
TELEGRAM VE ETKĠLERĠ 
 

TELEGRAM‟ da, çok kaba bir ifadeyle, göz ve kulak gibi aslî 
duyular “by-pass” edilerek, yâni DOĞRUDAN BEYNE normal yahud 

anormal görüntü ve sesler nakledilerek, vücudun istenilen 
kısımlarına acı verme gibi metodlarla da desteklenerek, “hedef 

kiĢi”nin iradesi kırılmaya ve zihnen “kontrol” altına alınmaya 
çalıĢılır. Bu süreçte, “hedef kiĢi” den gelen beyin dalgaları 

çözümlenerek, o kiĢinin duygu ve düĢünceleri de “okunur”. 
 

TELEGRAM saldırısı neticesinde “hedef kişi” de meydana gelen etkilerin 
bazılarını – literatüre geçtiği hâliyle- şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 

1. Bir sebebi olmadığı hâlde, kulaklarda 
sürekli çınlama. 
2. Fizikî ve ruhî bir sebeb yok iken, elektrik 

çarpmasına benzer bir duyguyla âniden 
uykudan uyanma. 
3. Uyarıcı bir madde kullanılmadığı hâlde, 

gece yatarken uzun süre güçlü bir uyanıklık 

hâli hissetme. 
4. Vücutta, özellikle kol ve bacaklarda iğne batmasına 

benzer acı ve yanmalar. 
5. Vücutta, özellikle kol, bacak ve parmaklarda âni 

kramplar ve sık sık kas atmasına benzer titremelerin 
olması. 
6. Vücutta, özellikle yüz ve kasıklarda Ģiddetli kaĢıntılar. 
7. Dinlenme hâlinde olunduğu hâlde, âni kalb çarpıntısı 

ve stres duygusu. 
8. Bilinir bir sebeb yokken vücut sıcaklığında âni 

yükselme ve âni terleme hâli. 
9. Yorgun olunmadığı hâlde, vücuda âni bir yorgunluk 

ve hâlsizliğin çökmesi. 
10. BaĢ ve vücudun çeĢitli bölgelerinde âniden baĢlayan 

ve âniden biten ağrılar. 
11. Kafada tansiyon yüksekliğine benzeyen bir ĢiĢkinlik 

ve saç derisinde yanma hissi. 



12. AĢırı unutkanlık; düĢünülen bir Ģeyin 

zihinden âniden silindiği veya düĢüncelerin 
aktığı hissi. 
13. Cinsî organda titremeler ve sebebsiz ereksiyon veya 

orgazm. 
14. Sebebsiz olarak, aĢırı heyecanlanma, sinirlenme, 

üzüntü, ümitsizlik gibi duygular, sıradan olaylara aĢırı 
tepkiler verme. 
15. Gözler kapatıldığında, hattâ açıkken, gözün önünde 

üç buudlu resimler canlanması. 

16. ġuursuz olarak sürekli zihinde bir 
Ģeyleri tekrarlama. 
17. Kafa içinde nereden geldiği belli olmayan ses veya 

gürültüler duyma. (2007 senesi ve haziran 2011‟de olmak 
üzere iki kez yaĢadım) 
18. Görülen ve duyulan herşeyin sanki birileri tarafından 

izlendiği ve zihnin okunduğu duygusuna kapılma. 

19. Bulunulan herhangi bir yerde, sık sık, cisimlerin ısı 

değiĢimlerinde çıkardığı seslere benzeyen 

çıtlama sesleri duyma. 

20. Kol saati ve benzeri Ģahsî cihazlarda bulunan 
pillerin, normal ömürlerinden daha kısa bir sürede 
bitmesi. 

21. Hafıza kaybı ve davranıĢ bozuklukları.  

22. Duyulan sesin yönü, Ģiddeti ve muhtevasının 

değiĢmesi. 
23. Göz kapaklarının denetlenerek, konuĢmanın 

bozulması.  
24. Zahmetli iĢler sırasında omuzlar ve kollar zorlanarak 

kazalara sebeb olma. Bir Ģey yaparken dirseklerin 

dürtüklenmesi ve iĢe engel olma. Bacaklarda ağrı ve 

gereksiz hareketlenme, sağ ve sola sallanma 
ve aĢırı sertleĢme.  
25. Ayağın zor ulaĢılan yerlerinde kaĢınma ve 

kızarmalar. 
26. Sırttaki büyük kaslarda kasılmalar. 
27. El hareketlerinin kontrol edilmesi. 



28. Düşüncelerin okunması yahut dışarıdan düşünce 

nakledilmesi. 
29. Rüyaların kontrol ve manipüle edilmesi. 
30. Hareket eden hayalî görüntüler görülmesi. 
31. Göz kapaklarının sürekli açık tutturulması. 

32. Sürekli kulak çınlaması. 
33. Çene ve diĢlerin sebeb yokken titremesi. 

34. Sindirim sistemi ile alâkalı olarak, 

bağırsak hareketlerinin kontrol altına 
alınması. 

 

Bu silahı diğer konvansiyonel silahlardan ayıran, -yukarıda saydığımız 

özelliklerinin dışındaki bir diğer- hususiyeti de; "KİŞİYE ÖZEL" ve 
"AYARLANABİLİR" olması, yâni hedef kişinin fizik, ruh ve beyin yapısına 

göre saldırı imkânı sağlaması. Şöyle ki, hedef kişi dışında kimsenin 
duyamayacağı seslerle beraber kimsenin göremeyeceği görüntüleri 

nakledebilmenin söz konusu olduğu ve bunun da “mevcut sahne” de görev 
alan “emir eri” veya “gönüllü” piyonların bulunduğu bir ortamda yapıldığı 

düşünülürse, hedef kişinin her yönden kuşatılmaya çalışıldığı, tamamen 
çökertilip kontrol altına alınmak istendiği anlaşılır. Hâdisenin sadece ses ve 

görüntü “alışveriş” inden ibaret kalmadığı ve yine bu elektromanyetik 
silahla MAXIMUM PAIN (En Üst Seviyede Acı) vermenin operasyona dahil 

edildiği göz önüne alınırsa, TELEGRAM’ ın korkunçluğu daha da aydınlanır. 
 

Kaynak: Askerî Bir Silah Olarak Telegram -Zihin Kontrolü- Reha Suvari 
         15 Şubat 2011, Japonya 

 

Yazısından alıntı… 

http://www.yeniakademya.org/yazarkonu-68-reha_suvari-381-

askerî_silah_telegram___zihin_kontrolu_.html 

 

Önemli Not: Bazı maddeleri daha büyük puntolarla yazdım; son 4 senedir 

bunları daha Ģiddetli ve sık yaĢadığımı belirtmek için…  

Bir insana çok kolay bir Ģekilde „akıl hastası‟ damgası vurabilecek maddeler, 

kendi yaĢadığım bu maddelerin hemen hepsinin bu sayfada yazılmıĢ olduğunu 

görmek beni çok ĢaĢırttı, bir o kadar da sevindirdi. Çünkü akıllı bir insan 

olduğumu ÇOK ĠYĠ biliyorum. 

Sayın Nevzat Tarhan, 

Sizinle görüĢmek için geldiğim ve „rastgele‟ görüĢtürüldüğüm uzmanınız Sabri 

bey size neyi ne kadar anlatır hiç bilemem. Ben 4 senedir moskova‟ da baĢıma 



gelen Ģeyin ne olduğunu anlamak istedim yalnız çok pasif bir Ģekilde: -hiç 

zihnimin kontrol edilebileceğine ihtimal vermediğimden, bu konuda hiç bilgim 

olmamasından dolayı belki de-… Çaresizdim, nereye baĢvuracağımı bilemedim, 

ailem delirdiğimi düĢündü, doktora gittim; ilaçla uyuĢturuldum… Sorularım o 

zaman çoktu, Ģimdi daha çok –unutmaya çalıĢtığım halde- 22 06 2011, 

ÇarĢamba sabahı duyduğum Ġngilizce cümle ve PerĢembe sabaha karĢı baĢıma 

gelen Ģey beni kendime getirdi. Alıntı yaptığım bu yazı ise her Ģeyi netleĢtirdi:  

1. Neden ben? Yalnız yaĢadığım için mi? Zaten yaralı (manen) bir insan 

olarak gitmiĢtim bu doğru, <nasıl olsa bu zayıf bir kiĢi ağzını açarsa 

„hasta‟ zaten, kimse ona inanmaz ilacı dayarlar, Ģüphe çekmeyiz> diye 

düĢünmüĢ olabilirler mi? Ve buna buradakiler de göz yumuyor olabilir mi? 

2. Benden ne istiyorlardı? 

3. Moskova‟da bulaĢtığım o lanet Ģeyler her kim ya da her ne idiyse, hala 

devam ediyor olabilir mi Ģu anda? 

4. Son 4 senedir aĢırı Ģiddetli baĢ ağrıları çekiyorum, Ģuursuzca lüzumsuz 

kelimeler zihnimde dönüp duruyor, kendimle kavga eder hale geliyorum; 

bundan aĢırı yorgun düĢüyorum. 

5. Neden moskova‟ dan dönerken havaalanında „içeriğini anlayamadığım‟ 

Rusça olduğunu sandığım sözlü ve kaba davranıĢlara maruz bırakıldım. 

6. Uçakta arkamdaki koltukta oturup benim omzuma dokunup kalbime 

sempati gönderen Ģapkalı çocuk/ adam kimdi? 

7. Yol boyunca da –bekleme salonunda olduğu gibi- benim moskova ingiliz 

elçilik binası restorasyon Ģantiyesindeki iĢ arkadaĢlarımın ismi 

zikredilerek konuĢmalar yapan (biri erkek ikisi kadın) grup kimdi ve niye 

benimle uğraĢıyorlardı? Buna nasıl hak bulmuĢlardı?  

8. Hepsinden ilginci benim sağ yanımda oturan iki kadın polis, konuĢmaları 

dinleyip, beni süzüp durdular. Ve benim en sonunda sinirden ağlamaya 

baĢlamamla, bana hostesin getirdiği su ve ilacı içmem nasıl oldu. Kendi 

irademle hiç tanımadığım kiĢilerden ilacı kendi irademle aldım ??? Ve 

rahatladım, böylece uyudum Türkiye‟me gelene kadar… 

9. (moskova‟ da) yaĢadığım apartmanda Daha önce de gördüğüm insanlar 

da uçaktaydı; beni gördüklerinde „horaĢaya Tureski‟ (iyi Türk) diyorlardı. 

Yani iyi polis, kötü polis… hepsi vardı. 

10. Bir akĢamüzeri Ģantiyedeki ofiste otururken saat 16-17 civarı… zihnimde 

birileri konuĢuyordu, titremeye baĢladım. Ama dayandım. Çok korktum; 

iyi saatte olsunlar mıdır bu nedir?? Bana „bizi seviyor musun?‟ diye 

soruyordu bir adam ? ses nerden geliyordu , sanki zihnimin içinden???!!!.. 

Bacağım istemsiz atıyordu. Beynimin içinde „gidin, defolun, beni rahat 

bırakın…‟ diyordum… ……………………………… 

11. Daha önce kolayca gittiğim kolay bulunabilecek bir yere gidemedim, 

kayboldum moskova sokaklarında; saat gece 9 oldu, 10 oldu… ben hala 

bir istasyondan çıkıp, baĢka birine gitmeye çalıĢtım. Kafam karman 

çormandı… bir istasyon çıkıĢında gördüğüm çocukları baĢka yerlerde de 

gördüm. Ellerinde bira ĢiĢeleri… bazıları trende… 

12. „BaĢıma kötü bir Ģey gelmedi‟ diyorken, bana bunları yapanların, iyi bir 

Ģey yapabilme gücü varsa kötü Ģeyler de yapabilirlerdi… ki zaten 

yapıyorlardı belki de… bilemiyordum… Namahrem diye bir Ģey 

kalmamıĢtı, kendimi çırılçıplak hissediyordum binlerce insanın önünde… 



13. Peki ya Türkiye‟ye döndükten sonra… bu iĢ nasıl devam etti ve ediyor? 

Kimlerin eline düĢtüm? Buna kimler izin veriyor? BU KADAR ĠNSAN 

HAKLARI ĠHLALĠ NASIL YAPILABĠLĠR? Bunlar kendilerini Tanrı mı 

zannediyorlar? Sürekli kulaklarım çınlıyor, … vs… 

14. BUNLARDAN NASIL KURTULABĠLĠRĠM? 

15. En önemlisi bunlar çevremdeki kiĢilere de bulaĢtı mı? 

16. Moskova‟ya metiĢ epik holding Ģirketiyle gittim. Ancak iĢi tek Ģartla kabul 

etmiĢtim: „yalnız kalacaksam gitmek istemem‟ demiĢtim. ġefim mimar 

gözde hamamcıoğluyla kalacağım söylenmiĢti. Ancak oraya gidince iĢ 

değiĢti. Ve baĢıma bunlar geldi… korktum… çok korku yaĢadım, Bu bir kör 

savaĢtı: yumruklar geliyordu ama nerden geliyordu göremiyor, 

bilemiyordum. 

17. Ben orada Ģantiyemizdeki üç kiĢilik ekipten biri olan gökmen isimli inĢaat 

mühendisi bir arkadaĢın bilgisayarını ödünç aldığımda fethullah gülenle 

ilgili videolar bulmuĢtum. Ve ben Amerikan politikalarını, adı geçen Ģahsı 

tasvip etmem ve bunu konuĢmaktan da çekinmedim… bundan sonra 

eylemleri artmıĢ olabilir mi?... bilmiyorum… 

18. 18 nisan 2011 günü Çanakkale‟ de tez konum olan Eski Hastane üzerine 

sunum yapmak üzere bilgisayarda çalıĢtığım cumartesi gecesi saat 3 te 

bilgisayarımı kapattım ve sonra açılmadı bilgisayar. Ama Allah‟ ın sevgili 

kulu olduğumu düĢünüyorum; arkadaĢımın bilgisayarında sunum yapmak 

üzere çalıĢmamı aktarmıĢtım. Sunumu vali yard., belediye baĢk. Da izledi, 

beğendiler; daha önemlisi adı geçen hastane binası ve arsası MSB ye ait 

ve elinden alınmak isteniyor. Restore edilirse milyon dolarlar… makalem 

„aynalı Pazar‟ dergisinde yayınlandı, ancak en önemli kısımları kırpılmıĢtı; 

kaynak olarak gösterdiğim, Ġngiliz ve Fransız uçaklarınca bombalandığı 

yazılı olan Osmanlı arĢiv belge numarası yayınlanmadı. Ulusal hakemli bir 

baĢka yerel dergide de bir baĢka yazım Nisan 2011‟ de yayınlanacaktı. 

Gazeteci, araĢtırmacı olduğunu söyleyen bazı kiĢilerce „bu belgelere-

Osmanlı arĢivi- güven olmaz, yalan bunlar, insanları galeyana getirecek 

Ģeyleri yazmayın‟ dendi… söz konusu derginin bağlı olduğu dernek 

baĢkanı görevden alındı. Senede iki kez yayınlanan derginin bu sene bir 

kere yayınlanacağı söylendi. Merak ediyorum yazım yayınlanacak mı? Ya 

da nasıl bir hale getirilip yayınlanacak? 

  

Kendimden bahsedeyim: 1975 ankara doğumluyum. İtü mimarlık Lisans, İtü Restorasyon Yüksek 

lisans mezunuyum. Babam Emekli subay, annem emekli öğretmendir.  Hep başarılı bir çocuktum. Lise 

vasattı. Hep hassas bir çocuktum. Hala da öyleyim maalesef…  evliyim, çocuğum yok…  yakın zamanda 

düşük yaptım iki haftalıktı… 

 

 

SENEM YİĞİT KAHRAMAN 

Y. MİMAR RESTORATÖR 

 


