDİLİĞİNDEN 
OLUŞAN HAFIZA KAYIPLARI. 

bu beleitiler, sadece öğleden sonra geç saatlerde veya akşamın ilk saatlerinde ortaya 
çıkıyordu. Gün boyunca normal, rahat ve sırtüstü yatıp keyif çatan halim sürüyordu. Ailem 
geri dönünce şu sonuca vardım: Ben galiba deliriyorum... Çünkü günün belli saatlerinde ipe 
sapa gelmez şeyler yaptığımın farkındaydım... 

Son araştırmalarımın ışığında görünen o ki: Kanada'da kaldığım sürece MİKRODALGA 
RADYASYON BOMBARDIMANINA TUTULMUŞTUM VE ZİHİSEL VE DUYGUSAL OLARAK 
UZAKTAN "MİKRO DALGA BEYİN KOTROLÜ SİLAHLARI" TARAFINDAN YÖNETİLMİŞTİM. Bu 
saldırıların ABD Milli Güvenlik Ajansı (NSA)'nın KINNECOME GRUBU (Fort Meade'de) 
tarafından yapıldığına inanıyorum. Bu grup (Kinecome) Amerikan halkına karşı da bu tür 
saldırılar yapmakla tanınıyor. 

1997 Yılının Aralık ayında Avrupa'da seyehatime devam ettim. Gayem Kanada'ya dönmeden 
önce mümkün olduğu kadar çok ülkeyi görmekti. 9 Nisan 1998'de Amsterdam'a ulaştım. 
Kısa sürede gördüm ki, tekrar polis takibine alınmıştım.. Bu defa normal, gizli ve video 
kameralarla görüntülerim alınıyordu. Bu seferki taciz ve takip 4 yıl öncekine nazaran daha 
yoğun ve şiddetli idi. Çok açık bir güç gösterisi yapıyorlardı. Peki bunu niçin yapıyorlardı? 
Bilemiyordum. Kısa süre sonra bunun sebebini de öğrenecektim. 



AVRUPA2DA MARUZ KALDIĞIM MİKRO DALGA İLE UZAKTAN BEYİN KONROLÜ DENEYLERİ: 
Burada Kanada'dakilere benzer fiziki ve psikolojik belirtilerle tekrar karşılaştım. Ancak farklı 
şeyler de vardı: 

UZAKTAN KONUŞAN BİRİNİN SESİNİN DUYULMASI, FAKAT KONUŞAN KİŞİNİN UZAKLIĞI VE 
ETRAFINDAKİ GÜRÜLTÜLER SEBEBİYLE KONUŞMASININ ANLAŞILAMAZ OLMASI... bU 
KONUŞMAYI KULAKLARIMLA DEĞİL KAFAMIN İÇİNDE DUYUYORDUM... sEYEHAT BOYUNCA 
KARŞILAŞTIĞIM KİŞİLERLE KONUŞURKEN, SÖYLEMEK İSTEDİKLERİMİN TAM TERSİ ŞEYLER 
SÖYLÜYORDUM. mESELA BİR KONU İLE İLGİLİ OLARAK ŞİDDETLE "EVET" DEMEK İSTERKEN, 
"HAYIR" DİYORDUM... 

Bir keresinde Güney Afrikalı turist arkadaşlarla YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN TEK BİR MERKEZİ 
DÜNYA HÜKÜMETİ planları hakkında konuşurken içlerinden biri aniden ve kendinden çok 
emin bir şekilde; "POLİSİN, SENİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ, O DÜŞÜNCE SENDE OLUŞMADAN 
ÖNCE BİLDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUN?" dedi. Şaşkın bir şekilde, az önce söylediğini 
tekrarlamasını istedim. Tekrarladı. Sonra yüzünde şaşırmış bir ifade ile, "BUNU BİLDİĞİMİ 
BİLE BİLMİYORDUM" dedi. Bu söyledikleriyle ne demek istediğini sordum. "Bilmiyorum" 
dedi. 

Bu kadar yoğun bir şekilde kontrol altında tutlmam , bende zamanla çeşitli ama çok şiddetli 
duygusal tepkilerin oluşmasına yol açtı. Bu tepkiler; korkuya karşı, kayıtsızlıkla saldırganlık 
arasında gidip geliyor ama hepsi de çok kısa zaman dilmleri içinde oluyordu. 

Amsterdam'da kaldığım süre içinde, bu ve benzeri pek çok garip psikolojik ve duygusal 
düzensizlikler yaşamama rağmen, bu garip olayların ne dercede önemli olduğunun asla 
şuurunda değildim. Ne zaman kişilğime uymayan bu garip hadiselerin sebebini araştırmaya 
kalksam, SANKİ BEYNİM BİRDEN BİRE BOŞALIYOR VE OLUP BİTENİ HATIRLAYAMIYORDUM. 
bU ANİ HAFIZA KAYIPLARI AİLEM BENİ kANADA'DA ZİYARET EDERKEN DE ORTAYA ÇIKMIŞTI. 
hEM DE TAM BU GARİP HADİSELERİN SEBEBİNİ BULMAYA ÇALIŞIRKEN... 

Çok uzun bir zaman sonra, 13 Nisan 1998 akşamı, bu garip hadiselerin ve karakter değişimi 
ve dengesizliklerin sebebini öğrendim. Ertesi gün Amsterdam'dan ayrılacaktım. 
Amsterdam'daki son gecem hayatımı ebediyyen değiştirdi. 

"THE STİNG", POLİS BANA "UZAKTAN BEYİN KONTROLÜ" KOBAYI OLDUĞUMU AÇIKLIYOR: 
Yoğun ve kesintisiz polis takibi altında çok zor olmasına rağmen, sessiz caddelerde saatlerce 
yürüyerek rahatlamaya çalıştım. Sonunda kaldığım pansiyonun yakınında sessiz sakin bir 
kafeye geldim. İçeriye girerek bir kahve alıp oturdum. Bir kaç dakika sonra, ANİDEN 
POLİSTEN TELEPATİK OLARAK GÖNDERİLEN MESAJLAR ALMAYA BAŞLADIM. BU MESAJ 
BOMBARDMANININ MAHİYETİ VE SIRASI ŞÖYLEYDİ: 

POLİS O ANDA BENİM BEYNİMİ OKUYORDU. bUNU YÜKSK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ 
BİLGİSAYARLAR VASITASIYLA YAPIYORDU. dUYGULARIMI DA OKUYORLARDI. AMSTERDAM'A 
GELİRKEN OTOBÜSTE TANIŞTIĞIM ADAM ASLINDA ONLARIN AJANIYDI. O, "UZAKTAN BEYİN 
KONTROLÜ" PROJESİNİN BİLGİSAYAR PRORAMLAMACILARINDAN BİRİYDİ... 



BU AJAN KARŞIMA BİR TURİST OLARAK ÇIKMIŞ VE TESADÜF(1)E BAKIN Kİ, KARDEŞİM 
ALEX'LE AYNI İSMİ TAŞIYORDU.. 

Bu ajan bana, kendisinin Bilgisayar pogramcısı olduğunu kesin olarak empoze etti: 
YARDIMCILARIYLA BİRLİKTE DÜNYADA TEK OLAN ÇOK ÖZEL BİR PROGRAM ÜZERİNDE 
ÇALIŞIYORLARDI; BU PROGRAM DÜNYANIN HER YERİNDEN BİLGİSAYARLAR VASITASIYLA 
KULLANILABİLİYORDU. ARTIK TAMAMLANMA SAFHASINA GELİNMİŞTİ. ŞİMDİ ANLIYORUM 
Kİ; BU AJANIN BAHSETTİĞİ PROGRAM GERÇEKTE BİZZAT BENDİM VE BENİM BEYNİMİN 
ONLAR TARAFINDAN YÖNETİLİP YÖNLENDİRİLMESİ 

DEMEKTİ. VE "PROGRAMIN" TAMAMLANMASI DEMEK, AZ ÖNCE ALMAYA BAŞLADIĞIM 
"MESAJLARIN TELEPATİK OLARAK TRANSFERİ"YDİ... 

BU TELEPATİK TRANSFER YALNIZCA SÖZLERİ NAKLETMİYOR AYNI ZANAMDA BEYNİMİN 
EKRANINA GÖRÜNTÜLER DE NAKLEDİYORDU... 

Bu veriler bana sunulurken, ben onları çok net olarak algılıyabiliyordum. 

Bu hal bende tam bir şok etkisi doğurdu. Hayatımın bir daha eskisi gibi olmayacağını 
anlamıştım. şimdi cevabını bulmam gerkrn üç soru vardı: Bunu nasıl yapıyorlardı? Niçin 
Yapıyorlardı? Niçin beni seçmişlerdi? 

Çok derin araştırmalardan sonra bazı şeyler kafamda yerine oturmaya başlamıştı. 

FARKETTİĞİM HUSUSLARDAN BAZILARI: 4 Yıl boyunca bir çok ülkede kesintisiz olarak 
sürdürülen polis ve helikopter takip ve tacizlerinin gayesi benim nerede olduğum ve ne 
yaptığımla ilgili değildi. Onlar benim bu takip ve tacizler karşısındaki psikolojik ve duygusal 
reaksiyonlarımı elektronik olarak kaydediyorlardı. 

Kanada2ya vardığım günden bu yana bende ortaya çıkan son derece düzensiz psikolojik 
davranış kalıpları önceden inandığım gibi benden kaynaklanmıyordu. Bunun sorumlusu 
Beyin Kontrol Polisi'nin bilgisayar tekniklerini kullanarak yaptığı saldırı idi. 

Avrupa'da Amsterdam'a varmadan önce tanıştığım bir sürü insan, aslında İNGİLİZ 
İSTİHBARAT TEŞKİLATININ AJANLARI İDİ. Bu ajanlar bana MCP (Beyin Kotrol Polisi) ile ilgili 
önemli bir suç işletmek için talimat almışlardı. Mesela Kanada'da beni "deli" haline 
getirmişlerdi. Ama polis hiyerarşisinin geleceğe dönük olarak planladığı bu "oyun", benim 
durumu farketmeye başlamamla bozulmuştu. 

MCP, son olarak yaşadığım gibi ses ve görüntü kalıplarını kulak ve gözü atlayarak doğrudan 
doğruya beyine göndermek sueretiyle bir insan diğerine nakledebiliyordu. 

MCP, karşılaştığım herhangi bir insandaki düşünce ve davranış kalıplarını da uzaktan 
ayarlayabiliyordu.(Yuarıda anlattığım Güney Afrikalı arkadaşa yaptıkları gibi). 

Avrupa'da bulunduğum süre içinde, MCP beni bazı saldırgan insanlarla karşılaştırdı ve onları 
bana sataşacak şekilde yönlendirdi. 



Arık bütün benliğimle MCP tarafından "uzaktan beyin kontrolü Projesi"nin bir kobayı olarak 
kullanıldığımı anlamıştım. Ertesi gün Amsterdam'dan ayrılma planınımı değiştirdim. Yeni 
verilerin ışığında durumu değerlendirmek üzere orada bir süre daha kalmaya karar verdim. 
Yeni ortaya çıkan bilgiler hayatımın en travmatik dönemini çözmüştü. MCP beni bir 
uçurumun kenarına kadar getirmişti. Ama bu yeni bilgiler bana çok büyük bir güç ve cesaret 
kazandırdı. Ayrıca kendimi, isanlığı ve yaratılışı bir bütün olarak daha derinden kavramaya 
başlamamı sağladı. 

Takip tacizleri ve mikrodalga şokları sürüyordu... 

İYİLEŞMEYE DOĞRU: MCP'nin bana telepatik mesajlar göndermeye başlamasından 1 hafta 
sonra, bütün yaşadıklarımı günlük halinde belgelemeye başlayacak kadar güçlenmiştim. Not 
almayı hala sürdürüyorum. 

2 Hafta sonra takip ve tacizler azalmaya başladı. Fakat helikopter takaip ve tacizi gün aşırı 
olarak aynen sürüyordu. Rahatlamamın en büyük sebebi mikrodalga radyasyon saldırılarının 
kesilmesiydi. 

Gittikçe gücüm yerine geliyordu. Normalleşiyordum. BU MCP'nin ne olduğunu, hangi 
kurumların bu işin içinde olduklarını, kullandıkları teknolojinin mahiyetini, bu teknolojiyi 
kullanarak insanlara niçin saldırdıklarını ve bu saldırılar karşısında nasıl bir savunma 
mekanizması oluşturulabileceğini bulmaya yemin ettim. 

Kendimi bu bilgiler araştırmaya, insanlara MCP'nin varlığını ispata, onların saldırılarından 
korunma yollarını bulmaya adadım... 

Bunun için seyahati bırakmak, yerleşik bir düzen tutturmak gerekiyordu. 

13 Nisan'dan 3 hafta sonra, MCP, beni uyurken bir takım programlanmış rüya senaryolarına 
maruz bıraktı. Bu rüyalar oldukça berraktı ve hepsinde geçmişimin yeniden düzenlenmesiyle 
ilgili olumsuzluklar taşıyordu. Her düzenlenmiş rüyadan uyanışımda çok büyük korku ve 
suçluluk duygusuna kapılıyordum. Bu rüyaların bana ait olmadıklarını biliyorum. Çünkü 
benim geçmişime dair gördüğüm rüya sayısı çok azdı ve hapsi de müspet unsurlar taşıyordu. 
Geceler boyu bana ilka edilen bu olumsuz rüyalar MCP tarafından tasarlanıyordu. 

Kısa sürede MCP'nin gayesinin bende korku ve suçluluk duygusu hasıl etmek olduğunu 
anladım ve bunu günlüğüme yazdım. Ondan sonra bu rüyalar sona erdi. 

Aradan çok geçmedi, bir sabah erken bir saatte, tekrar İngiltere'ye dönüp araştırmalarımı 
orada sürdürmeyi düşünürken; MCP'den tek kelimenin tekrarından ibaret bir telepatik 
mesaj geldi: "Mermi... Mermi... Mermi... Mermi..." 

İngitere'ye dönmemi istemiyorlar ve beni ölümle tehdit ediyorlardı. 

İngiltere'ye dönmeye ve MCP'nin ipliğini pazara çıkarmaya karar verdim. 
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AİLEME POLİS TACİZİ VE PSİKOTRONİC ATAKLAR YAPILIYOR 

9 Mayıs 1998 Avustralya, Perth’de yaşayan kardeşim Alex’e o güne kadar tuttugum 
günlügün bir kopyasini gönderdim. O anda, hapisten çiktigimdan beri polis 
gözetiminde/takibinde oldugumu bilen tek kişi oydu. Son yaşadiklarimi ve polis hiyerarşisi 
tarafindan Uzaktan Beyin Kontrolü deneyinde kullanildigimi bilmesini istedim. Ona bir kopya 
göndermemin nedeni hem benim durumumu detayıyla anlaması, hem de beni belki 
öldürülmekten koruması ihtimali idi. 

13 Nisan gecesinden itibaren kesinlikle inanıyordum ki, beni her an öldürmeleri ihtimali 
yüksekti. 

Kardeşim günlügümü alir almaz ani bir şekilde benim yillardir yaşadigim işkenceyle 
karşilaşmiş. Şu anda sürekli polis takibinde ve sik sik tepesinde dolaşan polis helikopteriyle 
gözdagi verilmekte. 

Şu anda kendisi sürekli olarak Beyin Kontrolü Polisi’nin belirli psikolojik saldırılarılarına 
maruz kalmakta, bu değişken psikolojik durumlara alışmasının ise son derece zor olduğunu 
söylüyor. MCP nin kardeşimi hedef almasinin nedenini biliyorum, çünkü polis hiyerarşisinin 
geçmişte bana verdigi korkutma ve tacizlerle ilgili pek çok olayin direkt tanigi. Kesinlikle 
inaniyorum ki, bana geçen yil yaptiklari gibi, onu da bir uçuruma itmeye çalişiyorlar. 
Amaçları, eğer başarabilirlerse, polis hiyerarşisinin beni korkutmasını ve bana yaptıklarını 
ispatlayacak bir kişinin eksilmesi. 

Son zamanlarda ailemin diğer üyeleri de “ yabancı insanlar ” tarafından sürekli takip 
edilip gözetlendiklerinden şikayet ediyorlar, fakat benim ve kardeşimin sürekli pols 
gözetiminde olduğumuzu bilmiyorlar. Polis Hiyerarşisi, ailemi sürekli taciz ederek bana 
korku salmaya ( en büyük silahları ) çalışıyorlar fakat bunlar benim, onları ifşa etmekteki 
kararlılığımı daha da arttırıyor. 

İSTİHBARAT AJANLARININ YAPTIĞI UZAKTAN BEYİN KONTROLU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIM 

MCP den telepatik olarak mesajlar almaya başladiktan iki ay sonra, Ingiltere’ye yerleşip 
araştirmaya başlamam gerektigine karar verdim. 

21 Haziran 1998’de Londra’ya gelip Glastonbury’de yerleştim ve o günden beri de 
zamanimin çogunu geçmişte yaşadiklarimla ilgili olabilecek her şeyi gözden geçirerek 
harcamaktayım.Özellikle de Seçkin Dünya Hükümeti’nin Yeni Dünya Düzeni konusundaki 
planları üzerine yapılan araştırmalarla ilgili bilgileri analiz ettim. Ayrıca Gizli Polis İstihbarat 
Birimlerini, onların Uzaktan Beyin Kontrolu Silahlarını, toplumun davranışlarını kontrol 
etmek ve katliamlar amacıyla insanları ve toplumu manipüle etmek için nasıl kullandıklarını 
araştırdım. 

İnsanların kendilerini bu silahların saldırılarından nasıl koruyabileceklerini araştırıp bulmak 
niyetindeydim. Yakın zamanda, değişik araştırmacıların bulgularını rapor halinde 
yayınlamayı düşünüyorum. 



İngiltere’ye geldikten sonra polis takibi büyük ölçüde azaldı. Helikopter takibi seyrekleşti 
ama hala devam ediyor. Evimin bahçesinin üzerinde dolaşan “ siyah ” helikopterin birkaç 
fotoğrafını çektim ( fotoğraf ilişikte ). Şu an birlikte oldugum kız arkadaşım da yalnız 
yürürken helikopter tarafından taciz edilmiş. Cesur Yeni Dünya’mızda bu insanlar ne kadar “ 
cesurlar ”! 

Beyin Kontrolu Polisi’nin beni direkt olarak yönetmesi İngiltere’ye geldiğimden bu yana 
biraz azaldı fakat hala arasıra programlı frekanslar halinde psikotronik saldırılara maruz 
kalıyorum. Bu frekanslardan birini “ enkötü güç ” diye adlandırdım.Bu, aniden bütün 
beynimi ve vücudumu sarıp son derece rahatsız edici bir duygu veren, çok negatif ve hain 
bir enerji. Bu normalde, dışarıda arkadaşlarımla eğlenirken, en iyi zamanımda oluyor. 
Tecrübelerimden çıkardığım sonuca göre de MCP nin saldırmak için seçtiği en iyi zaman. Bu 
olur olmaz hemen anlıyorum ki MCP nin saldırılarına maruz kalıyorum. Bu durumda sakin 
kalıp bir yerde duruyorum, hissettiklerime reaksiyon göstermiyorum, sonra geçiyor. 

Telefonumun sürekli olarak dinlendiğinden şüphem yok. Arkadaşlarım ya da ailemle 
yaptığım konuşmalar Yeni Dünya Düzeni, Beyin Kontrol Polisi, “ Siyah ” helikopterler, v.s. ile 
ilgili konulara dönmeye başlayinca, hatlarda sürekli cizirtilar başliyor, bazen de tamamen 
kesiliyor. Bu da polisin bana gözdagi vermek için yaptigi işe yaramaz çabalardan biri. Ayrica 
bana gelen mektupların da çoğu kayboluyor. Bunun da bir tesadüf olmadığına inanıyorum. 

Aynı dertten muzdarip olanlar birbirini bulur misali, şu anda Yeni Dünya Düzeni programını 
araştıranlardan bir sürü arkadaş edindim. Onların da telefonları dinleniyor ve uzaktan 
mikrodalga frekans ataklarına maruz kalıyorlarmış. Yaptıkları çalışmalardan ötürü birkaç 
tanesi direkt olarak ölümle tehdit edilmiş. 

ABD ULUSAL GÜVENLİK BİRİMLERİYLE KARŞILAŞMA 

BEYİN KONTROL ( M.C.P. ) POLİSİNİN “ KÖTÜLERİ ” 

Şu anda mümkün oldugunca eskiye dönüp ilk olarak nasil MCP nin deneyi oldugumu 
anlamaya çalişiyorum. Sanirim 15 yil kadar önce uzaktan kaydedildim ve üzerimde 
deneylere başlandi. Avustralya’da yaşarken 1984 yılında çok geniş bir seyahate çıkmıştım. 
Alice Springs’de Ayers Rock’u ziyaret ettim. Burası çölde oldukça antik ve güçlü ( ! ) bir yer. 

Ayers Rock’un yakınlarında ABD Ulusal Güvenlik Birimleri’nce yönetilen Avustralya’nın 
Uzaktan Beyin Kontrolu merkezi var, adı “ Pine Gap ” . Fakat ben o zaman ( herkes gibi ) çok 
saf bir şekilde buranin sadece bir uydu iletişim merkezi oldugunu saniyordum. Merak 
ederek, saf saf diş kapiya yaklaştim ve etrafa bir göz atmak için içeri girip giremeyeceğimi 
sordum. Güvenlik görevlisi “ böyle bir soruyu sormaya nasıl cesaret edersin? ” der gibi 
kaşlarini çatarak bana baktı. Cevap tabi ki HAYIR idi. Ben de yoluma devam ettim. Şimdiki 
bilgilerim işiginda şu anda inaniyorum ki, çok yüksek bir ihtimalle ben o anda kapıda iken 
uzaktan nöro-monitor yoluyla kayda geçirildim. Son derece ilerlemiş Uzaktan Beyin Kontrolu 
bilgisayar teknolojilerine bir kere kitlenince de artik ömür boyu onlarin “ network ” 
lerindeyim, bu da bir ömür boyu Uzaktan Beyin Kontrolu kobayı olmamı sağlamlaştırıyordu. 



O zamandan beri kayıtlara geçen bir gerçek; “ Pine Gap” in önünde protesto gösterisi yapan 
barış faaliyetçileri mikrodalga radyosyonlar nedeniyle yanıklar, kan kanseri ve çok hızlı 
ilerleyen kanser gibi değişik belirtilerle karşılaştılar. 

Garip ama MCP’ye “ minnettar ” olmam gereken bazı şeyler var. Bunlar gibi çok zeki(!) 
insanların, beni Uzaktan Beyin Kontrolu deneyinde kullandıkları bilgisini telepatik olarak 
bana sürekli göndermekle gösterdikleri küstahlıkları tersine benim için son derece verimli 
oldu. 

Eğer bunu yapmamış olsalardı, böyle bir teknolojinin varlığından hiç haberim olmayacaktı. 
Takip edildiğimi, polis ya da “ siyah ” helikopter tarafından taciz edildiğimi farkettiğim her 
anı hayatım boyunca korku içinde geçirecektim. Her an zihinsel ve duygusal olarak 
tamamen kontrol edilebilen bir “ robot ” haline dönüştürülebileceğim gerçeğinin, ki, bunu 
geçmişte yaptılar, asla farkında olmayacaktım. 

Yıllar boyu sürekli olarak korkutularak yaşadigim travmatik tecrübelerden, fiziksel ve 
psikolojik olarak kötü davranılmasından, sonra da telepatik olarak polis hiyerarşisinin 
Uzaktan Beyin Kontrolu deneyinde kullanıldığımı bana söylemelerinden sonra hala bugünkü 
kadar güçlü olamazdım. 

Beyin Kontrolu Polisi, en büyük silahı olan bende korku yaratma amacının tam tersine bir 
sonuca ulaştı. 

Şu anda hayatim boyunca oldugumdan daha güçlü ve daha hürüm. 

Saygılarımla, barış ve sevgiye doğru, George Farquhar 

  

  

  

Şunu da kaydedeyim: 43 yaşindayim, çok zinde ve saglikliyim ve çok uzun seneler yaşamak 
niyetindeyim. 

Kaybolmak, ölümcül bir kaza geçirmek, intihar etmek ya da migrodalga radyasyonun neden 
olduğu hızlı ilerleyen bir kansere filan yakalanmak gibi bir niyetim hiç yok. 

En Son Kişisel Rapor ( 17 Eylül 1999 ) 

Sonunda Yine Polis Takibinde 

6 aydan beri polis tarafından gizlice takip altında değildim.Tabii “ biz seni gözetliyoruz senin 
de bunu bilmeni istiyoruz ” türünden, daha önce yaptıkları şekilde, belirgin bir takip değildi. 



17 Eylül Cuma günü, gece saat 10 civarında bir arkadaşımla dışarı çıktım. Gittiğimiz yer, 
sigara-içki içilmeyen, son derece rahat, dostça bir aile ortamıydı. 

20 dk. Sonra 6 tane gizli polis farkettim. Sudan çıkmış balık gibidirler, çoğu ya çok sinirli ve 
huzursuz, ya da çok kurumlu ve kurnazdır. 

Artık “ takipte ” olduğumu anlayacak kadar tecrübem olmuştu ve o gece boyunca sürekli 
takip edildigim çok kesindi. 

Saat 12’de eve gitmek üzere oradan ayrıldık. Binadan çıkarken aniden iki polis belirdi, biri 
önümüzde, biri arkamızda, başka kimse yok çevrede. Bu bir tesadüf müydü? Sanmıyorum. 

Arkadaşimin evine dogru yürüdük. Eve gelmeden önce bana dik dik bakan iki sivil polisin 
önünden geçtik. Tam önlerinden geçerken,direkt olarak “ biliyorum biliyorum ” dedim. 
Bununla demek istedim ki, kim olduklarını, oyunlarını, biliyorum, beni artık 
korkutamayacaklar ve onları ifşa etmeme engel olamayacaklar. 

Yol kenarında biraz durduk. Birkaç dakika sonra, üzerinde iki mavi lambası olan ön ve yan 
pencereleri karatılmış, yazısız beyaz bir polis kamyoneti 30 m. İlerde durdu. Ön koltukta 
oyuran sivil polis bana dikkatlice bakıyordu. Beş dakika kadar kaldilar, sonra gittiler. 

18 Eylül 

Öğlen 4.30 da dönüşüm deposuna gittim. Arabadan inmemiştim ki birinin dikkatle bana 
baktığını farkettim. Ben işimi yaparken 10 dk. Boyunca beni izledi. Sonra gri bir kamyonete 
binip uzaklaşti. 

Birkaç dakika sonra, şehir merkezindeki şirkete gittim. Burasi depodan iki mil uzakta çok 
sakin bir yerde.Saat 4.50 de şirketin bulundugu sokaktan aşagiya inerken ayni adamin ayni 
kamyonetle yolun kenarina parketmiş olarak gördüm. 

O anda gerçekten kafam atmıştı! 

Kamyonetin yanından geçerken adam tekrar baktı. Arabamı durdurdum. O arada kamyonet 
yavaşça ana yola doğru hareket etti. Hemen sürücü camına koşup resmini çekmek istedim 
ama fotoğraf makinem sıkıştı. O anda yüzünde panik ifadesi vardı, fotoğrafının çekilmesini 
önlemek için yüzünü koluyla sakladı. 

Gitmek için arabayı çalıştırdı. Durması için yan cama ve kamyonetin yan tarafına vurdum. 
Durmadı.Ana yolda giderken, arkasından koşup dönemeçte yakalamak istedim ama çok 
hızlıydı ve kayboldu. Hemen arabama bindim, etrafı aramaya başladım fakat boşuna! Adam 
uzun boylu ve zayıf, siyah saçlı, soluk benizli, 45 yaşlarında idi. Kamyonetin plakası E57 MTC 
idi. 

-------------- 
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Ayrıca ( onlara ) yakın zamanda her UK MP’ye ve tüm dünyada 500 kuruluşa birer rapor 
gönderdiğimi ve madalyonun öbür yüzünde olup bitenlerle ilgili gerçeği herkese anlatan bir 
web sitemin olduğunu söyledim. Yıllar boyu askeriye ve polisin takibi altında olduğumu, 
mikrodalga tekniği ile radyasyona maruz kaldığımı anlattım. Kim olduklarını ispatlamaları 
için kimliklerini isteyince vermeyi reddettiler ve yürüyüp gittiler. Kendi hiyerarşilerinin 
onlara söylemediği bazı özel gerçekleri de öğrenince çok şaşırmışlardı. 

Peşimde dolaşanlardan çogunun benim gerçekte kim oldugum hakkinda hiçbir bilgisi 
olmadığını biliyorum. Kendilerini kontrol eden hiyerarşinin, onlara, benim bir suçlu 
olduğumu, toplum için tehlike teşkil ettiğim, v.s. gibi pek çok yalan uydurduğundan eminim. 
Halbuki ben sadece polise, askere ve yeni dünya düzeni için seçkin hükümet yetkililerinin 
programlarına karşıyım. Bunlar bizlerde bir korku ve ilgisizlik hali oluşturarak hepimizi tutsak 
alıp ancak statükolarını koruyabilir ve yaşayabilirler. 

4 Mart 2000 deki Echelon Protestosundan hemen sonra eski bir istihbarat görevlisinden 
gelen, planlanmış bir “ kaza ” ile ilgili mektup 

8 Nisan 2000 

George, 

Menwith Hill’ deki NSA ( Ulusal Güvenlik Birimi )’da yapılan son gösteri ile ilgili bir bilgi seni 
ilgilendirebilir. 

Bu gösteri için bir tür “ kaza ” görev olarak verilmiş.Kazanin hedefi ya NSA ya da NSA’ dan 
birileri imiş. İnsanın kanını donduran taraf, duyduğuma göre, bütün konuşmalarin 
kaydedildiği, eğer ben de seninle gösteriye gelseydim, “ bir taşla iki kuş vurarak ” fırsatı 
değerlendirecekleri idi. 

Başka bir değişle, hedef BİZDİK! 

Ayarlanması çok kolay bir araba “ kaza”” sı, kendi deyimleriyle, iki “ boşbogaz ” ın ağzını 
kapatacaktı, eğer işler umdukları gibi gitseydi. Şimdilik bu kadar, kendine iyi bak, en iyi 
dileklerimle. 
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Temmuz 1997 den Haziran 1998’e kadar süren polis takibi, tacizi ve davranış düzenlemesi 
( manüpilasyon ) deneyine yönelik Nöro-Elektromanyetik işkence ve saldirilarla ilgili 
bütün bilgileri istemek amacıyla M15 / M16 ve ABD Ulusal Güvenlik Birimlerine 
gönderilen mektup 

Baş ( şef ) Müdürler 

M15/M16 



Londra 

24 Mayıs 2000 

Değerli Yöneticiler; 

1998 Veri Korunumu ( Koruması ) Kanununun 22. bölümüne göre, ABD Ulusal Güvenlik 
Birimleri tarafından toplanmış benimle ilgili bilgileri içeren verilerin bütün detaylarını, 
kanunun verdiği haklara göre, resmi olarak rica ediyorum. 

Genel bir araştirma istememe ragmen, özellikle şu konulardaki kayitlarinizda yogunlaşmaniz 
gerekecek. 

Hollanda, Amsterdam’a geldiğim 9 Nisan’dan, 20 Haziran 1998’de ayrılışına kadar geçen 
süre boyunca tutulan kayıtlar. 

Takip edildiğim süre boyunca çekilen bütün fotoğraf, video ve ses kayıtları delillerini rica 
ediyorum. Bu delillerin hepsi kurumunuz ve kardeşlik birimleriniz beni, - güya - “ öldürücü 
olmayan / sessiz ” diye sınıflandırdığınız silahlarını kullanarak migrodalga / ELF 
frekanslarıyla, benim normal olan zihinsel, duygusal ve davranış kalıplarımı bozup yeniden 
düzenlemek amacıyla radyasyona maruz bıraktığınız sürece elde edildi. 

Özellikle, 9 Nisan’ dan 13 Nisan 1998 akşamina kadar olan beş günlük süre boyunca 
üzerimde denediginiz zihinsel, duygusal ve davraniş manipülasyonu için, yogun olarak 
gönderdiginiz radyasyon saldirilarıyla ilgili tüm delilleri rica ediyorum. 

Bana Konu Giriş Formu gönderebilirsiniz. Bunun için gerekli bilgiye ihtiyaciniz varsa lütfen 
sorularinizi bir mektupla gönderin. 

Ayrıca bilgisayar hard ve soft diskleri, internet, web, kaset, CD gibi bilgisayar dosyalarının 
elektronik kayıtlarını, görüntü ve ses tanıma sistemlerini, bunların yanısıra diğer kaydedilmiş 
ve / ya da oluşturulmuş verileri, mesela, otomatik veri işleme konusunda olabilecek “ 
Görüntü İşleme Sistemi Belgesi ” nde bulunan verileri de rica ediyorum. 

1998 kanunu verilerin elden verilebileceğini söylüyor. Lütfen bunu cevabınızda göz önüne 
alın. 

İstediğim verilerin sadece sizde ya da bağlı olduğunuz oluşumda olması gerekmez. Sizin ya 
da o oluşumun bu kayıtların içeriğini ve verilerin nasıl kullanıldığını kontrol etmeniz yeterli. 
Bu yüzden üçüncü bir grubun elindeki verilerin de kanuna göre istenme hakkı var. Eğer 
istediğim veriler bu kanunun izin verdiği verilerse onların bilgisayar çıktılarını bana vermek 
zorundasınız. 

Kanun size, istediğimi yerine getirmeniz için 40 gün süre tanıyor. Kanuni olarak bu mektubu 
cevaplamaya ve aradığım bilgileri vermeye mecbursunuz. 



verilerin detaylarını bulmak zahmetinden kurtarmaz. Aksine bu hareket, elinizdeki verileri 
bana vermemek amacıyla yapılırsa, bu suç teşkil edecektir. 

Saygılarımla 

George Ferguhar, Project Freedom. 

  

  

Baş Müdürler 

ABD Ulusal Güvenlik Birimi 

Menwith Hill 

Harrogate 

Nort Yorks H63 2RF 

24 Mayıs 2000 

Değerli Yöneticiler 

1998 Veri Korunumu Kanununun 22. bölümü uyarınca, ABD Ulusal Güvenlik Birimi’nin 
elinde bulunan,benimle ilgili bilgilerden kanunun izin verdiği bütün verileri resmi olarak rica 
ediyorum. 

Genel bir araştirma istememe ragmen, özellikle şu konulardaki kayitlarinizda yogunlaşmaniz 
gerekecek. 

Hollanda, Amsterdam’a geldiğim 9 Nisan’dan, 20 Haziran 1998’de ayrılışıma kadar geçen 
süre boyunca tutulan kayıtlar. 

Takip edildiğim süre boyunca çekilen bütün fotoğraf, video ve ses kayıtları delillerini rica 
ediyorum. Bu delillerin hepsi kurumunuz ve kardeşlik birimleriniz beni, - güya - “ öldürücü 
olmayan / sessiz ” diye sınıflandırdığınız silahlarınızı kullanarak migrodalga / ELF 
frekanslarıyla, benim normal olan zihinsel, duygusal ve davranış kalıplarımı bozup yeniden 
düzenlemek amacıyla radyasyona maruz bıraktığınız sürece elde edildi. 

Özellikle, 9 Nisan’ dan 13 Nisan 1998 akşamina kadar olan beş günlük süre boyunca 
üzerimde denediginiz zihinsel, duygusal ve davraniş manipülasyonu için, yogun olarak 
gönderdiginiz radyasyon saldirilarıyla ilgili tüm delilleri rica ediyorum. 

Bana Konu Giriş Formu gönderebilirsiniz. Bunun için gerekli bilgiye ihtiyaciniz varsa lütfen 
sorularinizi bir mektupla gönderin. 



Ayrıca bilgisayar hard ve soft diskleri, internet, web, kaset, CD gibi bilgisayar dosyalarının 
elektronik kayıtlarını, görüntü ve ses tanıma sistemlerini, bunların yanısıra diğer kaydedilmiş 
ve / ya da oluşturulmuş verileri, mesela, otomatik veri işleme konusunda olabilecek “ 
Görüntü İşleme Sistemi Belgesi ” nde bulunan verileri de rica ediyorum. 

1998 kanunu verilerin elden verilebileceğini söylüyor. Lütfen bunu cevabımnızda göz önüne 
alın. 

İstediğim verilerin sadece sizde ya da bağlı olduğunuz oluşumda olması gerekmez. Sizin ya 
da o oluşumun bu kayıtların içeriğini ve verilerin nasıl kullanıldığını kontrol etmeniz yeterli. 
Bu yüzden üçüncü bir grubun elindeki verilerin de kanuna göre istenme hakkı var. Eğer 
istediğim veriler bu kanunun izin verdiği verilerse onların bilgisayar çıktılarını bana vermek 
zorundasınız. 

Kanun size, istediğimi yerine getirmeniz için 40 gün süre tanıyor. Kanuni olarak bu mektubu 
cevaplamaya ve aradığım bilgileri vermeye mecbursunuz. 

Bu mektubu aldıktan sonra elinizdeki verilerde silinti yapar ya da bozarsanız bu sizi, bana 
silinmiş ve bozulmuş verilerin detaylarını bulmak zahmetinden kurtarmaz. Aksine bu 
hareket, elinizdeki verileri bana vermemek amacıyla yapılırsa, bu suç teşkil edecektir. 

Saygılarımla 

George Ferguhar, Project Freedom. 

Project Freedom yukarıdaki mektuplara cevap bekliyor. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM:"LÜGAT, BİR İSİM VER BANA HALİMDEN/HERKESİN BİLDİĞİ DİLDEN BİR 

İSİM (KURBANLARIN HİKAYELERİ-2-) 

 

Alex Rodriguez  

..Televizyonu açtığım zaman garip şeyler oluyordu; ekranda tuhaf görüntüler ortaya 
çıkıyordu... Şayet öldürücü olmayan silahların denendiği Bosna savaşına katılsaydınız, bu 
konuda bir fikir sahibi olabilirdiniz. 

Siz bir kansere yakalanmadan veya bir cezaevinde yaşamak zorunda kalmadan(Kip 
Kinkel'i hatırlayın) veya sizin kendinizi öldürebileceğinizden çok seneler önce -dıyelim ki 
teknoloji ölümcül değildir-,(..) 



Fantezi: Biz bir kere daha savaş kobaylarıyız! .Bu çok vatanseverce birşey .Tamam bunu hala 
kavrayamadıysanız, lütfen hikayenin sonundaki "kaynaklar bölümünü ziyaret 
edin.Yorulduğunuz durumda, Robert De Niro'nun "Wag The Dog "isimli filmini 
seyrederseniz ve o sahnelerin inandırıcı olmadığını bana söylerseniz...(..) 

... B.D. Başkanı Clınton'un "virgin adalarına bır seyahate giderken " hareket halinde gördüm 
ve aynı anda "bu görüntüler" Clinton'u Beyaz Sarayda (bir konuşma yaparken gösteren 
görüntülerle kesintiye uğratıldı. 

Ey ahali ,"Contact" fılmini gördünüz? Başkan'ın göründüğü sahnelerin gerçek olduğunu 
düşünüyorsunuz? Güzel.. (..) 

Ben "kendi evimizin"girişini ve onun çevresini"(şaşırtıcı bir şekilde siyah beyaz olarak TV 
ekranında gördüm.Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim; günümüzde bu birazcık daha 
pahalıdır.Siyah beyaz fotoğraflardan ve filmlerden bahsediyorum. 

Eğer birisi eve girmekte olan bir kimseyi"gözetliyorsa, ben hala bu kişilerin kimler olduklarını 
ve bu işe niye karıştıklarını merak ederim. Elenor White'ın web sitesinde(Fizik Mühendisi), 
duvar teknolojıleri hakkında bazı bilgiler vardır.Karmaşık bir bilim değil.Ve, evet çıplak 
haldeyken ve seks ilişkisi sırasında sizi görebilirler.... Değişik yollarla herşeyi görebilirler... 
Çıplak haldeyken gözetlenmekten korkuyor musunuz? Bu bir mahremiyet 
sorunudur.Bacılarım ve biraderlerim ,ben Amerikan halkının bunu hazmedebileceğini 
düşünmüyorum. Bu nedenle bu iş gizlidir. 

Bu konuyu düşünmenizi bile istemezler.. 

"İnformasyon savaşının" gerçekte ne ile ilgili olduğunu biliyor musunuz?Bunun cevabı; 
"gelecek"tir. 

Diğer görüntüler: Mr.Burry Mc Caffrey'ı Porto Rikoluları aşağılarken "gördüm". "O" " 
içimizden bazıları"nı komünistler diye adlandırıyor. Ben bunu anlamadım. Komünizm 
mahremiyetin istilasıdır, inançlara saldırıdır... Biz komünizme bunun için karşı değil miydik? 

..Halka düşüncelerinin elektromanyetik teknoloji kullanılarak okunabileceğini anlatın. 
Eğer bunu birgün idrak ederlerse sizı temın ederim ki bu web sitesinde rastlayacağınız 
olanaklar çok müthiştir.Tabii, eğer ilk tıbbi "müdahale" sırasında hastahaneye 
kaldırılmadıysanız... 

Profesyonel tıbbi standartlar... TV/sınema ekranlarındaki görüntülere 
"inanabilirsiniz"...Fakat eğer siz bir " hedef"seniz; bu "yüksek teknoloji"nin size karşı 
kullanılmayacağından asla emin olmayın! 

Kesin bilmiyorum, fakat bazı kimselerin gerçekten iğrenç olan  bu şeye beni karıştırmak 
istediklerine inanmam için haklı sebeplerim var... 

Bunun  Barry Mc Caffrey olduğunu söyleyemem. Fakat görüntüler onu tarif ediyor. Bu net 
değil. 



Ben BD ve Porto Riko anayasasının en büyük destekçisiyim. Bu nedenle bu satırları 
yazıyorum.Yarın ne olacağını bilmiyorum. 

Ben size ne yaptım? Beni kim ve niye taciz ediyor? 

Duvarların arasından veya gözlerimin içinden bakan kişiler kim ve bunu niçin yapıyorlar? 
imkansız mı? (..)Hemen bir diğer film "In The Line of Fire"ı seyret.(..) 

Yayınlanan diğer görüntüler: Bir konferans salonunda oturan ve doğrudan kameraya 
bakarak "savaşın nedensellikleri " hakkında konuşan askeri kişilerle ilgili idi. 

Kore savaşı ile ilgili bir video bandını seyretmeye çalıştım. O anda Koreli görünüşlü genç bir 
adam 10 yaşlarındaki bir erkek çocukla birlikte evimin kapısını çalmaya başladı. Para 
istiyorlardı. Aklımda kabusumu başlatan Porto Rikolu kahraman vardı. Hemen "hayır" 
dedim. Bandı seyretmeye çalıştığım her sefer ,evde ortaya çıkan bazı arabalar evimin 
önünde park etti. Bana göre tesadüf(!). 

Sizi duvarlara karşı tutmak için bazı kişilerin ihtiyacı olan tek şey nefret ve politikadır. Bazen 
adalet icra edilir. Bunu adaletsizlik size değince, ağır bir bedel ödeyerek öğrenirsiniz... 

Bir keresinde bir yargıç bana "yardım etmek için başka yollar vardır"demişti.(örneğin 
Uluslararası af teşkilatı, Afrıka'daki yoksullar için yapılan faaliyetleri hımaye eden kişiler, 
kansere karşı organizasyon, aids....Kemiklerinin iliklerini, kanını bağışla Bu acıtıcı birşey 
değildir. Çok veriyorsunuz .Belki bir doğmamışa yardım ediyorsunuz. Ya sonuç? Bunun 
üzerinde düşünün; ben düşündüm. 

..Daha sonra FBI'dan olduklarını söyleyen dört ajanın benim nerede yaşadığım ve buna 
benzer konularla ilgili olarak annemle ve babamla bir görüşme yaptıkların anladım. 

Başlangıçta buna inanamadım. Bunlar sahte kimlikli teröristler olabilirdi. Biraz araştırdım; 
hayır, bunlar gerçekten FBI ajanıydılar. Bunlardan ikisi aile üyelerime karşı kibardı. Birisi çok 
çok kabaydı; ondan daha saldırgan ve zalim olunamazdı. Siyah adam... Bir diğeri evin dışını 
inceliyordu.Onların sigorta numaralarını aldılar ve onlara bazı telkinlerde veya tavsiyelerde 
bulundular. 

..Bizim dinleniyor olduğumuzu anladınız mı? Bileklerimdeki yazılı mesajı okuyabilir 
misiniz? Benim toplar damarlarımdan akan kanı gördünüz mü? Tuzağa düşmenin gerçekte 
ne olduğunu bilir misiniz?Benim yaralarımın BD/Porto Riko Anayasasını savunmak ve 
korumak için yapılmadığını bana söylemeyin. 

Resmi CIA ajanlarından gelen ziyareti derhal reddettim. Bana aptal deyin. Bu hala beni 
incitir, çünkü bir psikolg veya bir psikiyatrist olsa bile hiç kimseyle paylaşmak istemediğim 
öylesine karanlık ve gizli yollardan, bazı kişiler benim ruhumdan daha fazlasını çaldılar... 

Ve devletin bunu seyrediyor olması karşısında, bizim birbirimizi sevmememizin sebebi 
herhalde anlaşılır... 



Ateşle oynamaya ve belki de istediğiniz sonuçları almak için medyayı manuple etmeye 
başladınız. 

Doğruyu söyleyen, otorite bilgi kaynaklarından gelen bilgileri bastığı, olayları manuple 
etmek ve belkide beni öldürtmek için uygun hikayeler yapmadığı sürece basında bir 
yanlışlık yoktur. 

Şunu daha önce bilmeliydiniz; Mr. Julıo. Bu bilgi iftira kabilinden birşeydi..Merak etmeyin 
sizin gazeteniz için dava açmam. Bir gün bir mütehhıtten (veya başka birinden )biraz adalet 
alırsınız. Ben söylemekte olduğum her sözü ispat edebilirim. Siz aksini ispat edebilir misiniz.? 

Böylece kişisel eşyalarımı ve "hayatımı devam ettirmek " zorunda olduğum az miktarda 
paramı alarak ayrıldım. Her zaman görmek istediğim yere Hollywood'a gittim.Aksiyon 
filmlerini severim.. Gerçekten işkenceye maruz kaldığım yer orasıydı. Beni bir serseri olarak 
adlandırın. CIA'nın bana elvereciğini düşündüm. Unut bunu... Bilemedim. Kurbanlar 
üzgünüm, ben "bir rüya"yı yaşıyorum. Batan bir gemiye yardım edemezler .Onların 
kendilerine de yardım edebileceklerine inanmıyorum. Fakat(haydi) CIA meselesinin dışında 
kalalım. Benim bu teşkilata karşı olan aşırı düşkünlüğüm bana kabustan başka hiç birşey 
getirmedi. 

Ve evet, siz benim kaatillerim ( ve belkide hayal edilebilen herşey)diniz ve şüphesiz, korkunç 
adaletsizliklerin kurbanlarıydınız. Ben sadece bilmek istemiyorum. Aramızda arkadaşlık 
mümkün değil.(..) 

Hollywood için ne söyleyebilirim? Bir sinemaya gittiğimde birçok defa mikro dalga ile 
saldırıya uğradım."Psikotronik sesler"bana yakın duran kişileri bile korkuttu. Bu "failler" beni 
bir aktörden veya belirli kişilerden uzak tutmak istediği zamanhoş olayan "kokular " yayıldı. 
(*CHERLY Welsh'in web sitesini zıyaret edin: http:www cal web.com/ wels ve öldürücü 
olmayan silahlar,Bir global sorunu okuyun.) Burnuma leş kokusu geliyordu "Psikotronik ses" 
bana bunların ölü askerlerin kokusu olduğunu söyledi. (..) 

Kaldığım yerlerde uyumaya gittiğim ve yakın yerlerden kişiler ve araçlar olduğu her zaman 
"kimyasal maddeler"in kokusu bütün odaya doldu. Koku okadar şiddetliydi ki, gözlerim 
sulandı. Bu kokulardan birisi çürük portakal kokusuna benzer şekilde beynimin içinde 
üretildi. "İdrar kokuları" onların favorilerinden biridir. 

Japonlarla aynı odada uyurken midemden bir gaz kokusu çıktı ve tabii ki, bakışlar bir anda 
üstümde toplandı. Özür dilemeliyim. Onu yapan ben değildim. 

  

..Ben şerefli bir Porto Rıkolu idim. Benim küçük hikayemi asla bilmediniz, çünkü 
doğduğumdan beri ben sessiz bir insandım. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler... 
Tekrar karşılaşmıyacağımızı düşünüyorum. Dünyanın izlediği yol budur. İyi şanslar ahali! 



Diğer münasebetler sırasında MTA otobüsüne biniyordum ki, "sesler" yolcuları ürküttü. Bazı 
kişiler benden uzak durmaları konusunda sadistçe bir yolla "uyarıldı"... 

Bazı çoçukların kaçırıldıklarını gördüğümü düşünüyorum. Hiç kimse bu konuda hiç birşey 
yapmadı. Şikayet ettiğim zaman da, hiç kimse bu konuda hıç birşey yapmadı. Halk derhal 
ortadan kayboldu. 

Birgün hatırlıyorum "Aerosımıth" rock grubu bir müzik mağazasında imza günü yapmak için 
gidiyorlardı. Kaseti sevdim "onların"  Mr.Steven Tyleri taciz edecekleri için benim onları 
izleyemiyeceğim fikri ile "failler" beni bütün gün programlıyorlardı. Sırası gelmişken; o gün 
"bana saldırgan mesajlar gönderen", MTA otobüsünün hoperlöründen yayılan onun sesi gibi 
görünen bir şey duydum. Peki gitmedim. Onlar, bazı Hollywood insanlarından nefret 
ederler. Ve "onlar" gerçekten  sübyancılıktan  hoşlanırlar. 

Televizyonumdan yayılan sinyaller aracılığı ile yetişkinlerle seks yapan çocuklar gördüm. 
Bana aktörlerden müstehçen sahneler göstererek beni gerçekten yıldırmak istiyorlardı. Ve 
evet bu gerçekten incitiyor...Bu bir laboratuarda üretilmiş olsa bile iğrenç... 

İçinizden bazılarınızın bu boktan işe karıştırıldığınızı biliyorum. 

Belki de hür masonluk, teknoloji ve yeni Dünya düzeni adına yapılan affedilemez 
canavarlıklar. İçinizden bazıları gerçekten deli olmalı. Ama hepiniz "sürüngen" bile değil, 
hayvandan da aşağısınız... 

...Yapacak hiç bir işim yoktu... Size söylediğim gibi okumaktan hoşlanırım. Bir gün için 
"kitapçıların sınırları"ndan ve "Geceyarısı Kitapçıları"ndan uzak durmaya karar verdim, ve bir 
halk kütüphanesine gittim.Roger Rosenblatt'ın "Suyun üzerindeki Adam" isimli 
makalelerden ve kısa hikayelerden oluşan kitabını hatırlamak istedim. "Bir kağıdın 
parçalarındaki Dünya"yı ve "Orada Kim yaşıyor" (B.D Anayasası hakkında ) bölümlerini 
okumaya çalıştım. O güne kadar gördüğüm en büyük prostat ağrısı orada geldi. Benim o 
kitabı okumamı istemiyorlardı. Yani ağrı, "üretildi"... Belki de, laserler veya mikro 
dalgalar... Öylesine acı verdi ki; banyoya gitmek zorunda kaldım. 

"Kendisi"ni "General" diye tanıtan bir psikotronik ses bana "generalim adına ıstırap 
veriyorum" dedi. Ağrı hayal edilemiyecek düzeyde idi. Gözlerimden yaşlar döküldü. (..) 
"Bir ara verildi", ve kitabımı okumaya devam ettim. Kabus devam etti. 

..Son zamanlarda bazı yoğun "testis ağrıları" (sol testis)na maruz kaldım, üstüme işedim, 
çünkü ben bazen çişimi tutamam.-ve herhangi bir kontrol imkanı olmadan (özellikle bir polis 
memuru bana yaklaştığı zaman) ani ishale maruz kaldım. Bana inanın bu korkudan değil...(..) 

Bir gün kitap okuyordum; ağrımın" ikinci raund"u geliştiğinde, banyoya gittim ve tuvalette 
otururken "bir kişi" bir çeşit ilham verici bir mesajı bir çiçekle birlikte tuvaletin üzerine 
koydu. Hatırlıyorum onu aldım ve bazı cümleleri okudum.Bu daha iyi hissetmemi sağladı. Bu 
bedeni bırakmak istedim. Ona dayanamıyorum, fakat devam etmek zorundayım. 



Sonra; "TalıtoTartak"isimli kişinin daha önce konulduğu ve sık sık "bahsedildiği" hapisaneye 
düşebileceğim daima bana hatırlatıldı. O, orada "öldürülmüştü"... Genç bir insandı. (ve 
"diğer delikanlılarla" birlikte konulduğu cezaevi hücresinde ona ne olduğunu hiç kimse 
bilmiyor). Bunların gerçek olmadığını anladığım zamanlarda bile "onun çığıklarını işitmeye 
devam ettim. (..) 

Bu Kaliforniyalı eğer Kaliforniya'ya gönderilirse öldürüleceğini iddia etmişti. Hiç kimse 
dinlemedi. Mark Adams bazı devlet tetikçileri tarafından ceza evinde katledildi. Kendi aile 
fertleri ,onun yardımından faydalanan kişiler ve benim gibi Porto Rikolular hariç kimse 
bilmiyor. 

Ben de öldürüleceğimi biliyorum... Vali; ikimiz de bunu biliyoruz.(..) 

CIA'e Los Angeles'tan haber vermeye çalıştım, fakat birçok şeyler oldu. Evet, bir defasında, 
"esrarengiz kaynaklardan veya muallak sinyallerden gönderilen mektuplar ve mesajlar... 
Şeytana inanmam, fakat kötülüğün her yerde olduğunu biliyorum. Belki de sezebiliyorum 
bunu. Piç Hitler Tula'nın Gizli Emrinin ve diğerlerinin içine "birazcık sihir karıştığı" nı bildi. 
Ölümün kendisini gösterdiği yerde, içimizden bazıları gibi, O da kabuslardan korkuyordu. 

Bir öğleden sonra, "V.C.L.A"ya (Santa Monika Bulvarına) bir iş bulabilir miyim diye gittim. 
Bulamadım. Bu şeyleri derhal durdurmaları için CIA(Los Angeles)' i aramaya karar verdim. 
Eğer "onlar" gerçekten beni katletmek istiyorduysa, ben onları üç kere aradım. Fakat hiçbir 
surette cevap yok. Dakikalar içinde derhal binaların üzerinde alçaktan uçan bir helikopter 
göründü. Kuruntulu bir insan değilim, hiç bir zaman da olmadım. 

1997 Azizler günü... Bununla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim; fakat bana kötülüğün 
varolmadığını söylemeyin. Ağlamak için yere eğildim. Bu işkenceydi!! Sesler ve ağrılar 
vücudumun içinde ve dışında her yerde. Kuyruk işareti olmayan siyah helikopterler sık sık 
gittiğim yerlerde. Bilmiyorum niye, Jim Keith'in Amerika Üzerinde Siyah Helikopterler 
kitabını okudum, ve hala ne olduğunu ve ne olabileceğini bilmiyorum. 

Birleşik Devletlerle Birleşmiş Milletler arasında silah kontrolu için sessiz bir savaş olduğuna 
inanıyorum; fakat kimbilir? Ben silahsızım. Niye Amerikan vatandaşlarını silahsızlandırmak 
istiyorsunuz? Sadece suçu önleme ve muhtemel bir sivil savaş korkusu olduğu için mi? İkinci 
Dünya Savaşı'nın sonunda sahip olduğumuz Birleşmiş Milletlere her ne olduysa. Bu "Yeni 
Dünya Düzeni" veya tek-dünya-yönetimiyle bizi nereye koymak istiyorsunuz? Hür masonlar 
kendi "iç halkalarınız" da cinayetlerin büyük ölçüde kabul gördüğünü okumuştum, fakat 
halkı aydınlatmak daha akıllıca olmaz mıydı? Onlar ABD'nin vergi mükellefleridir. 

Cebimde hiç para kalmadığı zaman hikayenin bir bölümü bitti. Bunun bir sonucu 
olarak(hatta "onlar"dan bir geciktirme istediğim halde) Holywood'da kalmakta olduğum 
yerden harekete geçirildim. Bundan önce -yani para bitmeden önce- bir şey oldu. Ben 
ödemeleri biraz geç te olsa hep yaptım. 

Fakat bazı nedenler yüzünden gitmek zorunda kaldım.Kendime iyi bir diyet hazırlamıştım. 
Üç gün boyunca yalnızca yer fıstığı yedim.(..) Gidecek hiç bir yer olmadığı için 3 uzun gece 



caddelere takıldım. Bir kaç çanta ve valizim vardı. "La creme-d-la-creme" Holywood 
pastanesinin bulunduğu caddenin köşesinde sessizce durdum ve "üç kısa gün" hiç birşey 
düşünemedim. Eğer hala merak ediyorsanız, söyleyeyim; susamıştım ve karnım açtı. O kadar 
pis değildim, hatta şu anda bu umurumda bile değil... Mikro dalga bombardımanı 
merhametsizce devam etti. Uyuyamadım... Düşünemedim... İsteseniz bunu bir "Travma" 
olarak adlandırın. Bir öğleden sonra, bana Allah'ın bir klisesinin yakınında küçük bir 
apartman dairesinde yaşadığını söyleyen Japon arkadaşı hatırladım. .Eşyalarımı onun 
oturduğunu düşündüğüm yere götürdüm. Bavullarım ağırdı.Tam araştırmaktan vaz 
geçeçeğim anda yüksek sesle çalan bir rock müziği duydum. Bu oydu. Bir an için Allah'a 
şükrettim. Benı tanıyamadı. Şaşırmış bir yüzle bana ne olduğunu sordu. Kısaca anlattım-
Sadece cadde hikayesini-. Bana yiyecek verdi ve evinde kalmamı teklif etti. İnsanlara zihni 
ıstırap çektirmeyi istemedim. Sessiz kaldım. 

"Bir iş bulmam söylendi. İyi... Buldum. Şanssız, Steve Nicks'i gördüğüm yerde (Fleet Word 
Mac), bir gece, üç saat çalıştım. Patron, beni ücretle çalıştırmayı düşünemedi. O gece mikro 
dalga saldırısı o kadar şiddetli idi ki; halk dükkandan kaçtı. 

Çok tahkir edildim. Bir şey söyleyemedim. 

Genç Japonla aramızdaki gerilim o kadar büyüdü ki, birbirimizden nefret eder hale geldik. O 
bana yaşlı olduğumu ve benim suratımdan hoşlanmadığını söyledi...Ben de ona, bunun 
benim sahip olduğum tek surat olduğunu söyledim. Bir erkeğe karşı güzel olmak zorunda 
değildim. Bu kadar? 

Düşünce izlemesi, ağrılar ve diğer her şey 24 saat kesintisiz sürüyordu. Bir psikotronik 
huzme ile  aşağılanıyor ediliyor olduğum bana derhal söyleniyordu. Ben onun evini terk 
etmek zorunda kaldım. Bana daha fazla tahammül edemedi ben de ona. O benimle 
problemleri olan tek Japon herifi idi. Bavullarımla birlikte caddelerde bir gece daha uyudum. 

..Uzun zamandır bir cinsel hayatım yok. Belki bazılarınız neyi kastettiğimi hayal edebilir. 
Bunu, bir "cinsel fonksiyon zorluğu" sayabilir veya bilmediğiniz bir yerde bazı bilim 
adamlarının ve teknolojinin (Duvararası casusluğu veya benim gözlerim ve bir bilgisayarla 
çalışan "başka birşey") keşfedebileceği her yolla tacizi olarak adlandırabilirsiniz. (Bundan 
hoşlanır mısınız?) "Meraklı ve karanlık sırıtışlı kişilere" cevap, hiç kimse benim 
düşüncelerime giriş iznine sahip olamaz", bu cevap çok açıktır: Bu durumdayken seks 
mümkün değildir. 

Geçen yıldan beri (arasıra) annemin üç değişik vesileyle hedeflendiğinin farkındayım. (..) Hiç 
kimse oğlu yanında değilken, onun kendi yanında nefes alışını duymaktan hoşlanmayacaktır. 
Hiç kimse, kendi annesinden "onun müzik seslerini ve diğer şeyleri işittiğini" duymak 
istemez. 

Eski ve yeni bilimlerin ilerlemesi için şuursuz bir kurban haline gelmediğiniz sürece 
teknoloji harikadır. Belki içinizden bazıları ne demek istediğimi anlar. 



Şüphesiz bazı kimseler için hiç bir şey ifade etmeyen ,diğer belirtiler (arazlar)hakkında bana 
sorular "soruldu." Arasıra tenimde yanma hissi, sol testisimde yoğun ağrı ,tekrar, ani ve 
kontrol edilemeyen ishaller, bazen nefes almamı bile zorlaştıran şiddetli göğüs ağrıları,baş 
ağrısı,bacaklarımda ve beynimde iğne batırılması hissi ,bulantı ,hemen heryerde 
(bacaklarda,kollarda,göz kapaklarında,arkamda)kas spazmı, teknolojıye sahip olmadıkca 
giremiyeceğiniz yerlerde "iğne batması hissi", baş dönmesi, kulaklarda zil çalması(seyrek 
olarak). "Failler", beni bir şeyi yapmaya ikna etmek istediği zaman, vücudumun herhangi 
bir kasını veya bir organını manipüle edebilirler. Öyle görünüyor ki, onlar kontrol 
edemedikleri şeyin yerine başka "bir şey koymak"isterler. 

"Failler"in bir ayinsel kötülük veya satanizm"de yer almaları bir ihtimaldir. Sembolleri ve 
renkler içinde "yazılmış cümleler" olarak görünen şeyleri  gözlerimin içinden  gördüm. 

Bir gün aynada kendime bakıyordum, ABD armasının bacaklarımın arasına yerleştirildiğini 
gördüm. Açık havada aniden kaybolan eski askeri uçakların renkli projeksiyonlarını gördüm. 
Bunların Kaliforniya, Santa Monika plajında yaratılan illüzyonlar olduğunu biliyorum. 

Buna dikkat çekmedim. Organ ağrısı korkunçtur. Onlar "benim karaciğerimi ve sindirim 
sistemimi çok severler". Bağırsaklarla ilgili rahatsızlık yaygındır. Kan bağışı yaptığım zaman 
nefret ederler. Prostatımda acı verici "iğne "hissediyorum. İdrarımda ve dışkımda kan izleri 
gördüm. Bir şeye dikkatimi vermeye çalışırken, bazan kulaklarımın içinde acılar ve sağ ve sol 
kulağmda tıkanmalar hissediyorum. İlaçlarla bile normal uyku dönemim yok. "Kısmen 
uykudayken vucudumun dışına çıktığım duygusunu hissettim, aynı zamanda tarif 
edemiyeceğim "hologramlar" vardı. Bu derindir ve sadece bir kere oldu. 

Bu işe karışan kişiler ruhumu karıştırıyor gibi görünüyor. Bunun tabiat üstü dünyasının bir 
parçası olup olmadığını bilmiyorum, fakat bu beni dehşete düşürüyor.Ben buna karışmak 
istemem. Bundan hoşlanmadım. 

Yatırımlar ve kapitalizmin maceraları hakkında bir şey bilmem, çünkü ben "imtiyazlı biri" 
değilim, fakat ben bunu kimseye yapamazdım.Bunu bilmek için bir kral veya Kraliçe olmak 
zorunda değilsiniz. 

Bilgisayarlarla, videolarla, TV ile, Air conditionlarla, yazıcılarla, -elektrik telleri dahil- elektrik 
araçları ile problemlerim var. "Enerji akışı" karıştırılabilir. Elektrık akışı "bazen -değişimle 
İngilizce ve İspanyolca kelimeler olarak duyulabilen" mors işaretleri gibi beynimin içinde 
"dedikodular oluşturuyor". İspanyolcanın değişik şiveleri var; yani bu mutlak Porto Rikonun 
argo dili olabildiği gibi, Meksika karekteristiğine de sahip olabiliyor. İngilizce konuşma, 
mükemmel Amerikan yorumu olarak "aktarılıyor". Bu İngiltereden olamaz. 

Benim zihnim(şuurlu veya şuursuz) ile "içsel ve dışsal" üç boyutlu dünya /elektromanyetik 
çevre (benim vücudum dahil )arasında bir enerji bağı var gibi görünüyor. Bunun diğer 
bilinmeyen boyutu (boyutları) etkileyip etkilemediğini bilmiyorum. 

Bu bir imkandır,ama ben bundan hoşlanmam."Anlaşılanın" gerisinde başka ne olduğunu 
görebilmek için Mıchıo Kaku nun kitaplarını okumaya çalışıyorum. 



Müzik bandlarını işitsem ,kulak/beyin işlemlerime yönelik (çok sadistce) şuur altı mesajlar 
duyabiliyorum. "dikkatimi" yoğunlaştırmak ihtiyacında olduğum yerde "tıklamalar" ve 
"sesler" duyabiliyorum. Duygusal bir film(veya kitap) izlesem aktörlerden veya kitabın 
yazarından nefret etmeye programlanıyorum. Şüphesiz bu bende işlemiyor. Bu "duygu 
yoksunluğu "diye adlandırılan şeydir. 

Bu "bilim adamları", beni belirli gruplardan siyahlardan, Yahudilerden, çocuklardan, (benim 
aile fertlerim de dahil olmak üzere)Porto Rikolulardan ve Meksikalılardan nefret etmemi 
sağlamaya çalışıyorlardı. Bunlar benim süper biri olduğuma beni inandırmaya çalışıyorlardı. 
Bu işlemeyecek. Nazizmden veya Ari bir ırk yaratnmak fikrinden nefret ederim. Eğer bu,  
benim hayatımın son döneminde başarmaya çalıştığınız şeyse, bu açıkça aptallıktır. Sizler  
nazi Almanyasına mı veya ırk iyileştirmesi konferansına geri mi dönüyor? Ben böyle 
düşünüyorum. Siz en iyisi başka bir herif bulun.,bunun bedelini ödemek zorunda kalacağımı 
biliyorum.(Bunun bır sonucu olarak çocukları ağlarken ve feryat ederken gördüğüm zaman) 
Televizyonumda arasıra yayınlanan sinyallerle tasvir edilen "şiddet ve çocuğun cinsel 
istismarı "sahnelerini" oluşturmaktan hoşlanırlarken onların niye çocuklardan nefret 
etmemi istediklerini bilmiyorum.(..) Herhangi bir yolla çocuk istismarına karşıyım. ve asla 
ayinsel istismarı desteklemiyeceğim. 

"Programların ruhu" yoktur. Fakat şüphesiz "bu yalnızca benim hayalimde olmak için 
meydana getirilir." 

Durumu açıklamamı önlemek için ağrılarla ve düşüncemin okunmasıyla birlikte 
psikotronik (elektronik sesler) "ölüm tehditleri"ne devam eder. 

Normal bir telefon görüşmesi yapamam. Başlamak için bir telefon kartı kullansam" pin 
numarasını "çevirir çevirmez gözetim altında olduğumdan haberdar ediliyorum. Eğer benim 
ahizeme hiç bir ses gelmezse, ilgili numarayı tuşladığım zaman bir "tık"sesi gelir. Şüphesiz 
ben buna dikkat etmemeye çalışıyorum. Bunun elektriksel olarak test edilip edilmeyeceğini 
bilmiyorum. İnanıyorum ki, eğer bunu yapmaya çalışsam "olayı" test etmeye karar 
verdiğimde taciz hemen bitecek. Hala eğer normal konuşmaya çalışsam "mikro dalgalar" 
güç hatlarına pulslanıyorlar, böylece ben diğer mesajları "işitebiliyorum" (şüphesiz bu diğer 
normal haberleşme akışını engeller). Değişik sesler "pulslanıyor". Lütfen, tekrar, Dr.Nick 
Begick'in kitaplarını okuyun). Belki daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. 

Eğer psikoljik problemlerim yoksa, onlar bunun varolduğunu ispatlamak için her şeyi 
yapmabilirler. Maksatları benim güvenilir biri olmadığımı ispatlamaktır. 

Hala merak ediyorum niçin ben?... 

Bunlar inkar felsefesi ile büyülenmişlerdir. Benim özgün bir dinim yoktur, fakat terörist 
amaçlar olmadıkca ve dünyayı cehenneme çevirmeyi amaçlamadikça ben her insanın 
inancına saygılıyımdır. Fakat "benim Allahım" fikri onların "kırmak"istediği fikirdir. Bu tıpkı 
Mrs.Tannie Lee Brazil'in hikayesine benziyor.Benzerlikleri vardır. 



Bizim için bir şey yapamayacak fakat bazı şüpheleri olan okurlara size söyleyebileceğim şey 
şu, "hemen evinize gidin ve ailenizi bağrınıza basın.Verdiği sıhhat ve özgürlük için Allah'a 
şükredin.Ve biz kurbanlar için, bin türlü entrika ile ve anlatılamayan yollarla intihar 
ettirilen veya öldürülen kişiler işçin dua edin." 

Bunların yaptığı ne demokrasiye ve ne de insana haklarına sığar... 

İnsanlar ölüyor!.. Duaların işitilemiyeceği yerlerde insanlar çığlık atıyorlar. Onlara akla 
hayale gelmez işkenceler yapılıyor.  

Ve bizden bazıları, bazı "sebepler"den ötürü, aranızdan ayrılmak zorunda kalacaklardır: 
Öldürülme,hastaneye kaldırılma, hapisaneye atılma gibi...Hapiste olan kişiler işitilmez. 

Newyork,lu bir mahkumun hikayesini biliyorum. O, aile fertlerinden bazılarının bu 
"geliştirilmiş teknoloji" kullanılarak öldürüldüğünü söylüyor. 

İnanın veya inanmayın,sizlerden bazılarının bana inanmamayacaklarını bilmeme rağmen biz 
aynıyız. 

Benimle temas kurmak isterseniz ,lütfen WELSH ACALWEB.COM'a e mail gönderin. 

Görevli kişi posta yoluyla basılı mesajı bana iletmeye çalışacaktır. 

Unutmayın, sessizliğiniz kadar lakaytlığınız da sizi suç ortağı yapar. 

( Bu tercüme Project Freedom Sitesinden yapılmıştır.) 
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(gerçekte basım dışı) 

Beynin manyetik dalgalarının şifrelerini çözerek, uzak bir mesafeden düşüncelerinin 
okunması İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın ve Savunma Bakanlığı'nın, uzun zamandan beri 
üzerinde çalıştığı bir projesi idi. Bir çok eğitim ve araştırma kuruluşları ile hükümet, fonları 
ile bu araştırmaya katkıda bulundu. 



Yayınlanmış bilgiler göstermektedir ki, DARPA bilim adamları, beyin dalgalarının yorumu 
yoluyla özgün düşünce örneklerini tanımlamayı öğrendiler. Bu örnekler %90 'a kadar 
hassasiyetle bir kişinin ;1) şaşırmış veya tereddütlü, 2) kararlı, 3) dikkat ediyor, 4)renkleri 
veya örnekleri tetkik ediyor, 5)yorgunluk veya can sıkıntısı nedenıyle zihin yoğunlaşmasını 
kaybetmiş olduğunun anlaşıldığını gösteren örneklerdir. 

Düşünce işlemleri yapay zeka vasıtasıyla bilgisayara bağlandı.Yüz milyon işlemi bir saniyede 
yapan, otokorelasyonla yapan Cray, problem çözme ve insan etkilerini taklit eden 
bilgisayarla biyo-medikal deneyler yürütebilmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bir veri 
elementinin bunun hafızasına girmesi ve çıkması için yalnızca bir saniyenin 50 milyarda biri 
kadarlık bir zaman almaktadır. 

Psikolojik mülakat teknikleri kullanma. Zeki bir insana ,o insan gerçekte bir bilgisayarla 
diyalog yürütürken ,onu kendisinin başka bir insanla konuştuğuna inandıracak programlara 
ulaştım. 

Uygun biçimde proglamlanırsa bilgisayarlar önceki işlere ve tecrübelere dayanan kararlar 
verme, gözlenen davranışları tahmin etme, konuşma, kalıpları ve düşüncenin hususiyetlerini 
içeren kapasiteye sahip olurlar. Bilgisayarlar aynı zamanda 

bir çok tipteki işareti şifrelere ,seslere, müziğe ve videoya çevirebilir. Makinalara "görüntü 
kalıbı tanıma "olarak adlandırılan karar verme işlemini öğretmek için N.B.S.A:I.L. de Russel 
Kirsch tarafından 20 yıl harcandı. İyi proglamlanmış bir makine ayrı renklerden oluşmuş bir 
görüntüye beyin dalgaları gibi bakabilir ve bunlarla ilgili bir karar verebilir. 

Bilgisayar programlama ve beyın planlamanın evliliği yayınlandı. 

İnsan beyninin fonksiyonlarının haritalanmasını başarmak yalnızca bilgisayarın kendisinin 
icadı ile başarılabilen inanılmaz ölçüde karmaşık bir iştir.Yüksek sesle söylensin veya 
söylenmesin "hayır"kelimesi ve evet kelimesi ile birleşen nöral hareketliliğin 
tanımlanabilmesi için beyindeki nöral mesajların nakli üzerine büyük bilgisayarlarla ve dalga 
ortalamasıyla ile yeterli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Beynin konuşma merkezinin, 
yani konuşma ile ilgili nöral hareketliliği hazırlayan alandır. Dilin ,dişlerin ve konuşmada 
kullanılan kasların hareketleri bu iki kelime için çok farklıdır. Bu iki kelimeyi oluşturmak için 
çıkan sinir sinyallerinin kalıpları da birbirine benzemez. Kalıplar; kelimeler seslendirilme 
seviyelerine ulaşmadan çok önce şekillenirler, ve bunlar bir bilgisayarla ,konuşmadan önce 
,okunabilir ve yorumlanabilirler. Kalıp tanıyan bilgisayarlar birbiriyle tamamen ilgisi olmayan 
konudaki cevabı bile okuyabilir veya eğer düşünce konuşulmayan kelimelerin içine 
konulmuşsa özel olarak o kişinin zihnini okuyabilir. 

Konuşma , nöronlar arasında hareket eden elektrik sinyalleri yaratan bir motor 
hareketliliğidir.Önceki teknoloji ile okunan sinyali bin kere büyütürken çevreden karışan 
parazitleri hemen hemen tamamen temizleyen ,bir süper iletken kuvantum girişim cihazı 
(SQVID)kullanılarak bu zayıf sinyaller bir bilgisayarla okunabilirler. Aklı okumak için, dalga 
çözümleyicisi, bir prizmanın ışık huzmesinden renkleri ayırmasına benzer bir biçimde, 
beynin karmaşık titreşimleri ile ilgilenmelidir. Bu karmaşık dalganın bileşenleri, değişik 



frekanslara akortlanan elektronik devreler tarafından tecrit edilirler. İstatistiki ortalamalar 
inceleme altındaki akıllardan alınan bir çok ölçümlerden belirlenir.Bu bilgilerden onun 
değişik yönleri ve uygun manevraların bir listesi tespit edilebilir ve planlama 
yapılır.Taktiklerin, bu frekans çözümlemeleri anında bilinebilir ve insanların 
düşünebileceğinden daha hızlı bir şekilde ,bilgisayarlarla değerlendirilebilir. 

Uzay araçları için optik ve elektronik alt sistemler ve yapay zeka 1955den beri gelişme 
halindedir. Uzaktan herhangi bir fiziksel temas olmadan hayvanların üzerinde kullanmak için 
karmaşık biyo-medikal algılayıcılar geliştirildi. Aynı donatı çevresel faktörlerin hayvanların 
duyu organları üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanıldı. Laser, beyin sinyallerini 
toplamak ve bunu sese, renge, hatta müziğe çevirmek için bio-medikal gösterilerde 
kulanıldı.Mevcut laser teknolojısı ile dünya üzerindeki iki nokta arasında video ile ve uydu 
aracılığıyla sözel ve işitsel iletişim mümkündür. 

Bir manyetik alan yayan insan başı bir hedeftir. Farz edin ki, optikle bir çok defa büyüten 
süper duyarlı bir algılayıcı ile uzaktan bunun üzerine toplanılma ve kilitlenilme yeteneği 
bulunsun. Başa yöneltilen ışının cinsine bağlı olarak kişinin emareleri ve duyguları 
değişebilir. Akustik ve ultrosonik radyo dalgaları ile,orta kulağın ince duvarı arasından 
şahdamarı ve hypothalamusa kolayca ulaşılır. Bu alana gelen uyartıcılar vücut basıncını ve 
vucut ısısını yükseltebilir ve azaltabilir. 

Anatominin diğer kısımlarındaki duyumlar, hangi beyin sinyalinin üzerine etki ettiğine bağlı 
olarak ,diatermi ile neden olunan duyumların benzeridir. Kişi uyuşukluk, ağrı, zevk, adale 
silkmesi, kasılma,sempatik ve parasempatik sinir sisteminin uyartılmasına maruz 
kalabilen,bir alettir. 

Biliniyor ki, düşünceler ,mikrodalgalarla sinir sistemi aracılığıyla akla pulslanabiliyor. Bunun 
işitme sinirleri ile yapacağı bir şey yoktur. Kendi kendilerini bu işleme maruz bırakan 
bilimadamları geçiçi hafıza kaybı ve düşünme işlemlerinde bozuklukları rapor ediyorlar. 
Anlaşılması güç bir haberleşme metodu olan Laser alıcının yanında bulunan kişilerce 
duyulmayan mesajların verilmesinde kullanılmaktadır. 

Fiziksel uyartmayla birlikte aynı anda alınan sözlü mesajlara bağlı olarak bilinen bütün 
günlük psikolojik kalıplara karışma yolu ile, insan düşüncesini ve davranışını şekillendirmek 
,değiştirmek, yönlendirmek ve kontrol etmek için psikolojik tekniklerle birleşen bu 
teknolojik gelişme, güçlü araçlar haline gelir. Buna ilave olarak sözlü mesajlar ,uyku 
sırasında veya uyanıkken şuuraltı seviyesinde verilebilir ki, şahıs bunları aldığının veya kendi 
rüyasının bundan etkilendiğinin farkına varamaz. Kelimeler duygusal tetiklerdir. Kişinin 
duygusal tetikleri analiz edildiği zaman ,o kişi, düşüncelerinin ve hareketlerinin diğer kişiler 
tarafından kontrol edileceği bir konuma konulmuş demektir. Bu akıl kontroludur. 

En azından son dört yıldır, şuurlu ve şuursuz hayatımın her dakikası fen teknolojisinin 
debdebesini kullanan araştırıcılar tarafından istilaedildi. Sonzamanlarda "Bugününşovu" 
programında William Colby, CIA'nın kendi istediği yolda çalıştırmak için ,Brejnev'in aklını 
okuyacak bir cihaz araştırdığını yazdı.Ben iddia ediyorum ki, onlar yalnızca araştırma halinde 
değiller,bu cihazı çalıştırdılar bile. 



İnsanlar bana soruyor: "Bu sesler ne söylüyor ?" 

Onlar "biz senin arkadaşın olmak istiyoruz" diyorlar. 

Beyin yıkanmasındaki gibi ,sorunu karmakarışık hale getirirler ve gerçek anlaşılması güç bir 
hale gelir. Sahtelik(yapmacıklık)akla uygun hale gelir. 

Doktrinsizleştirme teknikleri hipnozda kullanılan bazı teknikleri andırmaktadır.Aynı 
monoton cümleleri tekrarlayarak , 

bunlar hipnoz gibi uyku getirici etkiye sahiptir. "Ne yaptığınız size bağlıdır" Kendinize 
inanmak zorundasınız. Bu söz sizin ne istediğinizi bildiğinizden veya kendi görüşünüze 
güvenebileceğinizden emin olmayacağınız zamana kadar tekrarlanır. 

Pavlov şartlı refleksin her uyartılma için çalışabileceğini söylemiştir. Beyin yıkamada beyin 
bozulması hasıl olur. Akla hasar, ilaçlar, hipnotizma ve diğer yollarla yapılır ki, gerçekten 
olmuş şeylerin hafızası yok edilebilir ve asla olmamış şeylerin yeni bir hafızası 
yerleştirilebilir. Bir şuuraltı yöntemde uyku ile karışarak sesler eski hafızaları canlandırabilir 
ve REM uykusunu sesli öneriler ile etkileyebilir. Bunlar titremelere kramplara bağırsak 
yolunda ve cidarında tahrişe ve cinsi uyarılmaya sebep vererek ,normal uyku kalıplarıyla 
karışırlar. Kişi ağrının rahatsızlığın, kabusların,sayılamıyacak kadar çok fiziksel belirtinin, 
yorgunluğun ve deprasyonun tümünün farkındadır. Diğer zamanlarda bu kişi sıkıntının 
azalacağı konusunda büyük bir umutsuzluk içindedir. Beyin yıkamada olduğu gibi, sesler, 
kişiye ihtiyaç duyduğunu herhangi bir yolla hissettirerek, kişisel tatmin duygusunu 
yerleştirmeye çalışırlar. Mesaj fiziksel bir takviye ile birleştirilir. "Biz kendini iyi hissetmeni 
istiyoruz" Onlar belirsizlik konusunda uzmandırlar. Siz daima aşağı inmekte olan, yukarıdaki 
bir şey durumundasınız. 

"Dorothy biz seninle ne yapacağımızı bilmiyoruz" Bu reddetme; isyan , ve inatçılık 
hallerinden sonra gelir. Buna güzel bir nükte 

veya hiçte hoş olmayan sözler ve fiziksel emareler eşlik edebilir. 

Başlangıçta zihni ve çevresel haller haricinde kişi, hapsedilmemesine rağmen kendisini 
korkunç derecede yorgun ve yıpranmış hisseder. POWS bunu otomatik işleyen birşey veya 
bir şaşkınlık durumu olarak tanımlar. Sesler, arzulanan cevapları kelimeler içinde ima eden, 
manalı sorulardır. Onlar sizi sindirmek için bu sorularla tehdit ve suçlama barajlarını karşılıklı 
değiştirirler. Ne kadar çok yorgunsanız o kadar çok altüst olursunuz. Onlar, sosyal durum, 
cinsellik, evlilik ve aile ilişkileri ve kendini hissetme'yi de içeren duygusal alanlarda da ruhu 
karıştırırlar. Her hangi bir incinme olacaktır, ve tüm zamanlarda, hem fiziksel ve hem de 
zihni yorgunluklar(bitkinlikler), onlar için çalışıyor. Kişi ne kadar duyarlı ve mantıklı ise, onlar 
o kadar yaralayıcı olurlar. Doktrinsizleştirmeyi yapan başbelaları, özellikle diğer tarafın 
argumanındaki mevcut noktaları gören kararsız düşünceli,çok zeki fakat eğitimsiz kişilerdir. 

Kurban, düşüncesinin gönderildiğini hissedir. Beyin yıkayıcı, her insanın hayatta takip ettiği 
normal yolla müdahele bir corti covis ceral psikiyatrist olarak adlandırıldı. Böyle bir ses, 



kişiye tamamen yeni bir yönde gidecek, yeni bir rota gösterir veya telkin eder. Bilinen 
duygusal cevaplarlada ve onun farkında olduğu ve bastırılan cevaplarla ve onun farkında 
olduğu ve bastırılan cevaplar arasında ihtilaflar doğar. Hiç kimse kendi şuursuz aklında neler 
olduğunu gerçekten bilmez ve anlamaz. Beyin yıkayıcı ses böyle ihtilafları artırmak için ve bu 
cevapları manüple etmek için eğitilir. 

Suçluluk duygusu uyandırmak için büyük gayret sarfedilir. Bir başarı veya tedbir ölçüsünü 
karşılamak için başarısızlıklar, suçluluk uyartıcıları olarak sıkça kullanılırlar. Normal 
başarısızlıkları ortaya çıkarmak ve bunun avantajını kişiyi suçluluk komplesine sokmakta 
kullanmak için kararlı çabalar sarfedilir. Suçun nasıl oluştuğu önemli değil, bu ses 
doktrinsizleştirmecesinin amaçları için gereklidir. 

Beyin yıkayıcı ses sürekli olarak kişinin aklına şüphe tohumları ekmek için gayret sarfeder. 
Böyle saldırıya uğrayan bireyin inancının kuvvetine bakılmaksızın, zihinde şüphe bulutları 
oluşmaya başladığı anda, bu gerilimi başlatır. Gerilim korkuyla ilgilidir, suç da korku yaratır. 

Onlar bana "Ne yapmak istersin?" diye sordular. Benim cevabım "Yaşamak istiyorum" idi. 
Korkunun kendisi hayatta kalmanın ve güvenlik için tatmin edilmeyen ihtiyacın 
açıklamasıdır. İlk reaksiyonlar sinirlilik, vesvese ve depresyondur. Bunlar zeka ile 
hissedilenden daha fazla, güvenlik ve kendini koruma ihtiyacı meydana getirir. 

İyi ki, benim için gerçekten kontrol edilen bir çevrede bunlardan hiçbirisi olmadı ancak 
bütün şeylerin içinde benim mahremiyetim gitti ve ben insani ilişkilerden tecrit edildim 
çünkü hiç kimse bana inanamadı. Duyduğum seslerin benim şuuraltımın icat ettiği bir 
şeyden başka bir şey olmadığını söylediler. Kronik yorgunluğu da içine alan ve suni olarak 
oluşturulan baskıların bir sonucu olrarak, ben tekrarlanan telkinlerle mücadele etmek için 
gerekli güçten mahrum kaldım ve kendi düşüncelerimden ve inançlarımdan şüphe etmeye 
başladım. 

Bu durumda farzedin ki bazı fikirler şuuraltı düzeyde telkin ediliyor. Ki bu fikirler 
süpermarket teyplerinde hırsızlığı önlemek için kullanılan olumlu telkinler gibi olmayan 
fakat imajı zayıflatan, güveni azaltan, hem fiziksel ve hemde zihni olarak tipik olmayan 
davranışlara yol açacak yıkıcı(davranışsal) fikirlerdir. Telkinler kişi için sembolik bir önem 
deruhte ederler. Farzedinki akla, vücuda ve sinir sistemine saldırılar bir hafta içinde 
yirmidört saat, yedigün boyunca süreklidir. Bu durumda kişi bir fantazi ve sahte inançlar 
krallığında yaşar. Beyin yıkayıcı seslerin ve Uzay Çağı Araçları Teknolojisinin ellerinde 
herhangi bir insan yumuşak huylu olur. 

Bir hapishane kampında bir insan dinlememeye karar verebilir. Diğer mahkumlar vardır. 
Sizin kendi evinizdeki veya çevredeki bir lazer alıcı istasyonu olan bir kişi zorunlu olarak 
dinlemeye ve mümkün olduğu kadar normal hareket etmeye, işlerini yapmaya, araba 
kullanmaya ve rutin şeyler yapmaya mecburdur. Hapsedilme gerçektir, fakat görülmez. 

Akla saldırı araçları telkini, alayı, yorulmayı, korkuyu, aldatmayı ve manipülasyonu ihtiva 
eder. Beyin yıkamada olduğu gibi, ses bazen alıcının kabul ettiği düşüncelerle ve ideallerle 
başlar. Bu sinsi işlemde gerilimden kurtulmanın tek yolu kahkaha atmak veya uyku hapları 



ve alkol gibi uyuşturuculardır. Alıcı kendisinin korkuya, belirsizliğe, yıldırılmaya ve gözü 
korkutulmaya, ve cinsel hayatta, tuvalette ve sosyal ilişkilerindeki mahremiyetinin ihlal 
edilmesine maruz kaldığını unutur. 

Bütün bu şeyler, yönetimin psikiyatristleri ve psikologlarınca bilinen şeylerdir. Sorgulanan 
yönetim A.B.D yönetimidir. Naklettiğim olaylar 1978 in bir mayıs hafta sonunda başladı 

BU KİTAP İÇİN BİBLİYOGRAFİ 155-158 SAYILI SAYFALARA KONULMUŞTUR. 

DAVID MOREHOUSE'UN PSİŞİK CENKÇİ'SİNDEN ALINTILAR 

St. Matin'in sayfa gerileri- GATRİ HAYAL I SAN 0-312-96413 - 

sayfa 102 

"...Sovyet programları, KGB yalanları, isimler, yüzler, yerler, CIA, Stanford Araştırma 
Enstitüsü... Bu programın 1974 den beri yaklaşık on beş senedir varolduğuna inanamam. Bu 
artık deneysel değildi. Mesih, onlar bunun işlediğini biliyorlar-onlar ispat ettiler ki; 
Standford'ta, bütün delil oradadır... İnsanın beyin dalgalarını ayırarak bulantıya, sersemliğe, 
baş dönmesine ve hatta ölüme neden olan ve Sovyetler Birliğinde imal edilen makinaların 
resimleri vardı. Uzaktan bakışın ve diğer yabancı enerji kaynaklarının mevcudiyetini 
keşfetmek için "enerji alarmları" nın şemaları vardı. Esas amacı diğer bir insanın beynine 
girmekve onu öldürmek olan "uzaktan akıl maniplatörleri" nin tanımları vardı. 

sayfa 208 

...Eğer onlar bu sessizliği korumak için bu kadar hazır idiyseler, kendi sırlarını kendileri için 
size vereceklerine inanır mısınız? Onların sizi öldürmelerinin veya yalnızca itibarınızı yok 
etmelerinin daha ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz? Bu arada bu Allah'ın belası kabuslar 
nasıllar? "Siz büyük haber(veya zeka) makinasını işe almak istiyorsunuz..." 

"...Biraz daha fazlasını mı istiyorsunuz? Karınız ve çocuklarınız nerede? Nasıl olsa onlar 
yaşamazlar?... Bu durumda Birleşik Devletler yönetimine bir yalancı daha ilave etmek 
istiyorsunuz. Evet (mahkemenin) döğüşken jürisinin oğlanları, kızları, Leydileri ve 
centilmenleri, bizim ellerimizde bir asıl çılgın var. Onu hiyanetten suçlu bulmanızı ve onun 
*** ***larını Leavenworth'da ölünceye kadar kilitlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Hayır 
daha da iyisi, ona iyi akıl değiştirici ilaçlar verelim anne ve babasının oğullarını samanların 
arasında bebek maması yerken seyredebilecekleri bir hastahanede tutalım. " 

sayfa 258 

"Bir başka itfaiyeci arzetti: Ve siz başlıkların neler yazacaklarını biliyorsunuz; değil mi? Beş 
kişilik aile "Kaza Üretecinde" ölür... 

W. ADAM MANDELBAUM'UN PSİŞİK SAVAŞ ALANI: ASKERİ-GİZLİ KOMPLEKS'İN BİR TARİHİ 

(St. Martin'in Basımı ISBN: 0-312-20955-X) 



sayfa 121 

1997 Şükran günü zamanlarında Birleşik Devletler Senatosu alt komitesi öncesindeki bir 
tanıklıktan, bir uzman tanık şahitlik yaptı" mikrodalga ışık huzmeleri bir insanın kafasına 
yönlendirildiğinde, sesi yalknızca onun "duyacağı" şekilde, ses dalgaları ile modüle edilebilir. 
(Barker'in Şahitliği 11/97, Senato Altkomitesinde) Hemen hemen kırk yıl önce, Sovyetler 
fareleri mikrodalga ile zayıflatıyorlardı, ve şimdi, habersiz kişilere mikrodalga huzmeleri ile 
düşünce aşılamak için metodlarının mevcut olduğunu belirten tanıklıkları var. Eski Sovyet 
Rusyalılar böyle araştırmalarda ne kadar "ileri gitmişlerdi?" 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM:"LÜGAT, BİR İSİM VER BANA HALİMDEN/HERKESİN BİLDİĞİ DİLDEN BİR 

İSİM (KURBANLARIN HİKAYELERİ-3-) 

ROBERT NAESLUND 

Yeni Delhi 1991 

Stokholm’deki Soder Hastanesi’nde geçirdiğim bir ameliyattan sonra bir çok ağrıya ve 
ıstıraba neden olan tıbbî bir deneyde kullanıldım. Ameliyat, sağ genzimden beyin vericisi 
olarak adlandırılan yabancı bir cismi, beynimin içine yerleştiren Dr. Curt Strand tarafindan 
yapildi. 

Yıllarca İsveçli doktorlardan ve hatta Ulusal Sağlık ve Refah (Socialstyrelsen) Yönetiminden 
yardım almaya çalıştım. Bununla birlikte düşmanım haline gelen doktorlara karşı durdum, 
diğer şeylerin arasında, ruh hastası olarak kabul edildim ve bir akıl hastanesine kaldırıldım. 
1983 yılında Birleşik Devletler San Diago’da Kaliforniya Üniversitesi’nde, benim x-raylerin 
tamamen normal olduğunu belirtmişlerdi. 

Prof. Lindstrom birçok cümlesinden birinde: “Kafatasında önbeynin tabanına, beyin 
radyosuna benzeyen yabancı bir cismin yerleştirildiğini söyleyebilirim. Benim görüşüme 
göre, hasta, işlemler, riskler, anestezi yöntemi konularında tam olarak bilgilendirilmedikçe 
ve yazılı rızası alınmadıkça böyle bir aşılamanın hiçbir mazereti yoktur." Kitabının 27. 
Sayfasında “Özellikle çok iğrenç iki tane yöntem vardır. Bunlar kendileriyle gizlice çalışılan ve 
oynanan R.H.I (Radyo Hiptonik Intracerbral Kontrolü) ve E.D.O.M. (Hafızanın Elektronik 
olarak eritilmesi) yöntemleridir.” Cümlesini yazan Lincoln Lawrance ile tamamen 
hemfikirim. ESB (Beynin Elektronik Tenbihi)nde olduğu kadar, bunlar da Biyomedikal 
telemetride içerilen şeyi teşkil ederler.” 

Prof. Lindstrom’un konu hakkındaki görüşünü yazmasından sonra değişik ülkelerden diğer 
10 doktor, kafama radyo vericisi aşilandigini tasdik eden yazili ifade verdiler. 



Bu ifâdeler İsveçli doktorların bu konuda sahte raporlar verdiklerini gösterdi. Benim 
durumumu ispat eden delili bir kenara bırakın, yıllar boyunca gece ve gündüz faal olan 
kafama aşılanmış bir sürü vericinin, kafamdan çıkartılması için, İsveç’te cerrahi yardım 
alamamam. Bu Yeni Delhi’de yardım aramamın nedeni idi, fakat göreceğiz ki, doktorlar 
arasındaki uluslararası bağlar çok kuvvetlidir ve sosyal dayanışma, insanî dayanışmadan 
daha ileridedir. 

(Radyo vericilerinin çıkartılması için doktor aranmasının hikayesini atlıyoruz. Bu vericiler 
Hewlet-packard uzmanları tarafından çıkartıldı ve analiz edildi.) 

Benim ameliyatımı yapacak doktorun bulunmasındaki güçlük biyomedikal telemetrinin 
gerisindeki büyük sır ve halkı deneyler için kullanan meslektaşlarla doktorların uluslar arası 
dayanışmasıdır. Bu raporu okuyan herkesten, beynime yerleştirilen bu vericilerden 
kurtulmamı sağlayacak ameliyatı yapacak bir cerrah bulunmasında yardım istiyorum. Bu 
vericiler hayatımı bir çok yönden değştirdi ve bunların daimi kullanılışı bana eziyet çektirdi. 
Ben gerekli her yere gidebilirim ve ameliyatla ilgili bütün masrafları şahsen karşılayabilirim. 

Stocholm, İsveç, Kasım 1991 

DOKTORUN MEKTUBU 

P.A. LINDSTROM, TIP DOKTORU 

27 Temmuz 1983 

Bay R. Naeslund 

Ervallokren 27 

12443 Bandhagen 

İsveç 

(Şimdiki adresi degildir.) 

Röntgen filmleriyle ilgili en son mektubunuza cevap olarak, kafatasınızda beyninizin önyüz 
tabanında beyin vericilerine benzer bazı yabancı cisimlerin aşılanmış olduğunu teyit 
edebilirim. 

Böyle aşilamalarin riski dikkate degerdir ve aşilama burun veya sinüsler arasindan yapilirsa, 
kronik enfeksiyon ve menenjit riski gerçek problemlerdir. Benim görüşüme göre, eger hasta, 
işlemler, gayeler, riskler, anestezi metodu vs. gibi konularda tamamen bilgilendirilmez ise ve 
yazili rizasi alinmaz ise böyle bir aşilamanin hiçbir geçerli mazereti yoktur. 

Kitabının 27. sahifesinde, “Bugüne kadar geliştirilmiş özellikle korkunç olan iki işlem vardir. 
E.D.O.M. “Radyo Hiptonik İntra Cerebral -beyin içi- Kontrolü ve Hafızanın Elektronik 
Zayıflatılması” diye bir cümle yazan Lincoln Lawrance ile tamamen hemfikirim. 



Birkaç sene önce Delgado ile tartışmalarımız olmuştu. O benden, ultrasonik tekniğimi, kendi 
özel gayesi için, hastanın davranışını değiştirmede kullanmamı istedi. Fakat ben reddettim, 
çünkü biz tamamen farklı gayelere ve yaklaşımlara sahiptik. Mamafih ben Delgado’yu zeki 
fakat tuhaf bir adam olarak buldum. 

İyi dilekler! 

P.A Lindstom, Tıp Doktoru 

PAL/mjt. 

BİYO-MEDİKAL TELEMETRİ İLE DÜŞÜNCE KONTROLÜ 

Teknoloji ve Bunun İmkânları 

Biyo-medikal telemetri halkın çoğunluğu tarafından uzun süre imkânsız olarak düşünüldü ve 
bilim-kurgu sınıfına indirilidi. Durum, bilimadamlarının bu teknolojiyi en az 30 yıl önce 
geliştirdikleri ve gafil -farkında olmayan- insanlarla denemelere başladiklaridir. 

Telemetri veya uzaktan kontrol olarak isimlendirilen iki yönlü radyo haberleşmesi 
araciligiyla, bir kişi bir insanin kafasindaki beyin vericisine, geldigi noktaya geri dönen bir 
dalga boyu gönderebilir. Dalga boyu beynin içinden geçer ve bir insanin hayatinin bütün 
yönlerinin ortaya çikarildigi ve analiz edildigi bir bilgisayara geri döner. 

1960’larda bir beyin vericisinin, bir sigara filtresinin yarısı kadar küçük olması, bunların 
doktorlar tarafından hiçbir cerrahi müdahale yapılmadan habersiz hastalara burun yoluyla 
aşılamalarını mümkün kıldı. 

Bir printer yerine bilgisayarda bir EGG’yi analiz etmek, ne netice alınabileceği konusunda, 
tam bir perspektif verir. 

Düşünceler ve görsel hayaller ve duygular gibi zihni tezahürlerin, davraniş ve psikolojik 
reaksiyonlarin reçetesi, sürekli olarak kaydedilebilir. Biyo-medikal telemetri, tıp 
bilimadamlarına ve devlete, bir insanın kendi kendisini gözlemleyebileceğinden daha tam ve 
daha derin, bir gözlem yapma imkânını verir. Analizler ve programlanmış bilgisayarlar 
aracılığıyla bir kişinin fizikî ve zihnî durumlarında etkiler ve değişiklikler oluşturabilir. 

“Beyine âit muayyen yapıların elektirikle tembihlenmesi ile, radyo komutuyla hareketler 
yaptırılabilinir. Husumet ortaya çıkabilir veya kaybolabilir; sosyal hiyerarşi değiştirilebilir ve 
hafıza, duygulanma ve düşünme işlemleri uzaktan kontrolle etkilenebilir...”” 

“Vericilerin pilleri yoktur, bunlar radyo ile faaliyete konulurlar ve hayat boyu kullanılabilirler 
ki, beyin sonsuz olarak tenbih edilebilir...” Düşüncenin Fiziksel Kontrolü. Yazan: Prof. J. 
Delgado. 



“İnsanları ve hayvanları hareket hastalığı durumuna ivmelendirmek için muhakkak ki, daha 
incelikli ve hazır metodlar da vardır... (...) Biyo-telemetrinin imkânları yalnızca 
araştırmacıların hayâl güçleri ile sınırlıdır.” Biyo-Medikal Telemetri. Yazan: Dr. 

Stuart Mackay. 

“Uzaklıklar bir problem değildir, çünkü uzun dalgaboyları ışık hızında hareket ederler. 

Kan akımına doğrudan enjekte edilen ve kendilerini beyine bağlayan sıvı kristaller son on 
yılda geliştirildi. Bunlar alışılmış vericilerle aynı prensipte çalışırlar ve aynı teknolojiyi 
kullanırlar ve aynı imkânları sağlarlar. 

Biyo-telemetrinin önemli bir parçası veri aktarımını ihtiva eder. Bu çoğunlukla cerrahi 
yoldan aşılanan verici yardımıyla olur. Teknoloji tıbbî araştirmalarda her yönüyle kapsamlı 
bir şekilde geliştirildi.” P.M. Persson, İsveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü, FOA, 1965. 

“Her vatandaşin gözetimi için telemetri çizim tahtasındadır. Düşünce kontrolü teknikleri 

yönetimin standart donanımı haline gelebilir. Cezaevi ve polis bölümleri güçlü bir belgeleme 

faaliyeti ile desteklenmektedir.” The Mind Stealers -Düşünce Hırsızları- yayımcısının 

Haftalık Eleştirisi. Yazan: Samuel Chavkin. 

 

 

 

 

 

 

 

DİJİTAL TERÖRİZM 

BİRLEŞİK KRALLIK’TA ÖRTÜLÜ TERÖRİZM 

-George Farquhar- 

Günümüzde, Batı Dünyası’nda özellikle Birleşik Krallık’ta ve A.B.D.’de örtülü terörizm sıkça 
kullanılmaktadır. Bu terörizm, meselâ halka açık bir mekânda bir bomba patlatılarak 
yüzlerce masum insanı ya da - doğru veya yanlış bir şekilde- suçlanan aşırı uçlardaki 
politikacıları öldüren veya yalanlayan tipte bir hâdise değildir. 

Bu hâdise temelde, çok sayıda masum insanın uzak bir bölgeden ferdî veya kitlesel olarak 
sistematik bir şekilde, fizikî ve ruhî saldırıya maruz kaldığı bir hâdisedir. 



Bu silâhların sahib olduğu esas güç, kurbanların saldırıya maruz kalırken, bunların dış 
kaynaklar tarafından yapıldığının farkında bile olmamaları ve bu sebeble de kendilerini 
koruyacak hiçbir imkâna sahib olmamalarıdır. 

Bu saldırılar, böyle bir saldırıdan hiç şüphelenmeyen kurbanlarda: 

 Hafif veya şiddetli baş agrisi, sinirlilik ve huzursuzluk, atalet ve bitkinlik, stres 

 Mide bulantısı uykusuzluk 

 Göz hasarı, felç, saldırganlık ve öfke 

 Paranoya ve panik atak, isteri, şizofreni, halisünasyonlar 

 Hafıza kaybı, düzensiz düşünceler, karakteristik olamayan duygulanmalar 

 Tedirgin davranışlar, akıl karışıklığı, ümitsizlik 

 Beyin ve sinir sistemi hasarı, kalp çarpıntısı, hızla ilerleyen kanser 

 İntihara varan şiddetli depresyon 

Gibi sayısız değişik emarelere sebeb olabilir. 

GERÇEKTE HERHANGİ BİR DUYGUSAL, ZİHNÎ VEYA DUYARLI ALGILAMA SUNÎ OLARAK 
OLUŞTURULABİLİR VE KİŞİ NEREDE OLURSA OLSUN UZAK BİR YERDEN OLUMSUZ YÖNDE 
MANİPÜLE EDİLEBİLİR. 

Bu teröristler kimlerdir? Bunların toplumun masum ferdlerini örtülü bir şekilde öldüren ve 
sakatlayan silahları nelerdir? Bu silâhların kullanımı niçin halkın bilgisi dışındadır? 

Cevab basittir. Bu teröristler, gerçekte Birleşik Kralli’gin içinde çalişan entelijans (haber 
alma) ajanlaridir. Evet bu doğrudur. Bunlar büyük ihtimalle toplumumuzu terörist 
saldırılardan korumak için varolan aynı entelijans (haber alma) ajanlarıdır. 

İlk açığa çıktığında tuhaf ve inanılmaz olduğu kadar, şu bir gerçektir ki, bu silahlar mevcuttur 
ve toplumumuza karşı kullanılmaktadır. Bu gerçek kendilerine “psikotronik” saldırılar 
yapıldığını iddia eden çok sayıda kişinin iddialarıyla beraber tetkikler sonucu elde edilen 
delillerle desteklenmektedir. 

Birleşik Krallik’ta, MIT (Askerî Entelijans), M.D (Savunma Bakanligi), G.C.H.Q (Genel 
Haberleşme Karargahi), ve Menwith Hill, Nurth Yorkshire’de üslenen A.B.D. Ulusal Güvenlik 
A.B.D Ulusal Güvenlik Ajansi, Ingiliz halkinin üzerindeki bu gaddarca ve korkakça saldirilarin 
esas suçlularidir. 

Bunların kullandığı silâhlar, “ticaret”te öldürücü olmayan silâhlar veya sessiz silâhlar olarak 
vasıflandırılmaktadır. Bu silâhlar yeni değildir. 50 yıldan daha uzun süredir bunlar 



operasyonlarda ve toplumun masum bireyleri üzerinde ve “mücadele”de kullanılmaktadır. 
Rusya Ordusu, 50’li yıllar boyunca yüksek standartlı teknoloji kullanarak günümüzde “Psy-
Ops Mücadelesi” olarak adlandırılan hâdisede ilk liderdi. Bu sessiz silâhlar Rusya Ordusu 
tarafından kendi ülkelerini savunmak için geliştirildi. Fakat bunlar durumdan 
şüphelenmeyen Rus halkı üzerinde deneyler yapılarak mükemmelleştirildi. 

Bu aşiri olumsuz ve otoriter anlayiş dünyada “sessiz silâh” teknolojisinin liderleri olan ve 
bunu inanilmaz seviyede geliştiren Ingiliz ve Amerikan askerî ve polis entelijans ajanlarinin 
hiyerarşik yapisi içinde bugün hâlâ mevcuttur. 

“UZAKTAN AKIL KONTROLÜ” İLE DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME DENEYLERİ VE MEVCUT 
STATÜKOYU DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞAN İNSANLARA KARŞI SUİKASTLER YAPILMASI İÇİN, 
GÜNÜMÜZDE BİRÇOK MASUM VE HABERSİZ İNSAN, KİTLESEL VEYA FERDÎ OLARAK BU 
ZİHNİYETİN NETİCELERİNDEN ZARAR GÖRMEKTEDİRLER. 

DÜZEN TARAFINDAN İSTENMEYEN VE BU SEBEBLE DE GÖZDEN ÇIKARILAN İNSAN GRUPLARI 
OLABİLECEĞİ GİBİ, HERHANGİ BİR KİŞİ DE “ENTELİJANS AJANLARI” TARAFINDAN “UZAKTAN 
AKIL KONTROLÜ” DENEYLERİ İÇİN HEDEF OLABİLİRLER. Bu hedefler içinde etnik azınlıklar da 
vardır. Fakat “hedefler” sadece bunlarla sınırlı olmayıp, psikolojik olarak dengesiz kişiler, 
mahkumlar, suçlular, yabancılar, cinsel sapmaları olanlar, uyuşturucu bağımlıları ve ölümcül 
hastaları da içermektedir. 

SUİKAST TEŞEBBÜSLERİNDE BU SESSİZ SİLÂHLARIN ASIL KULLANILMA SAHASI, DÜZENİN 
STATÜKOSUNU BOZMAYA ÇALIŞAN VEYA ÇALIŞABİLECEK HERHANGİ BİR KİŞİYE-KİŞİLERE 
KARŞIDIR. BU, “HASSAS” SAHALARDAKİ -VE MEDYADA NORMAL OLARAK AÇIKLANAMAYAN- 
BİLGİLERE ULAŞAN VE BUNLARI AÇIKLAYAN KİŞİLERİ DE KAPSAR. 

Askerî ve polis entelijans personeli ve karanlık devlet görevlerinde çalışan fakat bu 
organizasyonların gerçek gündemini gören ve onların hareketlerini sorgulamaya başlayan 
kişiler de suikast “hedefleri” arasında yer alır. 

Buna misâl olarak, “intihar eden” veya “esrarengiz şartlarda” ölen 30 veya daha çok 
sayıdaki, Marcuni’de çalışan bilimadamları gösterilebilir. Birçok araştırmacı, bu öldürülen 
bilimadamlarının, gerçekte, topluma karşı davranış kontrolünde kullanılan, “Uzaktan 
Mikrodalga Akıl Kontrolü Teknolojisi”ni mükemmelleştirmeyi hedefleyen, “karanlık” 
hükümet projesinde çalışan kişiler olduklarına inanmaktadır. 

Bu bilimadamlarının, insanlığa yapabileceği kuvvetli etkiden korkarak, kendi projelerinin 
gerçek gündemindeki hiyerarşilerini sorgulamaya başladiklarina inanilmaktadir. Bu 
bilimadamları, ironik bir şekilde, kendi geliştirdikleri “Uzaktan Akıl Kontrolü” silâhlarıyla 
sistematik biçimde suikasta uğradılar. 

Bir başka misâl, 80’li yıllarda nükleer silâhlara karşi protesto eylemlerinde bulunan 
Greenham Genel Kadinlari’na yapılan ve çok iyi bilinen gaddarlıktır. Bunların, barış 
protestoları esnasında, mikrodalga ışımayla, yanıkları, şiddetli baş agrilarini, göz hasarlarını, 



geçici felçleri ve kanseri de içeren çeşitli saldırı emarelerine maruz kaldıkları belgelenmiştir. 
Bunların bir çoğu saldırılar sebebiyle ölmüştür. 

Halkın büyük çoğunluğu “davranış kontrolü” gayesiyle, kendilerine karşi bu silâhlarin 
kullanildigindan haberdar olmadigi için, bu, “Uzaktan Akıl Kontrolü Silâhları” çok güçlüdür. 
Entelijans Ajanları bu gerçeği iyi bilmektedirler ve bu sebeble de, bu bilgiyi toplumun 
gözünden uzak tutmak için ellerinden gelen herşeyi yapmaktadirlar. 

Entelijans Ajanları bu gerçeği açıklamak isteyen kişilerin de itibarını yok etmek için çaba 
sarfetmektedirler. 

Yıllardır askerî ve polis entelijansı, “Uzaktan Akıl Kontrolü” silâhlarının varlığını inkar etmek 
için halka yalan söylediler. A.B.D. Ordusu’nun “Körfez Savaşi” sırasında toplu halde Irak 
taburlarına karşı, “Uzaktan Mikrodalga Akıl Kontrolü Silâhları”nı kullandığı, medya 
(Discovery Kanalı) tarafından topluma açıklandı. Daha da önemlisi son günlerde Channel 4 
televizyonunda yayınlanan (Büyük Kardeşin...... Sevgisi İçin) isimli belgeselde, Birleşik Krallik 
entelijans ajanlarının toplumun bir bölümünü bu silâhlarla hedef aldığı gerçeği gösterildi. 

Entelijans ajanları bu öldürücü olmayan silâhların varlığını artık inkâr edememelerine 
rağmen, hâlâ bu silâhların, sürekli olarak ve artarak toplum üzerinde, “Uzaktan Akıl Kontrolü 
Deneyi”nin Davranışsal Manipülasyon ve Suikast” için kullanıldığını inkâr etmeye devam 
edeceklerdir. 

Yalnızca toplumun büyük çoğunluğu sonunda bu gerçeği gördüğü zaman, bu askerî ve polis 
entelijans hiyerarşisinin otoriteci ve vahşi zihniyetinin, toplumumuzu örtülü olarak idaresi 
altına almasını önleyebilecek miyiz?.. “Uzaktan Akıl Kontrolü Silâhları”nın varlığı ile ilgili 
gerçek aydınlığa çıktığı zaman, bunların bizim masum toplumumuza karşı kullanılmasını 
ilgilendiren gerçek de ortaya çıkacaktır. Bu yalnızca bir zaman meselesidir. 

Sevgiye ve barışa doğru, içtenlikle, 

Geoge Farquhar. 

“Tüm gerçek üç safhadan gider: 

Birincisi onunla alay edilir. 

Sonra ona karşi şiddetle direnilir. 

Sonunda o kendisini aşikâr olarak belli eder.” Schcpenhauer. 

Dipnot: Birçok bilim adamı, Prenses Diana suikastının sadece, İngiliz ve Fransız entelijansının 
işbirliği ile yürütüldüğünü değil, fakat “başarıya” ulaşmak için ve “başari” süresince, 
“Uzaktan Akıl Kontrolü Silâhları”nın sinsice yaygın olarak kullanıldığı konusunda iknâ 
olmuştur. 



Waco: “Büyük Yalan Devam Ediyor” video belgeselinde, 130 erkek, kadın ve çocuğun 
sistematik olarak F.B.I. / B.A.T.F. ortak operasyonuyla katledildikleri zaman, Waco Teksaitak, 
“Davidien Tarikatı katliamı”nda kullanılan üç ayaklık “Uzaktan Akıl Kontrolü Silahları”nı 
göstermektedir. Bu gerçeklerin delili “Özgürlük Projesi” websitesinde sunulmaktadır. 

 

 

 

 

"YENİ DÜNYA DÜZENİ"NİN TETİKÇİSİ: NSA -1- 

ABD ULUSAL GÜVENLİK AJANSI (NSA)’NIN ÖRTÜLÜ OPERASYONLARI 

“ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’na karşı açılan bir dava dosyası, bireyleri kontrol altında tutmak 
için tasarlanan ürkütücü teknolojileri ve programları açıklamaktadır.” 

JOHN ST. CLAIR AKWEI, ULUSAL GÜVENLİK AJANSI (NSA)’YA KARŞI 

Aşagida verilen belge, John St. Cleir Akwei tarafindan Ulusal Güvenlik Ajansi (NSA)’ya 
karşi Washington’da açilan bir dava dosyasini kapsamakta ve Ulusal Güvenlik Ajansı ile 
ilgili bilgilerini, ulusal güvenlik faaliyetlerinin teknolojilerini ve yurttaşları izlemek için 
yapılan örtülü operasyonları vermektedir. 

ULUSAL GÜVENLİK AJANSININ MİSYONU VE YURT İÇİ İSTİHBARAT OPERASYONU 

 Haberleşme Istihbarati 

ABD’de ve dünyada tüm elektronik haberleşmenin yurdu kaplaması, ulusal güvenligi 
temin eder. Ft Meade, Maryland’deki Ulusal Güvenlik Ajansi 1960’li yillardan beri 
dünyadaki en gelişmiş bilgisayarlara sahibtir. Ulusal Güvenlik Ajansı teknolojisi özel 
şirketlerden, akademiden ve halktan gizli olarak geliştirildi ve yürütüldü. 

 İşaret Istihbaratı 

Ulusal Güvenlik Ajansı, İşaret Istihbaratı görevi için, çevredeki şifresi çözülen EMF 
dalgaları bilgisayara telsiz olarak kaydetmek ve kişileri vücutlarındaki elektirik akımları ile 
izlemek için bir bilgisayar programı geliştirdi. İşaret Istihbaratı, içinde elektirik akımı 
bulunan herşeyin çevresine EMF dalga yayan bir manyetik alana sahib olması esasına 
dayandığı için Ulusal Güvenlik Ajansı/ Savunma Departmanı, elektriksel aktivitesi olan 
insan yapısı veya organik her cismi uzaktan analiz edebilen hususi bir digital araç 
geliştirmişlerdir. 

 Yurt içi Istihbarat 



Ulusal Güvenlik Ajansı tüm ABD vatandaşlarının kayıtlarına sahibtir. Ulusal Güvenlik 
Ajansı, 50.000’den fazla Ajanından herhangi birinin dikkatini çekebilecek ABD 
vatandaşları içinde bilgi toplamaktadır. Bu ajanlar, herhangi bir kişiyi kendiliklerinden 
izlemek konusunda yetkiye sahibtirler. Ulusal Güvenlik Ajansı her mevkide, “daimi ulusal 
güvenlik antiterörist gözetim şebekesine -ağına” sahibtir. Bu gözetim ağı tamamen kılık 
değiştirmiştir ve halktan gizlenmektedir. Birleşik Devletler’de şahısları takib etme işi 
Ulusal Güvenlik Ajansı’nın elektronik gözetim ağı ile ucuz ve kolayca yürütülmektedir. Bu 
ağ, tüm Birleşik devletleri kapsar, onbinlerce Ulusal Güvenlik Ajansı Personelini içerir ve 
aynı ânda milyonlarca insanı izler. Operasyonların maliyetinin ucuzluğu, operasyon 
maliyetlerini en düşük seviyeye indirmek için tasarlanan Ulusal Güvenlik Ajansı bilgisayar 
teknolojisi ile sağlanır. Ulusal Güvenlik Ajansı Personeli, kendi toplumlarında güya halktan 
biriymiş gibi hizmet verirler ve izlemek isteyecekleri kişiler hakkında istihbarat toplumunu 
bilgilendirebilmek için, örtülü ve yasal işlerde çalışırlar. Toplumdaki Ulusal Güvenlik Ajansı 
Personeli, genellikle sosyal sahada çalışan, avukat ve iş adamı gibi gizli kimliklere sahibtir. 

 Bağımsız Olarak Operasyon Yapabilen Ulusal Güvenlik Ajansı Personeli Tarafından 
Gözetim İçin Ara Sıra Hedeflenen Vatandaşlar. 

Ulusal Güvenlik Ajansı Personeli, Ulusal Güvenlik Ajansı’nın yurt içi istihbarat ağını ve gizli 
işleri kullanarak, Birleşik Devletlerdeki binlerce ferdin yaşamlarını kontrol edebilirler. 
Bunlar tarafından bağımsız olarak yürütülen operasyonlar bazen kanun sınırlarının 
ötesine taşabilir. Ulusal Güvenlik Ajansı’nın operasyonları ile yüzlerce habersiz vatandaşa 
uzun süreli kontrol ve sabotaj yapılmış olması muhtemeldir. Ulusal Güvenlik Ajansı ağı, 
Birleşik Devletler vatandaşlarına örtülü olarak suikast veya hastalıklar, akıl ve ruh 
bozuklukları olarak teşhis edilebilecek konulara sebeb olacak örtülü psikolojik kontrol 
operasyonları yapma yeteneğine sahibtir. 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN BEYİN KONTROLÜ SİLAHLARINDAN KORUNMA 

 

George Farquhar  



Uzaktan beyin kontolü silahlarından korunma kolay bir iş değil. Bunun nedeni, hem bu 
silahların neden olduğu belirtilerin çok geniş olması, hem de bu belirtilerin tabii nedenlerle 
de ortaya çıkabilen belirtiler olduşudur. 

Bu yüzden, toplumun genel durumu da(ki şu anda halk, bu silahların kendi üzerinde 
kullanıldığının farkında değil), yaşanan negatif belirtilerin kaynağının tabii mi, yoksa Beyin 
Kontrolü Polisinin kötü niyeti mi olduğunu ayırd edecek durumda değildir. 

1- Bu sebeple beyin kontrolü silahlarından korunmanın ilk şartı, bu silahların istihbarat 
birimleri tarafından, uzaktan beyin kontrolü deneyleri, 

davranışları yönlendirme ve katletme amacıyla toplum üzerinde kullanıldığının bilinmesidir. 

2- İkincisi bu psikotronik atakları gerçekleştirenlerin kafa yapısını tam olarak anlamaktır. 

Bunlar insani özelliklerden tamamen uzak, ahlaksız alçaklardır. 

Bilinç altlarındaki "Başkalarının Kontrolünü Ellerinde Bulundurma" korkusundan dolayı iç 
cesaretleri yoktur. Kendilerinden asla şüphelenmeyen ve karşılık veremeyecek durumdaki 
kurbanlarında acı ve korku yaratmak onlara zevk verir.Büyük bir aptallıkla, 
farkedilmeyeceklerini ve adalete teslim edilmeyeceklerini zannederler ki, bu da onlara 
yanlış bir güven duygusu verir. Gerçekte ise "güvenlik"lerinin 

sadece bir hayal ürünü olduğunu anlamaları yakındır. 

3- Uzaktan yönlendirilen psikotronik bir atağın verdiği acıyı azaltmak çok zor olmasına 
rağmen, işin korku boyutunu azaltmak kesinlikle mümkündür. Beyin kontrolü polisinin 
düşünce tarzını tam olarak anlamak, onların yarattığı korkuyu büyük ölçüde azaltabilir. 
Ayrıca bu insan Hakları ihlali'nin bir gün biteceğine, bu psikotronik ataklardan muzdarip olan 
her kurbanın bir gün normal bir hayat yaşamaya başlayacağına bütün kalbiyle inanmak 
gerekir. Zamanla, Beyin kontrolü polisi toplumdan kitleler halinde tepki görüp 
engellenecektir, öyle ki, bu yönlendirme (manipülasyon) ve yıkma(destructıon)sistemleri 
tamamen çökecek ve kesinlikle yargı önüne çıkarılacaklardır. 

Beyin kontrolü polisinin varlığına ve saldırılarına duyulan korkuyu mümkün olan her şekilde 
azaltabildikçe, zaman içinde ,onların da bizim üzerimizdeki gücü, birey ve toplum olarak, 
azalacaktır. 

Beyin Kontrolu Polisi ve alçakca taktiklerine karşı geliştirilecek "Korku Yok" tutumu, onların 
yönlendirme ve kontrol gücünü kırmada büyük rol oynar. Bu korunma metodu bazı 
kurbanlarda iyi sonuç vermiştir. 

4- Psikotronik atak kurbanı olmanız ihtimali varsa, yaşadıklarınızın günlüğünü tutmanız 
önemli. Alacağınız notlarda, sizde görülen belirtileri ve sizi hedeflemelerinin nedeninin sizce 
ne olabileceğini de yazın. Ayrıca yazdıklarınızı doğrulayacak ve destekleyecek her olayı da 
kaydedin. 



5-Bir kurban olduğunuzdan tam olarak eminseniz, sürekli olarak hükümet yetkilileri, diğer 
halk örgütleri, medya, İnsan hakları örgütleri ve mümkün olan her yetkili ile sürekli ilişki 
kurun. Bu olayın ne kadar çok insan farkında olursa, toplumdaki psikotronik ataklar da o 
kadar çabuk durur. 

Bu örgütlerle ilişki kurarken yaşadıklarınızın bir raporunu da gönderin. 

Ayrıca, raporunuzla birlikte Uzaktan Beyin Kontrol Silahlarının varlığını ve bunların topluma 
karşı kullanıldıklarını belgeleyen dökümanların belgelerini de göndermeniz, böyle bir 
gerçeğe inanamayacak olanlar için raporunuza güç ve güvenirlik kazandırır. Bu konudaki 
güvenirlik ne kadar artarsa, bu insan hakları ihlali gerçeği de o kadar açık bir şekilde ortaya 
çı- 

kacak ve kurbanlar daha çok ciddiye alınacaklardır. 

O zaman da İnsan Hakları konusuna gerçekten önem veren yetkililer, toplumun korunması 
konusunda direkt olarak çalışma başlatacaklardır. 

6- Psikotronik ataklara maruz kaldığınıza inanıyorsanız, kesinlikle yapacağınız ilk şey 
mümkün olduğunca sakin ve hareketsiz olmanız. Bu, etkiyi, atağın yoğunluğuna ve bireyin 
ne kadar sakin ve hareketsiz kalabileceğine bağlı olarak az ya da çok azaltacaktır. 

Sakin ve hareketsiz kalmanın çok basit bir yolu, dikkatinizi nefesinize ve vücudunuza 
yönlendirmeniz. Sessizce oturup veya uzanabileceğiniz bir yer 

bulun, dikkatinizi karnınızdan derin bir şekilde yavaş yavaş nefes almaya yönlendirin. 
Nefesinizi burnunuzdan alıp ağızdan verin. Ayrıca vücudunuza da dikkat edin, bu olaya nasıl 
tepki veriyor ve ne hissediyor?Buna, atakların belirtileri azalana veya tamamen kesilinceye 
kadar devam edin, sonra yaşadıklarınızı kaydedin. 

Bu atakların dışarıda, bina içinde olduğundan daha az etkili olduğu farkedilmiştir. Bunun için 
çeşitli nedenler olabilir. Bina, size gönderilen negatif frekansları tutma ve arttırmada 
yardımcı olabilir. Binaların çevresinde elektrik telleri ve elektrikli aletlerden oluşan 
elektromanyetik kirlenme, silahlardan gelen negatif frekansları arttırmada rol oynayabilir. 

Bu durumda binadan ayrılıp, güç hatları yada mikrodalga antenler gibi elektromanyetik 
kirlilik yaratabilen kaynakların daha az olduğu veya hiç olmadığı yerlere gidebilirsiniz. 

Eğer evden ayrılamayacak durumdaysanız, elektriği şalterden kesin. Bütün kirli alanlar, 
elektromanyetik enerjiden yayılan negatif frekanslarla sarıldığında, sürekli ciddi ataklara 
maruz kalıyorsanız, tabiatta bir yerlere yerleşmeniz önerilebilir. Deniz ya da nehir kenarları 
gibi yerlerde normalde yüksek "pozitif" elektromanyetik alanlar vardır. Bu silahlardan gelen 
"negatif" mikro dalga frekanslarının etkilerini bir dereceye kadar azaltabilir. 

Ataklara maruz kaldığınıza inandığınız zaman değişik metodlar denemeye devam edin ve 
yaşadıklarınızı sürekli olarak kaydedin. Ne olursa olsun gücünüzü ve cesaretinizi 



kaybetmeyin, bir gün topluma yapılan bu saldırıların sona ereceğine ve suçluların adalet 
önüne çıkarılacağına olan inancınızı kaybetmeyin. 

........................................................................................................... 

Project Freedom (pozitif amaçlar için yapılmış olmasına rağmen), istihba- rat birimleri her 
ne kadar böyle bir teknolojinin olmadığını onlarca senedir topluma anlatmaya çalıştılarsa 
da, bu aletlerin negatif amaçlarla da kullanılabileceğini göstermek üzere psikotronik 
teknolojiyi elde etmek üzere! 

Önemli bilimadamları, İngiltere Hükümetinin,ülkenin her tarafında satılan ve halkın 
kolaylıkla edinebileceği mikrodalga dedektörleri bir süre önce büyük stoklar halinde 
piyasadan çektiğini söyledi. 

Acaba neden??? 

 

 

 

 

 

DETAYLAR -1-  

AÇIĞA ÇIKARILAN KLASİK BİR ZİHİN KONTROL OPERASYONU  

  

Julianne Mc Kinney 

Ulusal Güvenlik Mezunları Derneği Elektronik Gözetim Projesi’nden Rapor: 

Ben ulusal düzeyde eğitim görmüş eski bir Birleşik Devletler Haberalma memuruyum. Halen 
yönlendirilen enerji silahlarının kullanımını, gözetim ve nörosibernetik sistemleri içeren ve 
bu ülkede habersiz insan denekleri üzerinde odaklaşan bir projenin yöneticisiyim. Savunma 
Bakanlığı bu sonunculardan psikoteknolojiler olarak sözetmektedir. Bu olağanüstü acımasız 
operasyonlar ‘ zihin kontrol ’ girişimleri olarak nitelendirilir. 

Klasik bir ‘ zihin kontrol ’ operasyonu, diğer şeyler arasında, aşağıdakileri içerir: 

( 1 ) Hedef kişiden, gelecekteki istismarlarda kullanilmak üzere, kişisel ve biyolojik örnekler 
toplamak gayesiyle uzun süreli, gün boyu süren fiziksel ve elektronik gözetim. 



( 2 ) Deneğin aşırı baskılara dayanma kapasitesini incelemek için ardarda yapılan açık ve 
örtülü tacizler. 

( 3 ) ABD Adalet Bakanlığı tarafından halen ‘ öldürücü-den daha hafif ’ silahlar ve gözetim 
sistemleri olarak tanımlanan teknolojileri içeren, aşırı intibaksızlığa ve yeteneklerin ortadan 
kalkmasına neden olacak ağrılar yaratmayı amaçlayan yönlendirilmiş enerji tacizi. 

( 4 ) Deneğin kafasında ve denek uykuda iken rüyaların evrensel gelişimini etkileyebilen 
şuuraltı seslere sebep olma kapasitesindeki nörosibernetik / psikoteknolojilerle deney. 

( 5 ) Uzun dönemde deneği kendi itibarını yoketmeye yönelik davranışlara ve ifadelere 
zorlamak için deneğin uzun dönemli manipülasyonu. 

( 6 ) Deneğin tecridi ve mali yönden yoksullaştırılması. 

( 7 ) Deneği intihar veya cinayet şeklinde bir şiddet hareketine zorlamayı amaçlayan sürekli 
taciz ve tahrik.. 

Açık Taciz -bu açıkça gözlenen demektir-; kişilerin uzun dönemli eloktronik tacizi için 
"önşartlandirma" amacıyla tasarlanabilir. Anlatılmayan açık tacizle dehşete düşürülen 
kişilerin elektronik tacizin, daha akla yatkın bir durumda, ani başlangıçlarıyla başetmeleri 
imkansızdır. Tacizin bu görülen örneği şimdi incelenen bütün hallerde ortadadır. Açık tacizin 
elektronik taciz başladıktan sonra bile sürdürüldüğü durumlarda, asıl amacın uzun dönemli 
aşırı baskıya devam ettirmek olduğunu akla getirmektedir. 

Aşağıda tartışılan açık taciz taktiklerinin çoğu elektronik tacizin sezilebilir şekillerini 
içermeyen durumlarini su yüzüne çikarmaktadir. Bunlar potansiyel haber degeri taşiyan 
dahili bilgileri nedeniyle, yönetim veya yönetim tarafından kabul gören işverenler için özel 
sıkıntı tehditleri oluşturacak ‘Islık Çalıcılar’ olarak adlandırılanları ihtiva eden durumlardır. 
Elektronik tacizin, elektronik ‘tacize maruz kalanlara’ yardım etmeye çalışan kişilere karşı bir 
misilleme şekli olarak su yüzüne çıkmaya başladığının farkına vardık. Misilleme bir kontrol 
kaybını akla getirir. Bu şartlar altında ‘ıslık çalıcılar’ın uzun bir süre daha bu tacizden muaf 
olmaya devam edeceklerinden tamamen emin değiliz. 

Kişiler şimdi aşagidaki açik taciz şekillerinin, tümü degilse bile, birçogunu ihtiva eden kendi 
şartlarini tanimlayan proje ile temas halindedir: 

Ani, acaip kaba muamele, önceleri kendilerine dostça davranan komşulari tarafindan tecrit, 
taciz ve yikici hareketler. 

Hedef kişi, rehberde numarasi bulunmayan yeni bir telefon aldiktan sonra bile devam eden, 
rahatsiz edici telefon konuşmalari. 

Mektupların önlenmesi, çalınması, açılması. 

Gürültü seferberliği. 



Acımasızca rahatsız eden telefon konuşmaları bu tertipte düşünülebilirken, diğer taktikler 
de kullanılır. Çalan klaksonlar, düdükler, sirenler, apartman çevresinde oldukça uzun bir 
zaman peryodunda aynı zamanda çalan kornalar, düdükler, sirenler, çöp atıkları ve 
kaydedilmiş ‘umumi seslerin’ kuvvetlendirilmiş yayinlari kişiyi gözetim altinda olduguna 
inandirmak için, tasarlanan şartlar altinda tekrarlanan, bir temel üzerinde kullanilirlar. 

Bu durumların hepsinde, bireyin komşuları ani, sürekli ses patlamalarına karşi sanki 
kayitsizmiş ve / veya farkinda değillermiş gibi görünürler. Kapı çarpması da özellile 
apartmanlarda, popüler bir oyundur. Bir kişi, tacizin en yüksek düzeyde oldugu bir 
dönemde, kendi kapisini açtigi her seferde kapi komşusunun kendi dairesine girip çıkmaya 
başladığını rapor etmiştir. 

İlave Aşırı Yüksek Frekans ( ELF ) Yetenekleri: 

20 Bitkinlik ( yorgunluk ) hali. 

21 Deprasyon meydana getirilmesi. 

22 Katarakt ve göz problemleri meydana getirmek. 

23 Alınganlık ve öfke durumları meydana getirmek. 

24 Genel ruh halinin değişimi. 

25 Zorlanmış davranış kalıpları meydana getirmek. 

26 Cinsel saldırganlık . 

27 Davranış ritminde hasar yaratılması. 

28 Korku ve yanlış yönlendirme. 

29Uyku düzensizlikleri ve uykusuzluk. 

30 Kısa ve uzun dönemli hafıza kaybı. 

31 Lösemi ve kanser. 

32 Katatonik ( zombie benzeri ) görüntüler. 

33 Şiddet hallerinin ve suçlu davranış örnekleri meydana getirmek. 

Association of National Security 

Alumni Electronic Surveillance Project 
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SESSİZ BİR SAVAŞ İÇİN SESSİZ SİLAHLAR (GİZLİ BİR ASKERİ BELGEDEN ) 

  

DAVID ICKE’NİN BRILLIANT BOOK’UNDAN BİR İKTİBAS: 

...............VE GERÇEK SİZİ ÖZGÜR KILACAK 

  

(BU BELGE SEÇKİN DÜNYA YÖNETİM HİYERARŞİNİN 

DOGMATİK VE OTORİTER ZİHNİYETİNİ AÇIKÇA GÖSRERMEKTEDİR.) 

1986 da, tesadüfen bulunan ve "sessiz bir savaş için sessiz silahlar" olarak adlandırılan bir 
belgeden alınan Robotlar’ın İsyanı’nda yer aldım. Bu belgenin 1969 yılına ait diğer bir 
versiyonun A.B.D. Donanmasının Haberalma Servisi’nin elinde bulunduğu rapor 
edilmektedir. 

Bu belge, beyin yıkama tekniklerini çok güzel açıklamaktadır. 

Benim elimde bulunan versiyon Amerika’da ikinci elden satılan bir fotokopi makinasının 
içinde bulundu ve kitlesel zihin kontrolunun politikasını anlatmaktadır. 

Bu uzun ve ayrıntılı belge 1979 tarihliydi fakat, 1950'lerden beri uygulanan politikanın 
anahtarlarını vermektedir. 

Bu belge “ Sessiz Savaş... 1954 yilinda uluslararası seçkinlerin bir toplantısında açıklandı” 
demektedir. 

Bildenberg Grubu ilk defa 1954 de toplandı. Belgede teşhir edilen metodlarin Londra’daki 
Tavistock İnsan Hakları Enstitüsü’ne ve bunun birbirine bağlı şubelerine ilham vereceği 
muhtemeldir. İşte muhtevadan bir çeşni: 

“ tecrübeyle ispat edilmiştir ki, bir sessiz silahi korumanin ve halk kontrolunü ele geçirmenin 
en basit yolu, onlari bir taraftan şaşkin, organizasyonlari bozulmuş, ilgilerini gerçekten 
önemi olmayan başka sorunlara çekilmiş bir durumda tutarken, diger taftan disiplinsiz ve 
temel sistem prensiplerinden habersiz tutmaktır. 

Bu şunlarla başarilir: 



Onların düşüncelerini başıboş bırakarak; zihni faaliyetlerini sabote ederek; matematikte, 
sistem tasarımında, ekonomi eğitiminde halk için düşük kaliteli programlar hazırlayarak ve 
teknik yaratıcılık esaretlerini kırarak. 

Aşagidaki yollarla duygularini meşgul ederek, onlarin kendilerine ve duygusal ve fiziksel 
faaliyetlere olan düşkünlüklerini arttırarak; 

a) Medyadaki - özellikle TV ve gazetelerdeki - sürekli bir cinsiyet, şiddet ve savaşlar engeli 
vasitasiyla merhametsiz duygusal hareketler ve saldirilar ( zihni ve duygusal tecavüz ). 

b) Onlara ne isterlerse - fazlasıyla - verme “ düşünce için degersiz gida” ve onları gerçekten 
ihtiyacı olan şeyden mahrum bırakma. 

c) Tarihi ve hukuku yeniden yazma ve halkı sapkın yaradılışın hükmü altına sokmak, böylece 
onların akıllarını kişisel ihtiyaçlardan dışta ziyadesiyle icat edilen önceliklere kaydırabilme. 
Bunlar onların sosyal otomasyon teknolojisinin sessiz silahlarıyla ilgilenmelerini ve bu 
silahları keşfetmelerini engeller. Genel kural düzensizlikte kar vardır; daha fazla karışıklık 
daha fazla kar. Bu nedenle en iyi yaklaşım problemler yaratmak ve sonra çözümler 
sunmaktır. 

Özet olarak: 

Medya: Yetişkin nüfusun dikkatini gerçek sosyal sorunlardan uzak tutarak gerçekte önemi 
olmayan meselelere çekmelidir. 

Okullar: Genç nüfusu gerçek matematikten, gerçek ekonomiden, gerçek hukuktan ve gerçek 
tarihten habersiz tutmalıdır. 

Eğlence: Halkın düşüüncesini altıncı derece seviyesinin altında tutmalıdır. 

İş: Düşünmek için zaman bırakmayarak, halkı çiftlikte diğer hayvanlarla birlikte meşgul, 
meşgul, hep meşgul etmelidir. 

  

"SESSİZ SİLAHLAR BELGESİ", UZAKTAN MİKRODALGA 

ZİHİN KONTROL TEKNİĞİNİ BAKIN NASIL TARİF EDİYOR 

: 

“ Bu, bir generalin yerine -bankacılık mıknatısının emirleri altında-, bir bilgisayar 
programcısının çalıştırıldığı; bir silahın yerine, bir bilgisayardan; barut tozu yerine, veri 
işlenmesiyle sevkedilen; mermilerin yerine, durumları ateşler. Bu, aşikar gürültüler 
çikartmaz, aşikar fiziksel yaralanmalara neden olmaz ve herhangi bir kişinin günlük sosyal 
hayatina alenen müdahale etmez. 



“ Anlaşilmaz fiziksel ve zihinsel bozukluklara neden olan ve anlaşilmaz bir şekilde günlük 
hayata müdahale eden, yani ne aradigini bilen egitimli bir gözlemci için anlaşilmaz olan 
sesler üretse bile halk bu silahi anlayamaz, bu nedenle de bir silahla saldiriya ugradigina ve 
baski altina alindigina inanamaz. 

“ Halk içgüdüsü ile birşeylerin yanliş oldugunu hissedebilir, fakat sessiz silahin teknik 
özellikleri nedeniyle, duygularini makul bir şekilde izah edemez veya kendi zekasiyla 
problemle ugraşamaz. Bu nedenle, nasil yardim isteyecegini ve buna karşi kendilerini 
savunmak için digerleriyle nasil birleşecegini bilmez. 

“ Sessiz bir silah tedricen uygulandığında, baskı ( psikolojik baskıdan ekonomik baskıya 
kadar ) çok artarak devam edemeyecek hale gelene kadar, halk bunun varlığına uyum sağlar 
/ adapte olur ve bunun sinsi tecavüzüne tahammül etmeyi öğrenir. Bu nedenle sessiz silah 
biyolojik mücadelenin bir cinsidir. 

Bu onların doğal ve sosyal enerji kaynaklarını, fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini ve 
zaaflarını tanıyarak, anlayarak, manipüle ederek ve bunlara saldırarak bir toplumun 
bireylerinin hayatına, tercihlerine ve hareket kabiliyetine tecavüzde bulunur.” 

Diğer bir deyişle, böl ve yönet ve global diktatörlüğü size atlama taşları yaklaşımıyla tanıt ve 
vakit çok geç oluncaya kadar çok az kişi gerçekten neyin devam ettiğini anlayabilsin. 
Gerçekten de, birçok kişi ne olduğuna işaret eden kişilere gülecek ve hatta onları 
suçlayacaktır. Hoş bu kitabın veya buna benzer birçoğunun okurları gerçeklerin farkındadır. 
Ve eğer bize hakikaten daha iyi bir dünya ve düşünce ve ifade hürriyeti emanet edilseydi, 
bilginin önemsenmemesi mümkün değildi. 

Birçok insanın zihnini işgal eden programcıların sığınağını parçalamak için, hepimizin 
yapması gereken iş çok büyüktür, fakat bu mükemmelen başarılabilir - ve eğer biz bu işe 
karışmak için hazırlandıysak - bu başarilacaktir. Kendisi için düşünmeye ve hareket etmeye 
azmetmiş bir insan aklından daha güçlü hiç bir şey yoktur. Böyle bir hadise bir 
manipülasyoncunun kabusudur ve bu gezegendeki herkes gibi, siz de bu güce sahipsiniz. 

Yapacağınız tek şey onu kullanmaktır. 

DAVID ICKE......VE GERÇEK SİZİ ÖZGÜR KILACAK 

DETAYLAR -2- 

ELEKTROMANYETİK MİKRODALGANIN VE ZİHİN KONTROL TEKNOLOJİSİNİN ASKERİ 
KULLANIMI 

Dr. Armen Victorian 

Lobster Magazine’den. 

‘Bu zavallı iblisler ıstırap vermeyi ancak ruhunuzu kaybettiğinizde durdururlar.’ 



Psikotronik Çağ 

Eski Sovyetler Birliği, Batı dünyasında psikotronik olarak bilinen, enerji biliminde ve psiko-
enerji teknolojisinde uzun bir programlar tarihine sahipti. Son zamanlara kadar, bu 
teknolojiyi temellendiren başlangiç çalişmalarinin büyük çoğunluğu Batı’da yapıldı ve 
Sovyetler Birliği’ne kaçırıldı. Yıllarca Batı’nın bilimsel toplumu, Moray, Abrams, 
Hieronymous, Tesla, Dela Warr, Down ve Reich gibi kişilerin çalışmalarını önemsemeyerek, 
Sovyetler’e psikotronik silahlardaki durumlarını pekiştirmek için en azından 30 yıllık bir 
öncelik verdi. Brejnew, 1978 SALT görüşmelerinde, ‘ insan aklının kavrayabileceğinden daha 
korkunç ’ silahların yasaklanmasını önerdiğinde Başkan Carter’in önerilen şey hakkında bir 
fikri bile yoktu. 

Pandora Projesi 

Moskova’daki Amerikan Elçiliği 1960 dan 1965 e kadar orada çalışan Amerikalı personel 
arasında, Amerikan Elçisi’nin daha sonra ölmesini de içeren, çok çeşitli fiziksel ve zihinsel 
hastaliga neden olan elektromanyetik ve migrodalganin bir karişimi ile kuşatıldığında, 
Amerikan yönetimi psikotronik gerçeğine uyandı. Bir zamanlar Savunma Bakanlığı’nın Bilim 
Danışmanı, şimdi emekli olan, Dr. Stephen Possony bana dedi ki: 

‘ Moskova ’daki elçinin ve diğer çalışanlardan bir çiftin, lösemi nedeniyle orada ölmesinden 
sonra orada ne olduğuna çok dikkatle araşrırmamız için ani bir emir geldi. Dev bir proje 
yürürlüğe girdi. Bu tümüyle PANDORA Projesi olarak bilinen hale geldi ve bu CIA’ yı, İleri 
Araştırma Proje Ajansı ( ARPA ) yı, Devlet Departmanı’nı, Donanma’yı ve Ordu’yu da içeren 
TUMS, MUTS, ve BAZAR Projeleri gibi çok sayıda paralel projeyi ihtiva etti. Bunlar yayılan 
Sovyet mikrodalgalarının hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkilerini incelemek için 
görevlendirildi. Sonradan ‘ Moskova Sinyaleri ’ olarak adlandırılan elektomanyetik sinyaller, 
Moskova’daki Amerikan Elçiliği’ni her gün hedefledi. Kısa ‘ S ’ ve uzun ‘ L ’ spektromda bu 
sinyaller bazıları rastgele olan gelişme örnekleri ile karmaşık modülasyona sahipti. ARPA’nın 
20 Aralık 1966 tarihli Çok Gizli notu bu projenin önemini gösteriyor. Tehtidin ne olduğunu 
belirlemek için Beyaz Saray, Birleşik Devletler Haberalma Heyeti ( USIB ) vasitasiyla, Devlet 
Departmani, CIA ve Savunma Bakanligi için de bir araştirma çalişmasinin yürütülmesi için 
direktif verdi. Ulusal Programin koordinasyonu “ TUMS ” kod adıyla Devlet Departmanı 
tarafından yapıldı. ARPA insan üzerinde düşük seviyeli elektromanyetik radyasyon etkileri 
bulunan potansiyel tehditlerden birisiyle ilgilenen tüm programın seçilmiş bir kısmında 
temsil edilmekte ve bunun üzerinde araştırma yürütmektedir. Bu not PANDORA diye 
adlandırılan bu programdan elde edilen ilk sonuçları özetlemektedir. 

1976 yılında Devlet Sekreteri Henry Kissinger Amerika’nın Moskova’daki Elçiliği’ne 
Moskova Sinyali ile ilgili çalışmaların sonuçlarını özetleyen aşağıdaki telgrafı gönderdi. 

Konu: Radrasyon ve Ultra Yüksek Frekans ( UHF ) ve Elektromanyetik Tehlikeler 16 
Nisanda AFSA başkani John Hemenway AFSA’nin yönetim kuruluna aşagidaki raporu 
sunmuştur. 1960 dan başlayarak Sovyetler Birligi Amerika’ nin Moskova Elçilgi’ne akli 
kaybettirmeyecegi hesaplanan fakat personel üzerinde psikolojik etkilere neden olan 
yüksek frekansli radrasyon huzmesi gönderdi. Sovyetlerin çalişan personelde ( en azindan 



1960 a kadar ) başarmayi hesapladigi etkiler, (A) Kırıklık - keyifsizlik, (B) Sinirlilik - 
alınganlık, (C) Aşırı yorgunluk - bitkinlik hallerini içermektedir. Bu zamanlarda Sovyetler 
neden olunan etkilerin geçici olduğuna inandılar. Daha sonra bu etkilerin geçici olmadığı 
doğrulanmıştır. Böyle radrasyona ve Ultra Yüksek Frekanslı / Çok yüksek Frekanslı ( 
UHF/VHF ) elektromanyetik dalgalara kesinlikle bağlanan şeyler: (A) Katarakt, (B) Kalp 
atışını etkileyen kan değişmeleri, (C) Habis urlar (D) Dolaşım proplemleri, ve (E) Sinir 
sisteminin sürekli gerginlği. Birçok durumlarda, sonraki etkiler ışın verildikten on yıl veya 
daha uzun süre sonra aşikar hale gelir. 

1974 yılında V. P. Kaznacheyev ispat etmiştir ki, ölüm uzak bir mesafeden ultraviyole 
ışınlar kullanılarak nakledilir. Aynı yılda, bir Çek mühendis, Robert Pavlita böcekleri uzak 
bir mesafeden psikotronik cihazlkar kullanarak öldürebildiğini gösterdi. Amerikan 
Haberalma Servisinin raporuna göre Pavlita - güçlü ve kontrol edilemez heyecanlara, 
hastalık nöbetlerine, felce ve ölüme neden olacak kapasiteye sahip olan biri 320 km. 
diğeri daha uzun mesafeden etkili olan iki psikotronik silah geliştirdi. O zaman Pavlita’nın 
psikotronik üreteçlerin yapımı konusunda 30 yılık bir tecrübesi olduğu rapor edildi. 
Benzer işlerin delilleri Batı’da ortaya çıkmaya devam etti. 

1979 yılında değişim programıyla Prag Üniversitesi’nde çalışan bir Amerikalı biyofizikçi fazla 
bir süre önce dedi ki, “ Benim varmamdan hemen önce bir Doğu Alman yüksek lisans 
öğrencisi süper iletken dalga klavuzu ( büyük bir hassaslıkla radyodalgalarını hedefleyen 
ve onları sıraya sokan ve soğutucu bir mahlutla soğutulan bir cihaz ) kullanan bir projede 
çalışırken öldürüldü. Asıl şaşırtıcı olan bundan sonra olandır. Sovyetler fizik laboratuarının 
tüm duvarlarını yıktılar, soğutma cihazlarını, dalgaklavuzlarını ve diğer donanım Çek- SSCB 
sınırı yakınındaki bir kaleye nakledildi ” . Biyofizikçi dedi ki, “ Projeye yardım eden diğer 
proföserlerden öğrendiğime göre birkaç ay sonra Sovyet bilim adamları bir kilometre 
ötedeki bir mesafeden keçileri öldürebilmişler ve keçilerin kafasının görünüş açisina bagli 
olarak iki kilometreden fazla bir mesafeden keçilerde yanlış yönlenme ve kapasite 
düşüklükleri etkilerine neden olmuşlardır ”. 

Sovyet ‘ Ağaçkakan ’ sinyali. ‘ Moskova Sinyali’nden sonra Amerika’da alarma neden olan 
ve ‘ Ağaçkakan ’ sinyali olarak adlandırılan ikinci Sovyet aktivitesi ilk olarak 1975 in 
sonlarında keşfedildi. Ülkedeki 21 MHz. de yayın yapan radyolarda toplanabilen bu 
yüksek frekanslı sinyaller bir ağaçkakanın çıkardığı sesler gibi ‘ tak, tak, tak ’ seslerine 
haizdi. Bunların kaynaklarının en sonunda Riga, Latvia’daki üç istasyonda izi bulundu. 
Yayılan sinyaller 7-7,5 Hz olan yerkürenin doğal zemin elektromanyetik alanından 25-30 
defa daha kuvvetli olabilmekteydi. Dünyadaki memelilerin beyni tabii olarak 7-7,5 Hz. lik 
frekansla yüklüdür. Fakat memelilerin %25 nin beyinleri Ağaçkakan sinyallerinin 10 Hz. lik 
modülasyonlarıyla etkilenebilir. Sıra ile bu modülasyonlar doğrudan insan beynine 
yollanacak bir mesaj tipini taşimak için adapte edilebilirler. Yayın frekansında olduğu gibi 
yayınlanan pulsun karakteristiğinde sık sık vuku bulan değişmeler birilerine bunun 
uzaktan kontrol veya telemetri için kullanılabildiği fikrini verdi. Bununla birlikte Savunma 
Haberalma Servisi tarafından toplanılan istihbarat gösterdi ki; ‘ Ağaçkakan ’ Sovyetlerin - 
ufuk - radarı ( OTHR ) üzerindeki geliştirmelerinin ilk teşebbüsleriydi. Ilk radar sitesi 1975 
yılında inşa edildi. Atölye testleri başladi ve birkaç yıl sürdü. Elektromanyetik sinyallerin 



Kutup İyonosferi’nden geçerken zayıfladığı ortaya çıktı. Atılan 10 füzeden, radar yanlızca 
birkaçının keşfini ( bulunmasını ) garanti eder. ‘ Ağaçkakan ’, daha sonra Bilimsel 
Araştirma Enstitüsü ( N I I )’nın direktörü olan, baş tasarımcı F. Kuzminsky’nin beyninin 
ürünüdür. Kuzminsky ile bir teknik bilim danışmanı olan Vladimir Ivanovich Markov 
arasındaki güç mücadelesi projeyi bir durma noktasına getirdi. Sistemin problemlerini açıkca 
çözmesine rağmen, Kuzminsky Sovyet rejiminin desteğini almayı başaramadı ve onun 
sistemi asla tamalanmadı. 

‘ Ağaçkakan ’ sistemi üzerine DIA’ nın raporu bir ‘ silahlar sistemi ’ olarak Kuzminsky’nin 
çalışmasına defalarca atıfta bulunmasına rağmen, şimdi ‘ ağaçkakan ’nın insan beynini 
bozmak için düşünülerek tasarlanmadığı açıktır. Bunun henüz keşfi üzerine, bunun ‘ 
dünyanın iklimini kontrol etme veya SSCB dışındaki insanların üzerinde fiziksel ve psikolojik 
etkiler yaratmak için ’ bir araç olacağı farzedildi. 

Benzer mesnetler şimdi Amerika’da Alaska’da inşa halinde olan Amerikan Savunma 
Bakanlığı’nın HAARP programına atfedilmektedir. 

Savunma Bakanlığının Programları 

Arkadan yetişmeye çalişan Amerikan Ordusu ve Donanması elektromanyetik, 
mikrodalgalar, radyo frekansları v.s. üzerine yoğun araştırma programları başlattı. Bu 
programların çoğu çok gizliydi ve hala öyle olmaya devam ediyor. Başlangicta gizli 
olmayan bazı bölümler 1970 lerin sonunda gizli hale getirildi. Bu programlarla ilgili alanlar 
nerede ve ne zaman varsa CIA oraya ayağını bastı ve bunları fonlayarak araştirmanin 
boyutlarını genişletti ve sonuçlarını paylaşti. Kamu tarafindan yapilacak soruşturmalari 
önleyecek kanunlar getirildi. Bu programlarla meşgul olan akademik elemanlarin 
üniversite yetkilileri tarafindan sorgulanmasi önlendi. Egitim değerleri ve ahlak yersiz hale 
geldi. Benzer bir durum bazı İngiliz Üniversiteleri’nin kampüslerinde de görüldü. Bazı 
deneysel programların sonuçları şok ediciydi. Çeşitli askeri ve haberalma kuruluşlarının 
iyonlaştırmayan radyasyonun ve mikrodalgaların insan üzerindeki mümkün zaralı etkileri 
konusunda şüpheleri vardı. Savunma Haberalma Servisi, CIA ve Ordu, eski Sovyetler Birliği 
tarafından yapılan ilerlemeleri ve onların uydularını yıllarca gözlüyordu. Elektromanyetik 
Frekanslar ( EMF )’nin ve mikrodalgaların zaralı etkileri üzerine istihbarat raporlarına 
rağmen, onlar gerçekleri kendileri tesbit etmeye çalışmaya karar verdiler. PANDORA 
Programı neticede bir atlama taşiydi.Genişletilmiş deneyler anlaşma yapilan müteahhit 
kuruluşlar vasitasiyla veya kendi laboratuarlarında Ordu’da, Donanma’da, Hava 
Kuvvetleri’nde ve CIA’ da gerçekleştirildi. 

Müteahhitler onlara gönülsüz insan deney standını tedarik ettiler. Bazı askeri anlaşmalar 
oldukça tehlikeli çevrelerdeki çalışmaları ihtiva etti. Bazıları hala böyle devam etmektedir. 
Bazı zamanlar, onların çalışanları bunun farkına vardılar ve hala bunun devam etmesine izin 
veriyorlar. İki ana sebep vardı: ( a ) karlı anlaşmanın maddelerine razı olmak; ( b) 
radyasyonun insan üzerindeki etkileri hakkında veri toplamak. Seneler sonra habersiz 
kurbanlar tarafından getirilen davaların bolluğu bir kez daha ciddi soruyu seslendirdi: son, 
araçların suçsuzluğunu ispatlayacak mı? Hepsinden sonra, çeşitli durumlarda sorumlu 



olanlar gerçekten elektromanyetik alanın zararlı etkilerinin farkına vardı ve hala 
gerçekleri kurbanlarından ve çalışanlarından kasden gizlediler. Birçok hayat kaybedildi, 
henüz kuruluşlar ve onlarin müteahhitleri tarafindan hiçbir sorumluluk kabul edilmedi. 

Amerikan Ordusu’nun elektromanyetiğe olan ilgisi iyi tayin edilmiştir. Üç- Servisli 
Elektromanyetik Danışma Paneli ( TERP ) Amerika’daki üç askeri servisin hepsinin ilgilerini 
temsil etmektedir. 

TERP’in 1990 durumları ile ilgili anlayışını gösteren notu: AMAÇ: 

Bu Üç - Servisli Panel, İyonlaştırıcı olmayan Elektromanyetik Radyasyon ( EMF )’ nin insan 
üzerindeki biyolojik etkileri üzerine yürütülen araştirma ve geliştirme çalişmalarini yapan ve 
herbirinin genel ve kendisine özel gereksinmeleri olan askeri bölümlerin çalişmalari arasinda 
görünür ve etkili bir koordinasyon saglamak için yeniden yapilandi ve imtiyaz verildi. 

AMACA AİT: a. Üç askeri bölüm için ortak olan iyonlaştırmayan elektromanyetik 
radyasyonun biyolojik etkilerini ilgilendiren tıbbi araştırma ve geliştirme çalışmalarını ve her 
ayrı bölümün göreve özel ihtiyaçlarını, teşhis etmek ve periyodik olarak gözden geçirmek. 

b. Askeri operasyon kuvvetlerinin, sistem geliştiricilerinin ve askeri bilimsel ve teknik 
toplulugun ihtiyaçlariyla ilgili tibbi araştirma ve geliştirmeleri teşhis etmek. 

c. İmkanların, malzemenin, personelin ve ihtiyaç duyulan araştirma ve geliştirmenin 
zamanında ve etkili bir şekilde tamamlanması için ayrılan fonların koordinasyonu. 

d. İyonlaştırmayan elektromanyetik radyasyonun insan üzerindeki etkileri üzerine devam 
eden araştırma ve geliştirmelerin bütün yönleri üzerine servislerarası bilgi değişimini 
sürdürmek için işlemleri geliştirme. 

e. Üç askeri bölüm ile diğer servisler tarafından bu alanda yapılan araştırma ve 
geliştirmelerin koordinasyonu için işlemler geliştirmek. TERP, Ordu, Donanma, Hava 
Kuvvetleri ve Deniz Şirketleri tarafından seçilen asker ve sivilllerden oluşan üç full-time 
gruptan müteşekkildir. Panel daha ileri tavsiye ve gelişmeler için bilimsel toplumun temayüz 
etmiş üyelerini düzenli olarak davet eder. TERP Savunma Sekreterliği Dairesi ( OASD )’ nin 
içindeki diğer dairelere istişare heyeti olarak hizmet verir. TERP araştırmalarını orduyla 
sınırlandırmaz, ulusal araştırmalara karşı da aktif bilgisi vardır. TERP’in araştirmasi 1990’ da 
geniş bir alani kapladı. Örneğin, Ordu’nun nükleer olmayan elektro-manyetik pulsların 
bioetkilerine ilgisi şu gibi alanlarda çalışma ve araştırmayı başlatmıştır: 

İnsan dozimetrisi ve maksimum yüksek pulslu elektromanyetik alanların biyoetkileri, ve 
çevresel nükleer-olmayan elektromanyetik hasar veri tabanının gelişmesi. 

Bunları başarmak için böyle alanların insanlar üzerinde sahip olduğu etkileri öğrenmek 
hayati önemdedir. Şimdiden hem Avrupa’da hem de Amerika’da çok sayıda sivil bu alanda 
yapılan gizli deneylerin hedefleri oldular, fakat onlar kendilerine yapılan bu yanlış 
muamelenin kaynağını teşhis etmekte başarısız kaldılar. Bunların kendi politikacılarından 



ve Uluslararası Af Örgütü ve İşkence Kurbanlarının Himayesi için Tıbbi Kurum gibi değişik 
uluslararası kurbanları destekleme kuruluşlarindan destek almak için sarfettikleri çabalar 
bir sonuç vermedi. 

Amerikan Hava Kuvvetleri * Milimetre dalga sistemi ile oluşturulan gözle görülebilir hasarlar 
* Alçak mikrodalga bölgesinde ( S bandında ) ki Yüksek Güçlü Mikrodalganın Biyoetkileri, 
üzerine araştirma yürütmekteydi. 27/28 Şubat 1987 de, Teksas, Brooks Hava Üssü’ndeki 
Hava Kuvvetleri, Hava ve Uzay Tıbbi Okulu’nda devam eden Üç - servisli Elektromanyetik 
Radyasyonu İstişare Paneli ( TERP )’in tutanakları davranış kontrolüne verilen önemi 
gösterdi. Sayfa 2 de şunları buluruz: ‘ Walter Reed Army Araştirma Enstitüsü ( WRAIR ) deki 
Radyo Frekansi Radyasyonu ( RFR ) davraniş programi yüksek öncelikle müteala edilir.’ 

Her askeri servis tarafından Los Alamos, Lawrence Livermore’da Sandia Laboratuarı’nda 
gelitirilen, Yüksek Güçlü Mikrodalga ( HMP ) nin kullanılması herkesin bildiği bir şeydir. 
10-13 Şubat 1986 da yapılan TERP toplantısıyla ilgili 18 Mart 1986 tarihli bir mektup işaret 
etmektedir ki, ‘ Ordu, Sandia Laboratuarında geliştirilen 2,5 GHz.lik bir sistemin 3 Mart 1986 
da teslimini isteyecektir.’ Yine aynı mektup işaret etmektedir ki, ‘Biyoılojik çalışmalar göz, 
kalp ve davranış üzerinde ısrarla duracaktır.’ Savunma bölümü bu alandaki tıbbi 
araştırmaların peşini bırakmamaktadır. TERP’in 1 Mayıs 1989 tarihli toplantı tutanakları, 
yararlanabilirlik, hayatta kalabilirlik ve Elektro-manyetik Işinlarin Etkileri Üzerine ‘ herhangi 
bir tıbbi kriterin ’ araştirmanin neticesinde nihai rolü rolü oynamasini tavsiye etmektedir. 
Amerikan Donanmasi servislerin en ilgilisi gibi görünmektedir. Donanma Araştirma 
Bakanligi Dairesi ( OCNR ) tarafından verilen elektromanyetik dalgaların biyolojik etkileri 
üzerine programların listesi muazzamdır. Nisan 1989 da yalnızca fihrist beş ciltten 
oluşuyordu. 

Bu programlar, - Çok Düşük Frekans ( VLF ) li ve Çok Yüksek Frekans ( VHF ) li yayinlarin 
absorbiyon oranlarini tayin etmek için vücut akiminin kullanilmasi, manyetik alanlarin 
biyolojik etkileri, etkili elektromanyetik alan gözetiminin geliştirilmesi ve elektromanyetigin 
genler ve DNA üzerindeki etkilerinden, Elektro taşima - elektroportation - ( teleportation 
kelimesiyle anlamdaş bir kelime ) gibi bilim kurguya benzer mevzulara kadar degişmektedir. 
Bilimsel bir degeri bulunmayan bu çalışmaların maksatları ve sonuçları saldırı amacıyla 
kullanılmak üzere modifiye ( tadil ) edilirse bunun korkutucu neticeleri olabilecektir. 
Elektromanyetik Alan ( EMF ) teknolojisinin avantajını kullanarak, değişik haberalma 
servisleri müthiş yetenekler geliştirdiler. NSA, EEG den celbedilen potansiyeli uzaktan 
izlemek için geliştirilen teknolojilere büyük ilgi gösterdi.Böyle bir teknoloji geliştirilmeli 
mi, hedeflenen bir bireyin EEG si kodlanmalı mı? Bu gizli servise yalnızca hadeflenen 
bireyin düşünce işlemlerinin çalışması imkanını vermekle kalmayıp aynı zamanda bu 
hedeflerin karar verme işlemlerinin düşünce örneklerini de etkileyebilir. Halihazırda ön 
ilerleme yapıldı. Konuşma güçlerini kaybetmiş olan, zihnine tesir edilmiş kurbanlara 
yardim etmek gayesiyle, Missuri Üniversite’sinden bir noropsikolog olan Dr. Donald York 
ve bir konuşma patolojisti olan Dr. Thomas Jensen özgün beyin dalga örneklerindeki 27 
kelime ve heceyi teşhis etmeyi ve kodlamayi başardilar. Onlar, 40 kurbanda, bu EEG 
örnekleriyle hem konuşulan kelimeler hem de sessiz düşünce kelimeleri arasindaki 
karşilikli ilişkiyi kurabildiler. Onlar beyin dalga lugatiyla bir bilgisayar programi yaptilar. 



Uzaktan Görüntüleme programlarının tepesinde bulunan, CIA, Ordu ve DIA gibi birkaç 
haberalma teşkilati uzaktan izleyen kişilerin EEG leri üzerine yoğun çalışma başlattılar. 
Fikir, gözleyen kişiler tarafından bilginin nasıl elde edileceğini ve işlemin tersine 
çevrilmesiyle, gözleyene verilen bilgilerin hedefi etkilemek için ona (hedefe ) geçirilip 
geçirilemeyeceğini tahkik etmeye çalışmaktı. Los Alamos Ulusal Laboratuarı ( LANL ) bu 
alanda geniş araştırma programları yürüttü. 

Modern elektromanyetik saçılma teorisi, insan beyni vasıtasıyla saçılan çok kısa pulsun, 
merkezi sinir sisteminin canlanma ( uyanma ) derecesinin güvenilir bir hesabını yapmak için 
kullanılabilecek yansıtılan sinyallerle sonuçlanabileceği, ümidini uyandırmaktadır. Bunun 
gerisindeki kavram; “ Uzaktaki EEG ” hareket potansiyellerini veya daha büyük sinir sistemi 
bölgesindeki hareket potansiyelleri topluluğunu saçmalıdır. Maharetlerimizin nasıl tesir 
bıraktıklarını ve nasıl hatırlandıklarını anlayacağımızı varsayarak bu kavramı bir adım daha 
ilerletmek ve diğer bir bireyde bulunan bir deneyimi kopyalamak mümkün olabilir. Bir “ 
oradaydı - bunu yaptı ” bilgi tabanı sağlama ümidi, uzmanlık eğitimi için bizim 
yaklaşımımızda devrimci bir değişim temin edebilir. Başarının pekişmesi zihni ürkütecektir. 
Son yıllarda, öldürücü olmayan silahlar kavramıyla birleşen çok sayıda zihin kontrol 
programları geliştirildi. Böyle bir rol için adaylar arasında bulantıya, kusmaya ve karnında 
spazma neden olan Çok Düşük Frekans ( VLF ) ile ve Radyo Frekansı ( RF ) ile birleşen 
infrases silahları vardır. 1969 a kadar Fort Believer, Virginia’daki Amerikan Ordusu 
Hareketlilik Donanım Araştırma ve Geliştirme merkezi infrasonik sistemlerin insan 
üzerinde sahip olabilecekleri etkilerini detaylandırdı: Bu etkiler sinir sisteminin 
bozulmasından ölüme kadar uzanmaktadır. 

Kayıtlar göstermektedir ki Los Alamos Ulusal Laboratuarı 1994 te Amerikan ordusu 
Araştırma, Geliştirme ve Mühendistlik Merkezi ( ARDEC ) in destegiyle Migrodalga silahların 
tasarımı ve yapılması üstüne bir araştırma ve geliştirme programı yürüttü. 

Bu silahlardan bazıları evvelce Amerikan servisleri ve bölümleri tarafından Amerika’da ve 
İngiltere’de gizli olarak kullanılmış olabilir. 

Bundan başka, akustik ( ses ) jeneratörleri ( personele karşi ve malzemeye karşi), yüksek 
güçlü mikrodalga jeneratörler, sinir gerici ve telsiz sersemletici teknolojiler için Bilginin 
Hareket Özgürlügü dilekçelerimden, 1994 yılından beri cevaplandırılmayan, bir tanesine 
Amerikan Savunma Departmanı’ndan son zamanlarda gelen bir cevapta araştirdigim 
bilginin şimdi, daha önceden bilnmeyen, Öldürücü Olmayan Silahlar Müdürlügü’nün 
sahasında olduğu konusunda aydınlatıldım. 

16-17 Kasım 1993 te Amerikan Savunma Hazırlık Derneği’nin desteğiyle, Los Alamos 
Ulusal Laboratuarı tarafından organize edilen gizli bir konferansta, aşagidaki konuşmacilar 
yeni - öldürücü olmayan silahlar kavramının bir bölümü olarak zihin kontrolünün değişik 
konuları üzerinde makaleler sundular: 

Dr. George Baker ( Savunma Nükleer Ajansı - - şimdi Savunma Özel Silahlar Ajansı, DSWA 
): Radyo Frekans Silahları - - çok çekici bir öldürücü olmayan tercih... 



Dr. John Derring ( Bilimsel Uygulamalar Araştima Birligi - - SARA ): ‘ Akustik Teknolojisi ’. 

Dr. Clay Easterly ( Oak Ridge Ulusal Laboratuarı: ‘ Aşiri Düşük Frekans ( ELF ) Alanlarinin 
öldürücü olmayan silahlara uygulanması ’ 

Ms. Astrid Lewis ( Birleşik Devletler Ordusu Kimyasal Araştirma ve Geliştirme Amiri ) ‘ 
Kimyasal / Biyolojik Anti-Terorizm’. 

Birleşik Krallik’ta savunma meseleleriyle ilgili mikrodalga çalışmalarında rol oynadı. 
Kraliçe Elizabeth Koleji’nden Profösör E. H. Grant ve Dr. R. J. Sheppard bu alanda 
çalışıyordu. Grant Amerikan Hava Kuvvetleri, Sheppard ise Donanma tarafından tayin 
edilen çok sayıda iş yaptı. Grant, NATO İleri Araştırma Grubu’nda şef bilim adami olarak 
çeşitli konferanslar verdi. 1983-4 süresinde Sheppard, Amerikan Hava Kuvvetleri, Toory 
Araştirma Istasyonu ve GEC. Ltd. Şti. ile çalişiyordu. Savunma meselelerinde pulslanmiş 
mikrodalgaların kullanışı ile ilgili mevcut programlar hakkında Genel Haberleşme 
Karargahı ( GCHQ ) na sorduğum sorular, uzun bir aradan sonra, böyle programların çeşitli 
üniversitelere teslim edildiği ve GCHQ’ nun bu konularda bağımsız hiçbir araştırma 
yürütmediği konusunda beni aydınlatan Vthe Yabancı ve Memleket Halkı Dairesi ( Vthe 
Foreign and Commonwealth Office ) tarafından cevaplandırıldı. Birleşik Krallık’taki 
Amerikan Üslerindeki Cruise mevzilerinin tepesinde Greenham Commen’da barış 
mücadelelerini silme, kadın barış mücadelecileri Amerikan Üslerinin dışında bir dizi barışcıl 
protesto eylemi gerçekleştirdiler. 1985 in sonunda Greenham Common’ daki barış 
kampında yaşayan kadınlarda - değişik baş agrilari, menapozdan sonra zamansiz adet 
kanamalarindan - geçici felç nöbetleri ve hatalı konuşma koordinasyonuna kadar gelişen 
alışılmamış hastalık örnekleri görülmeye başladı. İki tane de erken bebek düşürme olayı - 
beşinci ayda - görüldü, elektromanyetik biyolojik silahların kullanıldığı şüphesiyle, yardım 
aradılar. Elektronics Todey dergisi birçok ölçüm yaptı ve raporu Aralık 1985 de yayınladı. 
Raporun sonucu şöyledir: Geniş alanlı bir sinyal güç ölçeri ile yapılan ölçümler, hastalık 
etkilerine maruz kaldıklarını iddia ettikleri bir zamanda, kadın kamplarının birisinin 
yakınında zemin sinyal seviyesinde önemli bir artış olduğunu göstermiştir.’ Kadınlar 
gürültü yaptıkları ve karışıklık çıkardıklarında, sinyallerin aniden yükseldiğine işaret 
edilmiştir. 

10 Mart 1986 tarihli Guardian’ da ‘ Barış Kadınları Üs ’de elektronik silmeden korkuyorlar, 
Gareth Parry demektedirki, Amerikan Ordusu’nun ( Greenham Common’da ), çitin 
çevresinin yakınında hareket eden bir insanın vücudundan radar dalgalarını sektirmek için 
oldukça yüksek bir frekansta çalışan, Üs Tesisi Emniyet Sistemi ( BISS ) oarak adlandırılan 
rahatsız edici bir dedektör sistemi vardır. Amerikan Temsilciler Meclisi Tahsisatlar 
Komisyonu’nun 1985 yılı için Askeri İnşaat Altkomisyonundan önceki bir oturumda, 
General Schnidel Greenham Common’da mikrodalga teknolojisinin kullanılması ihtimalini 
ima etti. 

‘ Bizim operasyon mefhumumuz üsde bulunan en yüksek değerli kaynakları korumaktır... 
Biz, garnizonda ve savaş zamanında tesisat mevzilendirildiği ve operasyonel hale getirildiği 
zaman bunun emniyetini sağlayacak bir takım anlayışına sahibiz... Sistemin gereksinilen 



algılayıcılar, çitler ve ışıkla tamamen techiz edilmediği durumlarda insanlar bunun 
yetersizliğini telafi etmek için görevlendirilecektir.’ ( eklenen şiddet ) 

Mikrodalga emniyet sisteminin yerleştirilmesinden sonra, tesisi korumakla görevli 
Amerikan personeli sayisinda önemli bir azalma oldu. Bu emniyet yayilmasinin ölçüsü daha 
sonra Hava Kuvvetleri Karargahı Departmanının 501. Güvenlik Polis Grubunun yıl sonu 
raporu vasıtasıyla dolaylı olarak teyit edilmiştir: ‘ Geerham Common nizamnamesi tatbik 
edildi, süper çitler inşa edildi... ( eklenen şiddet ) 

Greenham kadınlarının bir mikrodalga silahıyla mı hedeflendikleri yoksa mikrodalga 
emniyet çitine uzun süre yakın durmaları nedeniyle mi radyasyona maruz kaldıkları açık 
değildir. Fakat Greenham’daki Amerikan yetkilileri böyle bir çitin tehlikelerine karşi 
protestoculari uyarmadiklari için ayni şey çok sik görülmeltedir. Iyonlaştirmayan 
radyasyonun insan üzerindeki etkileri Amerikalı yetkililer tarafından iyi bilinmektedir. 

Uzun yıllar barış mücadelesi yapan ve Greenham Common’u sık sık ziyaret eden Kim Besly 
30 Ekim 1986 tarihinde yazılan elektromanyetik radyasyon üzerine raporun sonucunda 
sordu, ‘ Biz “ çirkin bir kanıt ” için üç nesil beklemek zorunda mıyız? ’ 

Peace ve Emergengy’ den Liz Westmoreland son zamanlarda bana Greenham Common’dan 
birkaç kadın barış mücadelecisinin değişik kanser tiplerinden ıstırap çektiklerini söyledi. 
Amerika’nın soğuk savaştaki bir muhalifinden ögrendiği dersi en yakın müttefiklerinden 
birisinin vatandaşlari üzerine geçirmiş olmasi mümkün mü? 

Sessiz ses- Birçok kişinin işitmesi için beyinde sesler yani elektronik teknolojisinin 
yardimiyla insan zihnini degiştirme ve/veya etkileme teknolojisi, batıdaki özellikle 
Amerika’daki askeri ve haberalma teşkilatlari tarafindan yürütülen çeşitli projelerin ve 
programlarin konusu olmuştur. İşte bazı örnekler: 

Psiko - Akustik Projektör 

Yaygın olarak bu açıklama mücadele durumları sırasında, düşmanda işitsel psikolojik 
karışıklıklar ve kısmi sağırlık üretmek için bir sisteme yöneltilir. Esasen yüksek bir 
yönlendirilmiş huzme farkli güç çeviricilerin birlikteliginden yayilir ve bir gürültü, şifre veya 
konuşma vuru sinyaliyle tadil edilir. Buluş degişik biçimleri faydalı kılabilir, bir araca monte 
edilen hareketli yayıcıları ve tesbit edilmiş bir frekansa göre akustik huzmesini tadil etmek 
için kullanılan vasıtaları içerebilir. 

Şuur Degiştirme Için Metodlar ve Sistem 

Savunma Departmanı değişik projeler ve programlar vasıtasıyla evvelce bu teknolojiyi 
kazanmıştı. Böyle bir programdan hülasa: ‘ insan şuurunun durumlarini degiştirmek için bir 
sistem; katli dürtülerin, tercihan degişik frekanslara ve dalga şekillerine haiz seslerin 
eşzamanli uygulanmasini içerir ’ demektedir. Bir diğerinden: ‘Araştirmacilar, hususi beyin 
dalga ritimleri göstermek ve bu vasitayla bireyin şuur durumunu degiştirmek için beyni 
tahrik etmek için bir sistemler çeşidini kurdular’. 



Sessiz Şuuraltı Mesajları 

Dr. Oliver M. Lowry, Amerikan Yönetimi için askeri ve haberalma dünyasında Sessiz Ses 
Yayılma Spektrumu ( SSSS ), bazen de SQUAD olarak adlandırılan değişik gizli projeler yaptı. 
Sistem Irak’ a karşi mevzilendirildi. ‘Esir alınan ve firar eden Iraklı askerlerin söylediklerine 
göre, en fazla harap eden ve en fazla moral bozan programlama, ultra - yüksek - frekanslı, 
“ Sessiz Sesler ” veya “ Sessiz Şuuraltilar ” olarak bahsedilen şuuralti mesajlarin yeni ileri 
teknoloji tipinin bilinen ilk askeri kullanımıydı. İnsan kulağına göre tamamen sessiz 
olmasına rağmen, Psikolojik Operasyon ( Psy Ops ) psikologları tarafından işitsel 
programlamanın yanında bulunan bantlara yerleştirilen olumsuz ses mesajları, Iraklı 
askerlerin şuuraltı zihinleri tarafından açık olarak algılandı ve sessiz mesajlar onların 
moralini tamamen bozdu. Onların zihinlerine sürekli bir korku ve ümitsizlik duygusunu 
tamamen yerleştirdi. 

Oliver Lowry bu sistemin daha teknik tanımını kendi patetinden veriyor: 

‘ İçinde işitsel taşıyıcılar olmayan, çok düşük veya çok yüksek ses frekansı sahasında veya 
komşu ( bitişik ) ultrasonik frekans spektrumunda, bir sessiz iletişim sistemi arzulanan 
bilgi ile yükseltilir veya frekans modülasyonuna ( tadilatina ) ugratilir ve beyinde tahrik 
için akustik olarak veya titreşimle yayilir. Tadil edilen (modulasyona uğrayan ) taşıtıcılar 
gerçek zamanda doğrudan nakledilirler veya dinleyici için tehir edilmiş veya tekrarlanan 
yayınlar için, mekanik, manyetik veya optik ortamlarda uygun şartlarda kaydedilir veya 
saklanır.’ 

Özel bir dalga şekliyle modulasyona ugrayan ( tadil edilen ) 100 ile 10.000 Mhz. 
Aralığındaki mikradalgalarla kafayı ışınlayarak, bir insanın kafasında ses hasıl edilebilir. 
Dalga şekli frekans modulasyonlu patlamalardan ibarettir. Her patlama, birbiriyle çok sıkı 
gruplanmış on ya da oniki taneden oluşan muntazam sirali pulslardan tertip edilmiştir. 
Patlama genişligi 500 nanosaniye ile 100 mikrosaniye arasindadir. Puls genişligi 10 
nanosaniye ile 1 mikrosaniye sinirlari içindedir. Patlamalar, kafasi işinlanan kişide işitme 
meraki uyandirmak için ses girdisiyle sik sik module edilirler. 

EEG Klonlama 

Korku ve zihin kontrolu teknolojisindeki en son gelişme, hedeflenen herhangi bir kurbanin 
veya gruplarin zihninin kontrolu amaciyla insan EEG sin i klonlamadir. Güçlü 
bilgisayarlarin kullanilmasiyla öfke, aci, endişe, küçümseme, ümitsizlik, dehşet, sikinti, 
kiskançlik, korku, hayal kirikligi, keder, günahkarlik, kin, ilgisizlik, kizginlik, merhamet, 
hiddet, pişmanlik, gücenme, üzüntü, utanç, garez ve terörü içeren insani duyguların 
kısımları teşhis edilmiş ve ‘ duygu imza kümeleri ’ olarak EEG den ayrılmıştır. Bunların ilgili 
frekansları ve genlikleri ölçülmüştür ve sonra muayyen frekans / genlik kümesi 
sentezlenip ve diğer bir bilgisayarda biriktirilmektedir. Bu olumsuz duyguların her biri 
uygun bir şekilde ve ayrı ayrı etiketlenmektedir. ‘ Bunlar daha sonra Sessiz Ses Taşiyici 
frekanslara yerleştirilir ve diger bir insanda bazi temel duygularin ortaya çikmasi için 
tetiklenecektir.’ 



Kafasında sesler duyduğunu iddia eden, birçok zihin kontrol kurbanının psikiyatrik 
yardıma ihtiyaç duymasına yol açılmıştır. Fakat eldeki kanıt ‘ kafada sesler ’ üretmek için 
gerekli teknolojinin mevcut olduğu fikrini vermektedir. Benim burada tanımladığım şey 
muhakkak ki ordunun geliştirmiş oldugu veya halen geliştirmekte oldugu şeylerin bir 
kismidir. 

Her akılı insanın uyandırılması ve gerçeklerin teslim edilmesi bizim için önemlidir. Gerçek ‘ 
Mançuryalı Aday ’ çağı şimdiden buradadır. Verdiği destekler ve deneme yazısında yer alan 
bazı bilgiler için, Resonance’den Judy Wall’a teşekkür ederim. Zihinleri degiştirmek için ön 
lop lobotimisini tatbik eden ilk kişi Dr. Walter Freeman’dır. Freeman 3.500 den fazla 
lobotomi yürütmüştür. Lobotomi, bugün hala geniş ölçüde İskoçya’da ve İsveç’te 
kullanılıyor. Bilhassa V. P. Kaznachayev ve arkadaşları, ‘ İki Hücre Grubu Arasında Görülür 
Bilgi Aktarımı ’, Psiko-enerjik Sistem, Cilt 1, Aralık 1994 ve ‘ İki Doku Kültüründen Oluşan Bir 
Sistemde Farklı Hücrelerarası Etkileşimler ’ , Psiko-enerjik Sistem, Cilt 1, Sayı 3, Mart 1996. 
Ölümcül Olmayan Silahlar kavramının kurucusu olan John Alexander’ın da bu konuya ilgisi 
kuvvetlidir. Uzak mesafeden hastalığa neden olan imkanları inceleyen, değişik Amerikalı 
araştırmacılarla yaptığı kaydedilmiş konuşmalarından bazıları, benim Savunma Haberalma 
Servisi Raporum, DST-1805-387-75, ‘ Sovyet ve Çekoslavak Parapsikoloji Araştirmalari ’,1988 
de verilmiştir. 

4 The Atlantic, Cilt 259, Mart 1987, sayfa... 

Ticari radyo sistemlerinin yayınlarını bozan güneş lekelerinin faaliyete geçtiği onbir yıllık 
güneş döneminin başlangıcında çalıştırılmaya başlanan ‘ Ağaçkakan ’ sinyalleri kendi zirve 
noktasındadır. Bunun, ‘ Ağaçkakan’ı güneşin bu faaliyeti ile gizlemek için Sovyetler 
tarafından yapılan bir teşebbüs mü yoksa Ağaçkakanın etkilerini arttırmada güneş 
faaliyetinin katalizör rolü mü oynadığı bilinmemektedir. 

5 Savunma Haberalma Servisi Raporu, Sovyetler Birliği; Askeri İşler, 3 Mayıs 1991, F. C. Judd, 
‘ Rus Ağaçkakanı: Bu soyu tükenmiş bir tür mü oldu?’ Short Wave Magazine Mart 1991. 

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarları ( LLNL )’in bu programının bazıları insan zihnini 
etkileyen öldürücü-olmayan silahların geliştirilmesi için sarfedilen gayretlerle daha uyumlu 
olduğu görünse bile, acayip bir şekilde, LLNL’nin de ‘ Ağaçkakan ’ ismi verilmiş bir programi 
vardir. ( Lawrence Livermore ile muhtelif muhabereler Ingiliz Ordusu’nun üniversitelerdeki 
faaliyetleri üzerine daha fazla bilgi için Kampüs Bağlantısı- - Kampüste Askeri Araştirma, Rob 
Evans, Nicola Butler ve Eddie Gonsalves, Ögrenci Kanada, Londra 1991 - -’na bakın. 

Pensacola, Florida’daki Donanma Uzay ve Hava Tıbbi Araştırma Laboratuarı, Clam Lake’te 
SANGUINE Projesi’nde gerçekleştirdikleri deneyler sonucunda, SANGUINE anteninin, 45-75 
Hz. araligindaki aşiri düşük frekansli alanin manyetik bileşenine maruz kalmanin aşiri alkol 
tüketiminde karşilaşilana benzer bir strese yol açtigini tespit etti. SANGUINE Projesinde 
yapilan ölçümler Amerikan Donanmasi tarafindan bu makalenin yazarina verildi. Robert 
Becker, Cross Currents, Jeremy P. Tarcher Inc., Los Angeles, USA, 1990, sayfa 202 ye de 
bakın. Benim Open Eye sayı 3, 1995 te yayınlanan ‘ Robert Strom’un Öldürülmesi ’ isimli 
yazıma bakın. Strom’un hikayesi, 5 Mart 1989 da David Aummel tarafından yapılan CBS 



haberlerinin ‘ Altmış Dakika’sında, ‘Strom Boeng’e karşi’ da verildi. TERP kurulduğu zaman 
21 Temmuz 1980 tarihli ilgili muhtıra, askeri temsilciler tarafından imzalandı. 

Uluslararası Af Örgütü’nün Merkezi ve İşkence Kurbanlarının Himayesi için Tıp Kurumu ( 
the Medical Foundation For the Care of Victims of Torture ) ile olumlu sonuçlar vermeyen 
mektuplaşmalarimiz oldu. Arşivimde, elektromanyetik araçlarla günlük işkencelere maruz 
kalan ve bazi durumlarda hala bu işkencelere maruz kalmaya devam eden, üstün zekali 
bazi kişilerin dosyalari vardir. Bugüne kadar hiçbir organizasyon bunun sorumlulugunu 
kabul etmemiştir. Bunlarin kötü hali hiçbir kurbanlara destek organizasyonu tarafindan 
dinlenmemiştir. 

TERP’in toplantı Raporu, 1 Mayıs 1989 

İyonlaştırmayan Elektromanyetik Radyasyonun Biyolojik Etkileri, cilt XII, sayılar 1 den 5e , 
Aralık 1988; Donanma Araştirma Başkanlığı Dairesi, Arlington,Virginia, Nisan 1989 da 
yayınlandı. 

Bir bilim-kurgu tipi proje örneği, 441k708-04 Proje kodludur. 

Elektronakil ( Elektroportation ): Temel Mekanizmanın Teorisi - İlerleme: nicel teori, iki 
tabakalı zarın büyük elektrik pulsuna bağlı olarak tersinir elektriksel çöküntüsünü ve küçük 
pulsa bağlı olarak yüklerin alıkonması ile pasif yüklenmesini başarıyla tanımlar. 

Bir nükleer araştirma merkezi olan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarlarındaki bilim 
adamları, böyle şeylerden nükleer silahın enerjisini tutabilen ve bunu elektromanyetik 
spektrumun daha düşük ucunun seçilme kısmına odaklayabilen ve bu enerjiyi düşmanın 
beynini etkilemek içn kullanabilen beyin bombaları olarak söz etmektedir. Düşünce 
düşman askerlerine kendi izlerini ziyaret ettirecektir. ‘ The Atlantic, cilt 259, Mart ’ 

‘ Bir İnfrases Sistemi ’ , B. D. Ordu Hareketlilik Donanım Araştırma ve Geliştirme Merkezi, 
Fort Believer, Va, 1969. ‘ Etkiler İnsan ’ bölümüne bakın. 

Yakında çıkacak olan kitabı, Gelecek Savaş’ta - öldürücü olmayan silahlar kavramının 
destekçilerinden, önde gelenlerinden ve kurucu babalarından birisi olan - John Alexander bu 
yıkıcı silahların iktisabını ve mevzilendirilmelerini meşrulaştırmak için çalışmaktadır. LA-CP-
94-0061, Mikrodalga Silah Tasarım ve İcra Zarfı; B. D. Ordu Araştırma Geliştirme ve 
Mühendislik Merkezi ( ARDEC ), Picatinny Arsenal, New Jersy - tarafından desteklenen iş. 

Yüksek Güç Mikrodalga Teknolojisi Konferansı ( Harry Diamond Laboratuarı, Aldephi, 
Maryland, 1-3 Mart 1983)’na sunulan LA-UR-83-150, ‘ Los Alamos Ulusal Laboratuarı’nda 
Mikrodalga İle İlgili Çabalar ’ 

Deniz Kuvvetleri Sistemler Komutanlığı vekili William A. Longwell’den yazara gelen ve 1994 
te dosyalanan bir istekle ile ilgili 2 Ekim 1997 tarihli mektup. Inside the Air Force’daki ‘ 
öldürücü - olmayan Teknolojilerdeki önceliği tayin etmek için Pentagon: Hava Kuvvetleri 
programları, tedarik ve politika oluşturma üzerine gizli haftalık rapor-Cilt 5, sayı 15, Nisan 



1994e bakın. Grant, sağlık için tehlike yaratabilecek yerlerde mikrodalga kulesinin 
yerleştirilmesine müsaade etmek için Manchester Şehir Konseyi tarafından verilen red 
cevabına karşı 1971 Şehir ve Kır Planlama Hareketi altındaki başarili temyizinde Mercury 
Haberleşme Ltd. Şirketi’nin başlica bilimsel şahidiydi. FCO’dan yazara mektup, 1993 

Donanma Satıh Silahlar Merkezi, USN’de çalışan bir bilimadamı olan Eldon Byrd, 
mikrodalganın etkileri üzerine 1986 da verdiği bir konferansta şunları söyledi: ‘ Biz 
dokuların, hücrelerin, organların ve bütün organizmanın davranışını değiştirebiliriz... 
Laboratuar hayvanlarında altı kat daha fazla cenin ölümlerine ve doğum kusurlarına 
neden olabilirsiniz ve bu manyetik alanlar öyle zayıftır ki bunları güçlükle sezebilirsiniz... 
Genetik mühendisliği yapmak için sık sık uygulanan mikro-cerrahi teknikleri olmaksızın, 
ELF ( aşırı düşük frekans ) li zayıf manyetik alanlarla genetik mühendisliği yapabilirsiniz. 
İnsan hücrelerinde ölümcül hastalıkların nasıl hasıl edildiği ve bunların nasıl iyileştirildiği 
bilinmektedir. İnsanın beyin dalgalarını bir odanın içinde çok düşük bir manyetik alanla 
dolaştırabilirsiniz.’ Yazar’ın mülkünde teybe kaydedilen konferanslar 

Ön Rapor-Arka plan malumatı 

Mikrodalga / Elektromanyetik Kirlilik: az bilinen bir tehlike 

Ekim 1986, güncelleştirilmiş Haziran 1988 

Besly 1996 da kanserden öldü. 

30 Psiko- Akustik Projektör, Patent 3, 566,347, B. D. Patent Dairesi, 23 Şubat 1971 

31 32 33 Şuuru degiştirmek için Metod ve Sistem, Patent 5, 123, 899, 23 Haziran 1992 tarihli 

34 ‘ Yüksek Teknolojik Psikolojik Savaş Orta Dogu’ya ulaştı ’, Bülten, 23 Mart 1991, ITV ( 
Londra ) News Bureau Ltd.'’en. Newsweek 30 Temmuz 1990, sayfa 61 

35 Sessiz şuuralti Takdimi, Patent 5, 159, 703, B. D. Patent Dairesi, 27 Ekim 1992 

36 Bu paragraf, ‘ Sentezlenmiş Sessiz Beyindalga Demetleri TM ’, - Silent Sound Inc., 5188 
Falconwood Court, Narcross, GA 30071, USA’dan alınan iktibasların bir tefsiridir. 

Bu sayfanın dizgisi N. Soykan tarafından yapılmıştır. 
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