
 

 

BÖLÜM  1 

Zihin kontrolünün izinde, 1960’lar 

Acaba insanlar hiç durup,  hürriyetimizi kontrol altına almak isteyen kara, gizli bir planı 
düşündükleri oluyor mu? Acaba hiç bilmedikleri gizli bir planın olup olmadığını düşünüyorlar 
mı? insanın hürriyetini alıp götüreceği ama kimsenin farkında bile olmayacağı böylesine bir 
plan tezgahlanabilir mi? Birleşik Devletlerde böyle bir plan bulunuyor. İnsan aklını uzaktan 
kumanda ederek olayların akışını değiştirecek ve hürriyeti kontrol edecek bir entrika 
bulunmuştur. 

1960 senesinde önemli bir olay oldu. Bütün dünya gazetelerinde yer aldı. Amerikan  
pilotu Gary Power’ın U-2 casus uçağı Rusya’da düşürüldü. Bu olayların akışında kesin bir 
değişikliğe yol açtı. Nikita Kruşçev, bu uçak nereden havalandıysa o ülkeyi yerle bir edecek 
şekilde nükleer silahlarını kullanacağını söylemişti. Bu ülke Pakistan’dı 

U-2, olayı nedeniyle, Birleşik Devletlerle Rusya’nın arasındaki ilişkiler iyice bozuldu. Her iki 
devletin başkanları da yapacakları zirve toplantısını iptal ettiler. Artık ortama soğuk savaş 
egemen olmuştu ve barış tehlikedeydi. Oysa insanlar barıştan ve hürriyetten yanaydı. Aynı 
sene Birleşik Devletler, yeni genç Başkan John F.Kennedy’i seçti. Halk onu hürriyet için bir 



umut olarak görüyordu. Kennedy şöyle demişti.  “Hürriyetin yaşaması ve başarısı için, her 
türlü bedeli ödeyeceğiz, her türlü zorluğa katlanacağız, her türlü güçlüğü göğüsleyeceğiz, 
her dostu destekleyeceğiz, her düşmana karşı çıkacağız” 1.  Aynı zamanda bütün dünyadaki 
gazeteler U-2 olayından söz ediyor ve barışın tehlikede olduğunu yazıyordu. Ancak hiçbir 
gazete hürriyeti hiçe sayan, gizli ve büyümekte olan bir tehditten  bahsetmiyordu. Normal 
insanların masum dünyasından çok uzaklarda  hürriyetleri tahrip edecek bir bilim dalı 
uygulamaya konulmuştu. Bu insan aklını kontrol altına alma bilimiydi. 

Birleşik Devletlerdeki bir hastanede  insan beyni üzerinde denemeler yapılmaktaydı. Bir 
biyolog ve sinirsel davranış uzmanı olan Dr.Jose  M.R Delgado hastanenin içinde uzun 
adımlarla yürümekteydi. Durup V.P * işaretli bir hasta dosyasını aldı. 
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Bunun üzerine hasta  vücudunun sol tarafında bir karıncalanma hissi duyduğunu söyledi. Bu 
duyguyu sevdiğini söyleyerek terapisti ile evlenmek istediğini ifade etti. Tekrar düğmeye 
basılarak  beyindeki başka bir nokta uyarıldı, ancak V.P  terapisti ile flört etmekte ısrarlıydı. 
Dr Delgado V.P hakkında notlar yazdı. 

“ESB ( Beynin Elektrikle Uyarılması)  öncesi ve sonrasında yapılan  mülakatlarda  V.P nin 
davranışları çok düzgündü, ne laubalilik ne de aşırı sıcakkanlılık yoktu”2 

Deneylere başka epileptik bir hasta üzerinde devam edildi,  
Dr Delgado şöyle yazdı. “J.M sakin sakin oturdu, cazibeli ve zeki otuz yaşında bir kadın…” 

Elektrotlar Amigdalındaki bir noktayı uyarınca kendini rahatlamış hissettiğini söyledi ve çene 
çalmaya başladı.Önce terapistin ellerini öptü, sonra ona ne kadar müteşekkir olduğunu 
söyledi. Beyninde aynı noktaya temas edildiğinde de  benzer duygulara kapıldı. Gariptir, 
beynin diğer bölümleri uyarıldığında aynı şey olmadı. Dr Delgado J.M hakkında şunları yazdı 
. Kontrol durumlarında oldukça içine kapanık ve temkinliydi” 3.  Daha sonra ESB hakkında 
şöyle yazmıştır “…. Cerrahi müdahalelerde veya elektrotların günlerce hatta aylarca takılı 
olduğu zamanlarda beynin uyarılması düşünme prosesini bloke eder, konuşmaya ve hareket 
etmeye engel olur veya başka durumlarda memnunluk verir, gülmeye sıcak kanlı olmaya , 
söz söylemeye  ,düşmanca davranışa, korkuya, halüsinasyona ve hatıraların canlanmasına 4 
sebep olur. 

Diğer bir deneyde Dr Delgado’nun erkek hastası sakin bir odada oturuyordu. Doktor onun 
sol paryetal korteksine (kafatasının yan tarafındaki beyin zarı) bağlı elektrotları elektrik ile 
uyarınca hasta istem dışı bir şekilde sağ elinin parmaklarını  büktü. Doktor biraz sonra 
uyardı. Hasta enerji harcayarak el  parmaklarını düz olarak uzatmaya çalışmalıydı. Beyni 
tekrar elektrik ile uyarılınca hasta ikaz edilmiş olduğu, yapmaması gereken hareketi 
yapmaktan kendini alıkoyamıyordu. “ Zannederim doktor, sizin elektriğiniz benim 
irademden daha güçlü”5 

ESM nin hareket kaslarına yapmış olduğu uyarıya karşı verilen tepki bir adale 
bükülmesinden çok daha fazlaydı. Daha sonraları Dr. Delgado şunları yazmıştır.  

…Kediler, maymunlar veya insanlar bir araştırmacının kasıtlı olarak gönderdiği radyo 
dalgaları ile  beyinlerinin en derin yerlerine erişebilen   elektrik dürtülerine maruz kalacak 
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olurlarsa, bir organlarını bükebilirler, yemek yemeği reddedebilirler, duygusal olarak 
heyecana kapılabilirler. 

  İşin şaşırtıcı yönü şöyle; uygulandığı yere bağlı olarak ESB sadece basit bazı tepkilere 
neden olmakla kalmaz, fakat ayrıca karmaşık ve organize davranışlara neden olabilir, bunlar 
normal spontane davranışlardan ayırt edilemeyebilir. 

…. Kişi beyne uygulanan  doğrudan manipülasyonlara karşı savunmasızdır çünkü en yakın 
biyolojik reaksiyon mekanizmasından mahrum bırakılmıştır . Deneylerde yeterince güçlü 
elektrik uyarısı daima iradeden daha baskın olmuştur…6 

Tulane Üniversitesinden Dr. Robert Heath 1960 lı yıllarda ESB ile deneyler yapan başka bir 
sinir cerrahı idi. 

Narkolepsi den  (uyku hastalığı) muzdarip bir hastanın eline basması için bir buton verildi. 
Beyine elektrik uyarıcı göndermeye yarıyordu. Septal bölgedeki bir nokta için sık sık bu 
düğmeye bastı çünkü seksüel doyuma doğru, giderek artan bir his vermekteydi. Heath’in 
başka hastaları ile yaptığı deneyler seksüel arzunun ESB ile uyandırılabileceğini ispatladı.7 

Dr Heath şunları söyledi, “ESB hafızayı, dürtüleri, duyguları kontrol edebilir, 
halüsinasyonlara, ayrıca korkulara ve memnuniyete  neden olabilir. Kelimenin tam anlamı 
ile , insan iradesini, canı istediği vakit manipüle edebilir 8. Bir çok kereler Dr Heath ve Dr 
Delgado ESB nin suiistimal edilmesinin neden olacağı tehlikeleri işaret ettiler, ancak elektrot 
yerleştirmeden çalışan ESB den hiç söz etmediler. Uzaktan kumandalı ESB nin yapay telepati 
ile birleşince insan beyninde büyük yıkıma neden olduğu konusunda bilgi sahibi mi idiler? 
Daha sonraları bildirildiğine göre Dr Delgado elektro manyetik alanlar (EMF) ile çalışmalar 
yaptı. Bu gibi görülmeyen alanların insan aklını etkilediği bilinmektedir. Dr Delgado’nun 
deneyleri ile insan beyninde farklı ruhi durumlar yaratılabildi. Mesela flört, kızgınlık, korku, 
sevinç, kronik endişe, istem dışı motor hareketleri düşünce prosesinin bloke edilmesi ve 
dürtüler. Bu aynı etkiler beyne elektrot veya herhangi bir başka alıcı bağlanmadan da 
yaratılabilir. Daha sonralar Omni mecmuasında Dr Delgado hakkında bir makale yayınladı. 

Şöyle diyordu 
….O farklı bir teknoloji ile çalışmaya başladı… kullanılan aletlerin deney hayvanları ile 

temas etmesine hiç  gerek yok. Onun yerine Delgado’nun denekleri bir elektro manyetik 
alan (EMF) içine yerleştirilmektedirler, burada beyin ile hiçbir direkt temas olmaksızın 
onların davranışı değişmektedir 9.  

Aklın kontrolü için yapılan deneyler 1960 lı yıllarda devam ede dursun, bir suikast bir 
ulusun şuurunda ilelebet kalacak bir sarsıntıya sebep oldu. O sıralarda James Reston milletin 
ruh halini şu sözlerle yansıtmıştır: “ Amerika bu gece sadece ölen genç başkanları için 
ağlamadı, fakat kendisi için….  Nasıl olduysa oldu en kötü en iyiye üstün geldi…Çılgın bir güç 
ve şiddet hukuk ve nizamın en yüksek sembolünü mahvetti “10 

Kennedy suikastını araştırmak için Warren komisyonu teşkil edildi. Komisyonun 
oturumlarında detaylı olrak zihin kontrolü yöntemleri üzerinde durulmadı. Warren 
komisyonu bütün olasılıkları araştırmadı. Birincisii,  eğer aklı kontrol edebilme yöntemleri 
mümkünse bunlar kullanılmış olabilir. Duruşmalar sırasında aklı kontrol konusuna yalnızca 
şöyle bir dokunulup geçildi. Warren komisyonu baş hukuk müşaviri J.Lee Rankin C.I.A 
başkanı Richard Helms’e zihin kontrolü yöntemleri hakkında bir soru sordu. Helms cevap 
verdi. 

İnsan davranışını değiştirmeye veya kontrol etmeye yönelik iki temel yöntem 
bulunmaktadır. Birincisi psikolojiktir, ikincisi farmakolojiktir. İkisi ayrı ayrı metotlar olarak 



kullanılabilir veya birlikte ve birbirlerini destekler şekilde kullanılabilir. Çok sayıda insanı 
uzun vadeli olarak kontrol etmek için  ilk metot ikincisinden daha fazla gelecek vaat 
etmektedir…. Hiçbir yöntem tek başına ve  uzun vadede münferit şahıslar üzerinde fazla 
etkili değildir. 

Sovyetlerin davranışları etkileyen farmakolojik maddeler üzerinde yaptıkları araştırmaları, 
batıya kıyasla sürekli olarak beş sene geriden gelmektedir….Bu nedenle özet olarak şöyle 
diyebiliriz ; 

Batının elinde bulunmayan ama ,Sovyetlerin sahip olduğu, insanları özel  davranışlara 
yöneltebilecek bir teknik veya bir madde bulunmamaktadır. 

 Sibernetik   bilimi ile ilgili olarak ise Helms bir Sovyet yazarının sözlerini söylemiştir. 
Sibernetik bir çocuğun karakterine bir şekil vermekte, bilgiyi ve tekniği telkin etmekte, 
tecrübeyi bir araya getirmekte, sosyal davranış biçimlerini  kabul ettirmekte kullanılabilir. 

Bu fonksiyonların  tamamı kişinin gelişme prosesinin “kontrolü” şeklinde özetlenebilir.11 
 
Helms’in Warren komisyonuna verdiği ifadede aklın uzaktan kumanda yolu ile kontrolüne 

ait detaylı yöntemlerden hiç bahsedilmemiştir. Oysa 1953 yılında Hot Springs Virginia ‘da bir 
başka CIA amiri olan Allen Dulles beyin kontrolü konusundan söz etmişti. Aklın kontrolü 
hakkında şunları söyledi” böylece artık o serbest iradesi ile veya rasyonel olarak hareket 
etmez, bunun yerine dışarıdan gönderilen dürtülere reaksiyon gösterir”12  

 
Bilim adamları böyle bir telepatinin seyahatini nasıl açıklarlar? Ya da dışarıdan gönderilen 

dürtüleri? İnsan beynini çepeçevre saran elektromanyetik alan bir teorinin özünü teşkil 
ediyordu. Aklın frekanslarının nasıl alındığını ve telepatik dürtülerin akla nasıl yerleştiğini 
açıklıyordu. Ayni 60 lar on yılı sırasında Nobel Fizik ödülünün Brian D. Josephson’a verilmiş 
olduğunu çok kimse bilmez. O “Josephson Kesişme noktası” denilen bir cihaz icat etti. Bu 
daha sonra SQUID in (süper iletken quantum inferometrik cihazı) yaratılmasına büyük katkı 
sağladı. Bu alet manyetik alan detektörü olarak kullanıldı. Bilinen en iyi alıcı detektördü. 
Daha sonraları ise SQUID Dr David Cohen tarafından kafanı etrafındaki manyetik alanı 
ölçmekte kullanıldı. Beynin dışındaki manyetik alanın dışında kalbin etrafında da bir 
manyetik alan bulunduğu G.M.Boule ve R.Mc Fee tarafından keşfedildi. 13. 

Bu sıralarda Rusya’da Leningrad Üniversitesinde, Lenin ödülü sahibi Dr. Leonid L. Vasiliev 
bir kitap yazmaktaydı. Kitabının adını Zihinsel Telkin üzerinde Deneyler koymuştu. Dr 
Vasiliev’in iddiası şöyleydi: 

“Duygu ötesi algının  (altıncı his)altında yatan enerjinin keşfi atom enerjisinin keşfi ile 
eşdeğer olacaktır” 14. Bu kitapta Dr Vasiliev şöyle yazmıştı: “Uzun mesafe telepatik 
deneylerde telkin kurşundan veya metal kaplamadan geçebiliyordu. Kaplama telepatiyi 
durdurmuyordu”.15. Dr Vasiliev’in kitabında yazmış olduğu deneylerin çok başarılı olduğu 
görülmüştür. Bunlara benzer başka deneyler Rusya’da tekrar edildi ve Rus bilim adamlarının 
testlerinde Psikokinesis’in (PK) gerçek bir enerji olduğu ortaya çıkmıştır. Bir Amerikalı 
araştırmacının (açıklanmayan bir kaynak) teorisi Psikokinesisin ESB yi daha uzun 
mesafelerde kullandırtmaya yarayacağını söylüyor. Eğer aklın kontrolü amacı ile kullanılacak 
olursa, insan aklı da, Dr Delgado’nun radyo dalgaları ile etkilemiş olduğu gibi aynı şekilde 
etkilenecektir. 

1964 te Rusya’nın önde gelen bilim adamları bir araya gelerek bir konferansa iştirak 
ettiler. Dr Vasiliev, Nelya Mikhailova’yı bir grup seyirci bilim adamının önünde test etti . 



Testin amacı onun Psikokinesis gücünü göstermesiydi. Dr Vasiliev masanın üzerine 
Mikhailova’nın önüne bir pusula koydu.  

“ Pusulanın iğnesini hareket ettirmeye çalış “ dedi 
Mikhailova cevap verdi ve bunu daha evvel hiç denememiş olduğunu söyledi. Ellerini 

pusulanın üzerine yerleştirdi, iğne hareket etti. Dr Vasiliev onun başka objeleri Psikokinesis 
gücü işe hareket ettirebildiğini söyledi. 16. 

1960 lı yılların daha sonraki kısmında Dr Genedy Sergeyev, Mikhailova hakkında şunları 
söyledi. 

“Çok insan beyinlerinin arka kısmı ile ön kısmına kıyasla üç dört defa daha fazla elektrik 
üretirler. Mikhailova’nın beyninin arka tarafı ön tarafından elli defa fazla elektrik 
üretmektedir”. Bu ölçümleri yapabilmek için Dr Sergeyev “Sergeyev detektörünü” icat 
etmişti. Bu cihaz insanın güç alanını uzaktan ölçüyordu.Dr Sergeyev Mikhailova’nın güç 
alanının ortalama insandan çok daha fazla olduğunu açıkladı. Onun teorisi şunu öne  
sürüyordu. Bir insanda psikokinesis enerjisi güç alanı bir çeşit dalga yayarak moleküllerin ve 
beynin hareketlerini etkileyebilir”. Yeni bir tür enerji olduğunu söyledi “homojen olmayan 
bir plazma alanı” işte bu psikokinesis fenomeninin arkasındaki  enerji olabilir 18. Dr 
Sergeyev’in çalışmalarından çok etkilenmiş olan Çek bilim adamı Dr Zdenek Rejdak şunu 
söyledi “Telekinesisi (uzak psikokinesis) dışarıdan gözlemlemek yaklaşımını geride bıraktık. 
Artık şimdi olağan üstü insan güçlerini aletlerle belirleyebilmeye ve kaydedebilmeye 
başlamış bulunuyoruz. Bu yeni tip enerjiyi anlamak ve ondan yararlanabilmek için atılmış 
olan ilk adımdır” 19 

“Psikokinesis harikası” Mikhailova pleksiglas içine kapatılmış cisimleri hareket ettirmişti. 
Kimyasal molekülleri hareket ettirdi, fotoğraf kağıdı üzerine “A” ve “O” harfleri yaptı. Onun 
bu yeteneğine şüphe ile yaklaşan bilim adamları, gösteriler sırasında derilerinde yanıklar 
olduğunu gördüler.Bir bilim adamı olan Dr Shvetz, Mikhailova hakkında şunları söyledi. “Bir 
fizikçi olarak telekinesis diye bir şeyin mevcut olmadığını biliyorum. Ancak bir insan olarak 
bunu gördüğümü de biliyorum. Dubna atom merkezinde çalışan fizikçilerin hepsi de 
telekinesis ile yakından ilgilendiler. Ancak bana öyle geliyor ki eğer bunu kabul edecek 
olsalar, fiziği bırakıp parapsikoloji çalışmaya başlayacaklar !” 20. 

Moskova Üniversitesi Fizik Departmanının başı olan ve Devlet ödülüne layık görülmüş 
olan Dr. Ya Tertletsky 

“Mikhailova’nın telekinesis gösterisi bana çok doğal göründü. Mikhailova’nın yapmış 
olduğu gibi objeleri hareket ettiren, ne elektromanyetik ne de yer çekimi ile ilgili olmayan 
güçler acaba var olabilir mi? Evet, olabilir. Bir fizikçi olarak buna ikna oldum. Peki niçin bu 
güçler insan ve onun beyni ile bağlantılı? Buna cevap verebilmemiz için daha fazla bilimsel 
araştırmalar yapmamız gerekecek” 

Mikhailova nın (gerçek ismi “Kulagina”) kafasını karıştırmış olan bir çok Amerikalı 
Rusya’ya onu görmeye gittiler. Sovyetler Birliğini ziyaret ettiği sırada Mikhailova’yı şahsen 
inceleyen Fizikçi Benson Herbert daha sonra şunları yazdı. 

Kulagina sol kolumu bileğimin yaklaşık iki inç yukarısından kavradı….Sonra aniden yeni bir 
şey hissetim. O sıralarda bu hissi bir çeşit sıcaklık olarak tarif etmiştim, ancak şimdi,  oldukça 
uzun düşündükten sonra bu hissin  hafif bir elektrik şokuna daha yakan olduğunu 
anladım….muhakeme edebildiğim kadar bu his oldukça sabitti ve aniden başlamıştı, sanki 
bir şalteri açmışlardı.22 



Amerikalı ve Rus, hepsi fizikçi olan bu bilim adamları yeni bir çeşit enerjinin keşfedilmekte 
olduğunu beyan ettiler. Oysa Amerika da bir çok bilim adamının henüz haberi yoktu. 
Görünmez Birleşik Devletler hükümeti gayet büyük bir gizlilik içinde deneyler yapmıştı ve 
yeni enerjinin nasıl kullanacağını bulmuştu. Diğer ülkelerdeki bilim adamları bu enerjiyi 
analiz etmek için mücadele edip dursunlar, 1960 lı yıllarda siyasi suikastlar devam 
etmekteydi. Malcolm  X in suikastı Birleşik Devletlerde her yerde manşet olmuştu. Kitap 
eleştirmenlerinin seçimi Malcolm X in otobiyografisi oldu 23. O sene çok kişi Malcolm X i 
okudu, oysa bu insanların sadece ufak bir yüzdesi 17 Mayıs 1965 tarihli The New York Times’ 
a dikkat etmiştir .Başlık şöyle idi : “ Radyolu Matador Kablolu Boğayı durduruyor.  

Muhabir John Osmudsen şöyle yazmıştı. 
Öğleden sonra güneşi arenayı çevreleyen yüksek çitin üzerideyken,  gösterişli  boğa 

silahsız ‘matadora’,-hayatında hiçbir zaman bir dövüşçü boa ile karşılaşmamış olan bilim 
adamına- yaklaştı. Fakat hayvanın boynuzları, ağır kırmızı harmaniye arkasındaki adama 
erişemedi. Böyle bir şey olmazdan birkaç saniye önce  bilim adamı Jose M.R.Delgado 
elindeki küçük bir radyo vericisinin düğmesine bastı, ve boa birdenbire durdu. 

Biraz sonra vericinin üstündeki başka bir düğmeye bastı ve Boa, gayet itaatkar bir biçimde 
sağa döndü ve  hızla uzaklaşıp gitti. Boa radyo sinyallerinin elektrik ile uyardığı beyninden 
gelen emirlere itaat ediyordu. Bir gün önce beyninin bazı bölgelerine gayet acısız bir şekilde 
ince teller yardımı ile elektrotlar yerleştirilmişti. Deney geçen sene İspanya’da Cordoba’da 
yapıldı 

….maymunlarla , kedilerle, sanki onlar  emirle esneyen, saklanan, kavga eden, oynayan, 
çiftleşen ve uykuya giden ufak elektronik oyuncaklarmış gibisine oynamayı beceriyordu. 

Bu dalda on beş seneden daha uzun bir zamandır çalışmaktaydı. Onun ve diğer bilim 
adamlarının yakın zaman önce geliştirmiş olduğu tekniklere öylesine incelik kazandırılmıştı 
ki, artık ‘ insan aklı üzerinde yapılan çalışmalarda bir dönüm noktasına erişilmiş olduğuna 
inanıyor’24 

Lincoln Lawrence bu hikayeye devem ederken hayati bir sorunun  Delgado’yu açık 
konuşmaya zorladı. “ İnsanlarda olsun hayvanlarda olsun, sadece radyo dalgaları kullanarak 
ve kafatasına her hangi bir şey yerleştirmeksizin beyni kontrol etmek için, her hangi  bir 
girişimde bulunuldu mu?” Bilim adamının gözlerinde ihtiyatlı bir bakış izlendi. 

‘bazı deneyler yapıldı…’ En fazla söyleyebileceği, bundan ibaretti. 
Dr Delgado’nun tahsisatı Deniz  Kuvvetlerinin araştırma dairesinden verilmekteydi. Dr 

Delgado’nun deneylerinin yapılış tarihleri onun kendi raporlarından alınmıştır. Oysa, Lincoln 
Lawrence’in belirtmiş olduğu gibi, Yale’deki ofisinde, duvarda kendisi ile birlikte boa yı 
gösteren resim bulunuyor. Bu boalı fotoğrafın 1964 te çekilmiş olduğu söyleniyor, ve Dr 
Delgado siyah saçlı gayet genç duruyor. 

1965 te tanıtım ve hücum eden boa fotoğrafı basında yer aldı, ancak ne gariptir ki aynı 
sene (1965) kendi masasında oturmakta olan Dr.Delgado gri saçlıydı. Dr Delgado nasıl oldu 
da bir senede yaşlandı? 

Boa ile yapılan deney gerçekten 1960 lı yıllarda mı yapılmıştı? Yoksa insanlara ESB 
hakkında yeni bilgiler veriliyorken  derken, “gerçekte eski bilgiler mi  veriliyor?” 26 

Dr. Delgado daha sonra şunları söylemiştir. “Davranış yeteneği olan  sübjelerin beyinsel 
mekanizmalarını keşfedebilmek için yeni bir teknoloji geliştirildi ve daha şimdiden beyindeki 
bir biri ile bağlantılı öğrenme, hafıza, insiyak, performans ve zihinsel fonksiyonların diğer 
veçheleri hakkında veri sağlamıştır. Bu metodoloji hareketler, heyecan, duygular,arzular 



fikirler ve bir çok değişik psikolojik fenomenin beynin belirli bölgelerinin elektrikle 
uyarılması sonucu tetiklenebileceğini, engellenebileceğini veya değiştirilebileceğini 
ispatlamıştır.Bu olaylar aklın  klasik filozofik konseptini meydana getiren akıl deneylerle 
erişilemez’ anlayışını değiştirmiştir “27  New  Haven, Yale deki Dr Delgado’nun 
laboratuarında aklı kontrol edebilmek üzerinde maymunlar üzerinde deneyler 
yapılmaktaydı. 

Ali isimli bir erkek maymun çok saldırgan ve  egemen yapılıydı, kolonisinin de lideri 
konumundaydı. Kafesindeki bir manivelaya basılınca Ali’nin beyni beş saniye süre ile 
uyarılıyordu. Elsa isimli bir maymun manivelaya basıldığında Ali’nin saldırganlığının 
dizginlendiğini fark etti. Dr. Delgado şunları yazdı. ” Eski insanın hayali olan, kişinin uzaktan 
kontrolü yöntemi ile diktatörün gücünü zararsız hale getirme işi , en azından bizim maymun 
kolonimizde neuroşirürji ve elektroniğin kombinasyonunun yardımı ile başarılmıştır…” 28. 

ESB nin saldırganlığı dizginlediği gibi, başka türlü davranış biçimlerinin meydana 
çıkmasına da neden olabilir. Dr Delgado ve Dr F. Erwinin yürüttüğü bir deneyde bir hasta “ 
felce uğratacak kadar şiddetli anksiyete (şiddetli, endişe) krizleri ve kronik depresyon” 
geçirmekteydi. Thalamusun dorsolateral (sırt yanı) çekirdeği elektrikle uyarıldığında, aynı 
şekilde bir anksiyete krizi oluştu ancak şiddeti farklıydı. Uygulanan elektriğin miktarına bağlı 
olarak kriz hafif veya şiddetli, olabilir.  

Dr Erwin “ birisi oturarak, bir eli ile de  kolu  tutarak oturduğu yerden onun endişelerinin 
seviyesini kontrol edebilir” dedi. 

Diğer  şaşırtıcı etkiler ESB ile tetiklenebilir. 
Dr Delgado ayrıntılara girdi. Mesela  belirli kortikal (kabuk yapı) ve subkortikal (kabuk altı) 

yapılar uygun şekilde uyarılarak , kalp birkaç atış boyunca durdurulabilir, yavaşlatılabilir 
veya hızlandırılabilir….Hastalarda aşağıdaki fenomenler gözlemlenmiştir. 

(1) İllüzyonlar (görsel, işitsel, çok karmaşık, hafıza, veya deja vu (önceden yaşadım 
duygusu) (2 ) duygular (yanlızlık,korku,hüzün) (3) psikolojik halüsinasyonlar (parlak hafıza 
veya bir hayat tecrübesi gibi kompleks rüya) ve (4) zoraki düşüce ( zihni dolduran 
basmakalıp düşünceler) 30 

Dr Elliot S. Valenstein önemli bir noktaya parmak bastı. Şöyle dedi: 
“Bunun bir anlamı yok. Eğer  bir kişi bütün halkı  kafalarına elektrotlar bağlatmaya razı 

edebilecek kadar etkili olabiliyorsa, davayı zaten baştan kazanmış demektir, bir voltluk bir 
akım vermesine bile gerek yoktur.” 31. Bowart da aynı noktaya parmak bastı. Burada önemli 
olan, Delgado’nun veya hükümetin nasıl bir plan yaparak, diktatörü veya hedefteki seçilmiş, 
aklı kontrol edilecek kişiyi, kafatasının içine   elektrotlar   bağlatmak üzere ameliyat 
masasına yatırmaya razı edebilecekleridir. 1960 lar da ESB yi uzaktan   harekete geçirmek 
için başka bir  yol bulunmuştu, bu açıktı . 

Ama detaylar gizli kaldı. 
Ertesi sene The  New York Times aklın kontrolü hakkında uzun bir yazı yayınladı .Başlık 

şöyleydi,” Aklın kontrolü yakın, Bilim adamı uyarıyor” Bu makalede California Üniversitesi 
psikoloji profesörü David K.Krech, insanları ikaz ediyordu 

Yapmakta olduğumuz araştırmalar sonunda  yapacağımız buluşun sonuçları atom 
fizikçilerinin  başarısından,- kelimenin iki anlamını da dahil ediyorum- daha da dehşet verici 
olacaktır. Kendimizi aptal gibi hayretler içinde yakalanmış, veya   safça aklı karışmış, veya 
göz göre göre işlenmiş bir suçtan dolayı hüzün dolu vaziyette  bulmayalım….32 



Hemen hemen aynı zamanlarda başka yazarlar zihinsel telepati hakkında kitaplar yazdılar. 
Amerikalı bir grup yazar Doğu Bloğu ülkelerini ziyaret ettiler ve bunun sonucunda Psychic 
Discoveries Behind the Iron Curtain (Demir Perdenin arkasında psişik buluşlar) isimli kitap 
yayınlandı. Kitabın yazarları Sheila Ostander ve Lyn Schroeder di. 

Saygıdeğer ve bilgi sahibi bir Amerikalının Rusya ziyaretinden bahsetmişlerdi. O, 
Amerikalı yazarlara Sovyet parapsikologlarından öğrendiklerini anlatmıştı. Uzaydaki 
astronota bazı spesifik konuları düşünmesi söyleniyordu. Bu düşünceler dünyada kayda 
geçiriliyordu ve de tabii ki sınıflandırılıyordu. Bu hikayenin kaynağı “mahrem rapor” 
şeklindedir. Telepatiyi ve Sovyetleri daha fazla anlatırken, yazarlar şöyle demişlerdi. 
“….diyorlar ki kelimeleri telepati yolu ile  bir beyinden uzayda 400 mil uzaktaki bir diğerine 
aktarmayı başarmışlar”33. Amerikalı bilgisayar profesörü Douglas Dean Ruslardan evvel 
kodlu telepatiyi bulmuştu. Bu sistemde gönderen aklında bir isim tutuyordu. Uzaktaki kişi 
bir pletismografa bağlı idi. 

Bu cihaz kişi (alıcı) bir tepki gösterdiğinde kan hacmindeki değişikliği kaydediyordu. 
Telepatik tepki Mors alfabesi ile bir nokta olarak kaydediliyordu. Belli bir süre içinde hiçbir 
şey gönderilmezse bu çizgi olarak belirtiliyordu. Bu yöntem ile Dean New York’tan Florida’ya 
doğru telepatik mesaj gönderdi. 34 . 35 . Dean bu iletişim yöntemini Canaveral Teknoloji 
Kurumunun konseyine sundu. Oestander ve Schroeder rapor verdiler v e şunu söylediler.” 
Uzayla iletişim bizim sabırsızlıkla beklediğimiz bir şeydir…İlerde cesaret edip… mesela 
Jüpitere seyahat ettiğimiz zaman, radyo ile iletişim bir saat geriden gelecek. Bu zaman 
problemini telepatiyle aşabileceğimizi zannediyoruz”.36 

Bir başka bilim adamı ise bilinçaltı düşüncelerinin beyne  gazeteler, TV, raporlar kitaplar 
vs gibi propaganda vasıtaları ile dışarıdan empoze edildiğinde, kararları ve inançları 
değiştirebildiklerini söyledi. “Dr Rzyl Comes to America (Dotor Ryzl Amerikaya geliyor)”  The 
Bulletin of Rhines foundation for Resarch on the Nature  of Man”(Rhines vakfının insanın 
yapısı üzerine araştırma bülteni) 37. 1960 larda Prag Üniverstesinde biyokimyacı ve 
parapsikolog olan Dr Milan Ryzl Birleşik devletlere sığındı. 1963 de parapsikoloji dalındaki 
başarılarından dolayı Mc Dougall ödülünü aldı ve batıda itibar kazandı 38. 1968 de Uluslar 
arası parapsikoloji mecmuasında Dr Ryzl psişik araştırmanın doğrudan bilinç altı yöntemleri 
ile kişinin davranışlarını kontrol etmeye yönelik olduğunu belirtti. Sovyet psişik araştırma 
laboratuarlarını ziyaret ettiğinde bir Rus kendisini bilgilendirmiş ve şöyle demişti. 

“Yeterli propaganda imkanları akıllı  şekilde kullanılacak olursa, bir insanın vicdanını 
şekillendirmek mümkün olur, böylece kendisi yeteneğini kötü amaçlı olarak kullanırken 
dürüst bir amaca hizmet etmekte olduğuna inanmaya devam eder” 39. Çalışmasında , Dr 
Ryzl din ile bilim arasında bir “bağlantı bulmaya çalıştı”. Bu hikaye ile ilgili  Oestander ve 
Schroeder Dr Ryzl hakkında şöyle yazdılar 

“ Dr Ryzl parapsikolojinin gelişmesini devrimci buluşlara yol açacağı görüşünde , en az 
Kopernik kozmogonisinin (evren doğum)  veya atomun çekirdeğinin parçalanması kadar 
devrimci olacak”Aynı şeyi beyan eden bir çok bilim adamından biriydi, kısaca onlara göre 
ESP nin arkasında yatan kuvvetin keşfi atom enerjisinin keşfinden daha da  devrimci 
olacaktı. Bu arada Prag’lı başka bir bilim adamı Dr Zdenek Rejdak 16 yıldır parapsikoloji 
üzerinde çalışmıştı ve şöyle demişti . “Biz Çekoslovakya’da parapsikolojinin ismini, 
Psikotroniks şeklinde değiştirdik…..Psikotroniks esas itibarı ile insanın biyonikidir 
(dirimkurgusu). İnsandaki psişik fenomenini ve ikinci olarak onu kendinin bir enerjisi olarak  
araştırmaktayız. 1968 de Çek bilim adamları İngiliz Parafizik mecmuasında bazı bilgiler 



yayınladılar..Dediklerine göre psiktronik enerji olarak adlandırılan yeni bir tür enerji vardı. 
Çeklerin savına göre bu enerji Psikokinesisin temeli olabilir ve telepatiyi nakledebilir.42 

Bilim dünyasının ötesinde, Birleşik Devletlerde garip siyasi cinayetler işlenmeye 
etmekteydi. Media, Robert Kennedy’nin ve Marthin Luther King’in suikasta kurban gittiğini 
haber veriyordu. Halk gene matemdeydi. Sears Roebuck dükkanları kataloglarından oyuncak 
tabancaları, tüfekleri çıkardı 43. Sears’in merkez ofisi 815 mağazasına talimat gönderdi ve 
oyuncak silahların reklamlarının durdurulmasını istedi. 1960 lar siyasal suikastlar on yılı 
olarak tanınmıştır. 

1969 da Jeanne Dixon’un yazdığı My Life and Prophesies (Hayatım ve kehanetler) liste 
başı oldu. Ayni sene bir başka kitap yayınlandı. Ne eleştirmenlerin listesinde idi, ne de en 
çok satanlar arasında da bulunmuyordu .Oysa bir çok kişinin haberi bile olmadığı, aklın 
kontrolü ile ilgili kitap tarihin akışını bile değiştirebilirdi. Dr .Jose M.R Delgado Physical 
Control of the Mind   (Aklın Fiziksel Kontrolü) isimli eserinde çok az kişinin işittiği bir mesaj 
verdi. Şunu yazıyordu 

 “Beynin bütün vücudu ve zihinsel faaliyetleri kontrol etmesi nedeniyle, ESB nin insan 
davranışını kontrol eden  bir patron olması mümkündür….. Kişiliğin bilimsel olarak yok 
edilmesi, olasılığı, ve hatta daha da kötüsü, onun kasıtlı olarak kontrol edilmesi bazen atom 
felaketinden daha dehşetli, gelecek  bir tehdit olarak düşünüldü” 

1960 lı yıllar on senesi sona ererken, aklın kontrolüne dair bazı deneyler basında yer 
almaya başladı. New York Times Mecmuasının Kasım 1970 sayısında .Maggie Scarf’ın yazmış 
olduğu makalenin başlığı şöyle idi “Beyin araştırmacısı Jose Delgado soruyor, Ne biçim 
İnsanlar İmal Etmek İstiyoruz?” 

Makalede Dr Delgado’nun bir maymunun beyni ile bir bilgisayar arasında duyusal 
olmayan  bir iletişimin nasıl tesis edilmiş olduğundan söz ediliyordu 46. Dr Delgado 
“Hareket, Duygular ve davranış elektrik güçleri ile yönlendirilebilir ve insanlar robotlar gibi 
düğmeye basarak kontrol edilebilir” demişti. 

Makalede Dr Delgado’nun yapmış olduğu bir deney anlatılıyordu. 
Paddy isimli bir maymun diğer maymunlarla birlikte, etrafı su hendeği ile çevrili  bir 

adanın üstünde yürüyordu. Paddy’nin beynine yerleştirilmiş olan ek parçalar uzaktan 
kumanda ile bir bilgisayara bağlı idi. Paddy’nin beyninden yayılan saldırganlık veya heyecan 
bilgisayar tarafından algılanabiliyordu. Bundan sonra ise bilgisayar geriye, Paddy’nin 
beynine radyo uyarıcıları   göndermekteydi. Makalede yazılanlara göre, “beynin bir parçası 
(ortadaki gri) diğerine konuşmuştu ve bu amigdalayı her zamanki normal elektrik faaliyetini 
değiştirmeye zorlamıştı. 47. Maymunun davranışı değişti. Paddy saldırganlğı bıraktı. Dr 
Delgado şuna dikkati çekti .” bu durumda biz beynin bir bölümünü diğeri iletişime 
geçirtmeyi başardık ….Yakın zaman sonra , bilgisayar yardımı ile iki farklı beyin arasında 
direkt temas sağlayabiliriz,- duyuların bir rolü olmayacak.”48 

Makalede, Dr  Delgado bir çocuğun düşüncelerine hakim olması muhtemel dürtülere gem 
vurmayı istediğini söyledi. 

Dr  Delgado , “beyin üzerinde yapılan çalışmalar çocuğun eğitimini etkileyebilme yönüyle 
önemlidir”,  düşünce ekolünü benimsemişti. 

Scarf bunu şöyle tasvir etti. “….eğitim şunlara teşebbüs etmelidir; birinci olarak çocukta 
iyi ‘otomatizm” ve ikincisi;  giderek olgunlaşırken düşünme yeteneğinin, kendi rasyonel 
zekasına hakim olabilecek bilinmeyen güçlerin ve dürtülerin esiri olmaksızın gelişmesi.” 49  



Aynı makalede Dr Delgado ilave olarak şunları da söyledi. “ Kişisel kimlik bizim beraber 
doğduğumuz bir olgu değildir. 

O  genetik bir önyargı veya tarafgirliğin, duyularımızla almış olduğumuz bilgilerin, eğitim 
ve kültür mirasımızın  bir kombinasyonudur . Diğer bir deyişle akıl çocuğun gelişmesi 
sayesinde ortaya çıkmaz, o bina  edilir.”50. 

Gayet açık, bu deneylerdeki amaç bilim adamları tarafından maymunların duygusal 
durumlarını gem altına almak olamaz mıydı? 

Bu deneylerin amacı neydi?. Dr Delgado açıklamıştı. ESB duygusal durumları kışkırtabilir 
veya engelleyebilirdi ama bir kişiyi belli bir şekilde hareket etmeye zorlayamazdı. Eğer ESB 
(kışkırtılmış duygular) 

Telepati yoluyla sokulmuş düşüncelerle (fikirler) birleştirilirse, bunun neticesi ne olur? Dr. 
Delgado bu soruyu sormadı. Bu ikisinin kombinasyonundan doğan davranış gayet doğal 
görünebilir. Fakat  gerçekte bu davranış, gayet şuurlu olsa bile  kişinin kendi iradesi 
olmayacaktır. Acaba bilim adamları hiç düşünmüşler midir, eğer bir çocuğun içinde 
bulunduğu ortamın bir yüzdesi, TV, haberler,kitaplar, bazı kişilerle dostluk  gibi çocuğun 
yaşayacağı dış faktörlerden etkileniyorsa,ve diğer yüzde çocuğun düşüncelerinin  suni 
telepati şekillendirilmesinden etkileniyorsa ,bu çocuğun aklının ne kadarına etki edebilir? Bu 
gelişme ile Dr Delgado’nun sorusu olan “ ne biçim insanlar imal etmek istiyoruz?”sorusuna 
yeni bir anlam eklenebilir mi?  

Yale Üniversitesi Psikiyatri Bölümü başkanı ve aynı zamanda Dr Delgado’nun arkadaşı 
olan Dr. Morton Reiser den bir alıntı. “Delgado’nun çalışmasında belki  korkutucu potansiyel 
bulunuyor. Eğer bilgisayar teknolojisinden istifade ederek aya insansız uzay aracı 
gönderebiliyorsanız, bir gün bilgisayarların insanların kafalarına belli fikirler yerleştirmede 
kullanılabilecek kadar geliştirilebileceğini söylemek te  tamamı ile imkansız görünmemelidir”  
51 

Bir grup Çekoslovak bilim adamı , diğer ABD istihbarat ajanları ve özel araştırmacılar 
telepatinin nasıl seyahat ettiğini keşfetmeye çalışadursunlar, Birleşik Devletlerin gizli 
hükümeti, düşünceleri, duyguları ve fikirleri telepati ile uzak mesafelere aktarabilme  
yöntemlerini bulmuştu. Kitabın ilerdeki bölümlerinde okuyacağınız gibi ayrıca beynin 
uzaktan elektrikle uyaracak bir enerji de keşfetmişlerdi. 

Peki bu görünmeyen hükümet kim? Bir çok yazar onları tasvir etmeye çalıştı. Walter 
Bowart’ın sözlerinin içindeki gerçek aklın alabileceğinden  daha fazla gerçeği yansıtmaktadır. 
Gizli hükümet hakkında şunları yazdı. 

“……gizli bürokrasi, kriptokrasi (gerçek liderlerin perde arkasında olduğu yönetim)sadece 
CIA den ibaret değil. Ayrıca kişiler  ile normalde istihbaratın konusunun haricinde olduğunu 
zannettiğimiz çok sayıda hükümet birimleri arasındaki yaygın ittifak ağından 
oluşmaktadır.52 

Diğer yazarlar vatandaşları gizli hükümet hakkında uyarmaya çalıştılar.  David Wise ve 
Thomas Ross 1960 larda The Invisible Government (Görünmeyen Hükümet) adlı bir kitap 
yazdılar. Bu hükümetin 1941 de iş başına geçtiğini, ve Kennedy nin iktidara gelmesi ile dört 
başı mamur hale geldiğini iddia ettiler 

Şöyle yazmışlardı.” İlki vatandaşların gazetelerde okuyarak hakkına bilgi sahibi oldukları 
hükümettir. Çocuklarda onu yurttaşlık kitaplarından öğrenirler, ikincisi gizli bir şekilde 
birbirine geçmiş bir mekanizmadır  ve soğuk savaşta Birleşik Devletlerin siyasetini icra 
eder…53 



Çoğu Amerikalılar görünmeyen hükümetin nasıl işlediğini bilmezler, çünkü çok iyi 
gizlenmiştir. Wise ve Rose bu soruyu sordular, Parça parça korumayı hedeflediği bu 
kuruluşun tabiatını değiştirecek mi?  Şöyle yazmışlardı “Eğer Amerikalılar bu sorulara cevap 
vermek istiyorlarsa gizli hükümetin kendisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak seviyeye 
ulaşmalıdırlar” 54 

Görünmeyen hükümetin konu ile olan alakası, zihin kontrolünün arkasında yatan gizemi 
anlayabilmek için çok daha fazla önemlidir. Aradıkları sadece  “Ulusal Güvenlik kavramı” 
bağlamında ki kontrol değil. Hürriyeti ve serbest düşünceyi kontrol ederek olayları manipüle 
etmek ve yönlendirmek istiyorlar. Bu kitapta benim kendi tecrübelerim ve zihin kontrolü 
kurbanlarının yaşamış oldukları deneyimleri,  görünmeyen hükümetin, Birleşik Devlerdeki 
hürriyet için ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serecektir.  

 
 
BÖLÜM 2 
1960 lar. Zihin kontrolü deneyi ve tecrübelerim 
 
1960 lı yıllarda Pakistan’da büyürken, orada hürriyetin her daim var olduğunu 

zannederdim. Zaman akıp geçerken Jinnah’ın ve Gandhi’nin filmlerini seyrettim. 
Hindistan’da ve Pakistan tarihinde  İngilizler’den bağımsızlığın nasıl kazanılmış olduğunu 
öğrendim. O zamanlarda “aklın kontrolü” rüyada bile düşünülemeyecek bir konuydu. Oysa o 
dönemde benim varlığından hiçbir haber sahibi olmadığım aklın kontrolünün  benimle yolu 
kesişmişti ve daha sonraları benim hürriyet hakkındaki görüşümü değiştirecekti.. Bu zaman 
zarfında aklın kontrolü ile  ilgili çok olaylar hayatıma girdi, çıktı. Zaman içinde bir çok olay 
hayatımdan silindi gitti. Bazıları ise aklımda kaldı. Size aklın kontrolü ile ilgili acayip bir 
hikaye anlatacaksam, öncesinde benim kim olduğuma dair bilgi sahip olmanız gerekli. Ben 
kimim? Ne çeşit bir hayat sürdürdüm? Niçin bu rezil deney için beni seçtiler? 

John F.Kennedy’nin Amerika Birleşik Devletlerinin başkanlık seçimini kazanmış olduğunu 
öğrendiğim zaman dokuz yaşındaydım. Pakistan’ın her tarafında gazeteler onun zaferinden 
bahsediyordu. O dönemde babam orduda Binbaşı idi. Bazı vakitler görevi icabı yaptığı 
turlara bizi de alırdı. Bir öğleden sonra  babam bizi şehrimizden elli mil öteye , Texila 
yakınlarında  dar bir nehrin kıyısına götürdü. Kristal gibi temiz sularda balıklar akıntı ile 
beraber nehrin alt tarafına doğru yüzüyorlardı. Nehrin dibi hayret edilecek şekilde temizdi, 
sanki üçboyutlu bir film ekranı kadar net görünüyordu. Suyun altında gri mavi taşlar diziliydi. 
Babam depoya gitmesi gerektiğini, iki saat sonra döneceğini ve benim sığ kısımlarda 
yüzebileceğimi söylediğinde , gülümsedim. Annem bir ağaç gölgesi buldu ve altına oturdu, 
ben suya atladım. Birkaç metre  ötede nehrin alt tarafına doğru bir adam küçük bir kız ile 
birlikte balık tutuyordu. Ben yüzünce balıkçının  küçük kızı bana iştirak etti ve “Bu , 
Pakistan’daki en güzel nehir olmalı “ dedi. ”Dipteki bir iğneyi bile görebiliyorum, ister misin 
oynayalım? para atalım ve dalıp çıkaralım? diye sordum. Suya atlayıp dibe daldığımda  koca 
bir kaya kendiliğinden yerinden oynadı. Dehşetle , yavaş çekim film gibi devrildi ve ayağım 
altında kaldı. Sıkışıp kalmıştım. Çömeldim ve ellerimle kayayı ittirdim, fakat kaya yerinden 
oynamadı. Suyun altındaydım, ve hava almam gerekiyordu. Aniden aklımın içindeki koyu bir 
düşünce bana ufak bir kayayı  alıp manivela gibi kullanmamı söyledi. Ufak kayayı ittirip bir 
takoz gibi büyük kayanın altına yerleştirdim. Her iki kaya oynayınca, ayağımı çektim ve 



kurtardım. Dışarı çıkıp nefes aldım, kıyıya yüzüp kenara oturdum: Balıkçının kızı bana doğru 
koşarak geldi. 

 “Olan biteni gördüm, nasıl olurda öyle büyük bir kaya kendiliğinden hareket etti?” diye 
sordu 

“ birisi bana nasıl kurtulacağımı söyledi” diye cevap verdim . “çok yoğun bir duygu idi, 
birisi bana ufak kayayı manivela gibi kullanmayı söyledi” 

“Belki de Tanrı sana yardımcı oldu” dedi” 
“Aptal olma, “ diye cevap verdim “Tanrı sadece peygamberlere konuşmuştu” 
“Birisi sana seslendiyse , suyun altında nasıl işitebildin?” diye sordu 
“ acayip” dedim.”fakat onu hissettim. Yoğun ve netti” 
“Anneni çağırmamı ister misin?” diye sordu 
Hayır diye yanıtladım “Biraz daha yüzmek istiyorum, bakarsın bana müsaade etmez” 
Peki diyerek suya atladı 
    Orada nehrin kenarında oturdum, fakat birden kafamın içinde garip bir elektriklenme 

başladı . Kafama havluyu sardım ancak elektriklenme devam ediyordu. Geçene kadar uzun 
bir süre bekledim. Bunun dışarıdan gelmiş olduğuna emindim “Nereden geldi?” diye kendi 
kendime sordum. Buna cevap ararken balıkçının kızı suya atlamamı söyledi. Suya atladım ve 
o öğleden sonra geri kalan zamanda yüzerek ve kahkahalar atarak vakit geçirdik. Çok 
seneler sonra , bu olay aklıma gelince defterime şunları yazacaktım. 

       
Bir denek olarak şimdilerde zihin kontrolünün bir çok farklı tonlarını   
algılıyorum, bazı tonlar sessiz, bu yüzme tonunu ‘kelime düşünce   
tonu’ nun * ham bir şekli olarak tanıyorum. Düşüncelerin akla  
telepatik yoldan aktarımı  olağan üstü bir bilimsel olgudur.           
Hissetmemiş olan kişinin buna inanması güçtür. Aynı şekilde zihnin    
İçinde  hissedildiğinde ve algılandığında ise , kolayca inanılır.  
Algılanmadığında ise insanın kendi duygusu  gibi doğal  olduğu  
zannedilir. Bundan ötürü 1960 da zihin kontrolünün ‘kelime  
düşünce’ tonu işlevseldi. Zannediyorum ki  ben su altındayken     
üzerimde bir deney yapıldı 
 

 
*Zihin kontrolünün terminolojisi için terimler sözlüğüne bakınız  

 
1991 e gelindiğinde düşüncelerimin  dokuz yaşındayken o yaz defterime yazmış olduğum 

notlar çok daha farklı olduğunu gördüm. Çocuklar o yaşlarda eğlenmeyi severler, ben de  
nehirde başıma gelen bu hadiseyi  fazla düşünmedim. Ben Pakistan’da büyüdüm . Hayatımız 
Birleşik devletlerde orta sınıfın çocuklarının hayatına benziyordu. Ordudaki diğer subayların 
çocukları gibi yüzme havuzunun bulunduğu Subaylar Kulübüne giderdik. Benim için karada 
okyanusun mavi sularına dalmak gibi gelirdi. İki erkek kardeşim, kız kardeşim ve ben 
saatlerce yüzdükten sonra bile , annemize “ anne lütfen beş dakika daha kalalım “diye rica 
eder, dururduk. Kulüpte Pazar günleri John Wayne  filmleri veya Rüzgar gibi Geçti türü 
filmler gösterilirdi. Hafta sonları kortlarda tenis ve badmington topları vızıldar dururdu. 



Kriket mevsimi geldiğinde İngiliz, Hindistan ve Batı Hint adaları takımları Pakistan’la maç 
yapardı. Bizimkiler sayı yapınca kardeşlerimizle tribünlerden tezahürat yapardık. Kriket 
oyununda da Babe Ruth** gibi önemli oyuncular vardı  büyük maçlar son bulduktan sonra 
kardeşlerim orada oynarlardı.( Kim bilir orada ne hayaller kurdular) 

O sene ben sık sık Pitu Mustafa ile oynardım. Mustafalar  bizim kapı komşumuzdu. 
Günlerden bir gün Mustafa oynamak için beraberinde bir küçük kız ve bir oğlan getirdi. 
Pinkie ve Mir’in kuzenleri olduğunu  söyledi , onları oynamak için annesinin göndermişti. 
Çocuklar gittikten sonra , annem onların  Bhutto’nun çocukları olduğunu söyledi. 
Bhutto’nun kim olduğunu sorunca , bana onun Başkan Ayub’un kabinesinde sevilen bir 
bakan olduğunu anlattı.  

Bir sabah oynamak için Albay Mustafa’nın evine gittim. Pitu, Mir ve Minki avluya bir çadır 
kurdular. Pinki, çadırı babasının yurt dışından getirdiğini söyledi. Çadırın etrafında bağırarak, 
çığlıklar atarak döndük durduk. Koşarak caddeye bağlanan araç yoluna çıktığımda, kapıda 
uzun boylu birinin durmakta olduğunu gördüm 

 “Sen  geçen gün emir erlerinin bölgesini ziyaret eden başı haleli adam mısın? Diye 
sordum 

“Evet ben oyum” diye cevap verdi 
 “ Emir eri bana, senin insanların etrafındaki enerjiyi ve ışığı görebildiğini söyledi. Doğru 

mu bu?” 
“ Evet o haklı, ben bunu yapabiliyorum” dedi 
“Nasıl…Ne biçim bir enerji görüyorsun?” 
Avluda oynamakta olan Pinkie’yi işaret ederek sordu “kim o kız?” 
“O mu?, o Bayan Mustafa’nın yeğeni” 
“Çok güçlü bir enerji alanı var, onu görüyorum, o özel bir insan” dedi. Henüz fazla bir şey 

dememişti ki, birisi yanına geldi ve ona “benimle gel” dedi. İki adam yola doğru yürüyerek 
uzaklaştılar. 

Kendi kendime mırıldandım. “ Belki de bu enerji işine diğerleri inanıyor, ama ben 
inanmıyorum.” Hale adam benim bilmediğim bir şeyi mi biliyordu? Pinkie büyüdü ve Benazir 
Bhutto oldu. Pakistanın bir numaralı kadını ve başbakanıydı. “Hale adam ” bu sezgisinin 
ilerde gerçekleşmiş olduğunu hiçbir zaman bilmeyecekti. 

Eminim, arada bir esrarengiz şeyler herkesin hayatında vuku bulmaktadır. Kısa zaman 
sonra hale adamın Pinki hakkında söylediklerini unutmuştum  . O dönemde hayat çekiciydi. 
Pinkie’de paylaşılacak enteresan şeyler vardı. Bir gün beni aşağıya ahırlara götürdü, ufak 
beyaz bir midilli pistte zıplayıp yürüyordu. Mir’in atının ismi “gümüş kraliçe “ idi. Bir başka 
gün  gazetelerde Pinkie’yi Pakistan’ı ziyaret etmekte olan Çin başbakanının yanında 
dururken çekilmiş fotoğrafını gördüm. Onların evine oyun zevkliydi ama öğle yemeği değil. 
Dadı Noreen dirseklerimizi masaya dayamamıza izin vermezdi ve tabaklarımızdaki bütün 
yeşilleri mutlaka bitirmek zorundaydık. Bir sonbahar günü, Pinkie yatılı okula gönderildi.İşte 
bu sıralarda anneme Bhutto’nun çocukları Mir ve Shah’a  eğitmenlik yapmasını rica ettiler . 
Annem bu teklife çok şaşırmıştı. 

O günlerde “akıl bilimi” nedir? En ufak bir fikrim bile yoktu. Bu gibi şeylerin sadece komik 
kitaplar olduğunu düşünürdüm.Bir gün annem Bhutto’nun çocuklarına eğitmenlik yaptıktan 
sonra eve dönmüştü. 

Akşam yemek masasında ”Bayan Bhutto evdeydi onunla biraz çene çaldık” 
“Yurt dışı seyahatinden mi bahsetti?” diye sordum” 



“Hayır, fakat acayip bir şey oldu. Evde bir adam vardı. Bir katip, belki bakanlıkların 
birinden”, biraz sustu. 

“Peki ne oldu ki?” 
“Bu adam devletteki önemli kişilerin evlerine çağrılıyor. Garip güçleri, var. Bayan Bhutto 

bana, onunla konuşup konuşmayacağımı sordu. 
Kaşlarını kaldırdı  ” Evet, onunla konuştum. Bir kağıt parçasına bir şeyler yazdı ve bir süre 

ona konsantre oldu. Sonra bana  bu dünyada sadece iki kişinin bilebileceği bir sır söyledi. 
Baban ve ben.” 

  Hemen sordum. “Bunu nasıl bilmiş olabileceğini zannediyorsun?” 
“Diyorlar ki zihinsel , acayip güçlere sahipmiş” 
“Tanrım! Peki ama ona bunu nasıl bilebildiğini,sordun mu?” 
“Bir takım gerçekleri nasıl bildiğini söylemeyecek, bu da onun sırrı” 
“Bu yüzden  niçin hükümet yetkililerinin evlerine sık sık davet ediliyor, hayret etmemek 

lazım”dedim. Annem aynı olayı amcama da anlattı, ama bu adam bazı gerçekleri nasıl 
bilebiliyordu, kimse öğrenemedi. 

   Olayı çok şaşırtıcı buldum ama daha fazla üzerinde düşünmemeye gayret ettim. Daha 
fazla dışarısını düşündüm ve kendime sokak kızı demeye başladım..O günlerde basketbol 
topunun yerde çıkardığı ses beni çok mutlu ederdi. Okulda na zaman biraz boş vaktim olsa 
kendimi  basket sahasına atardım. Beni eğiten rahibeler çok yönlü eğitimden yanaydılar  , 
her vakit çok yönlü basketbol diye bir şey  kesinlikle söz konusu değildi. Her ne kadar çok ev 
ödevi veriyorlarsa da , okul zevkliydi. Daha sonra bir gün bir arkadaşım okumam için bir 
kitap hediye etti. Okuldaki müfredatın bir parçası idi ama neden bu arkadaşım beni 
entelektüel biri yapmaya çalışıyor diye düşündüm, ama gene de kitabı okumaya karar 
verdim. Bu kitap öğrenmekte olduğum şeylere bir örnekti. Bu gibi edebi konular  inançlarımı 
ve düşünce şeklimi etkilemekteydi. Bana hediye edilen bu kitabın adı  

Skeptical Essays  (kuşkucu denemeler) idi. Denemelerin bir tanesi Berdnard Russell’ındı 
ve hayat görüşünün resmini çerçevenin dışından gösteriyordu. Russell şunları yazmıştı 

Gözle  görülebilen dünya da saman yolu küçücük bir parçadır, bu küçücük parçanın içinde 
, güneş sistemi bölünemeyecek küçük lekedir ve bu lekenin içinde yer alan dünyamız sadece 
bir noktadır. Bu noktada kompleks yapıdaki  ve alışılagelmemiş fiziksel ve kimyasal özellikleri 
olan küçük saf olmayan karbon ve su kitleleri birkaç sene kadar sürünür sonra eriyerek 
esasen oluşmuş oldukları elementlerine ayrışırlar. Zamanlarını kendileri için çözülmeyi 
geciktirecek iş gücü ve aynı cinsten başkalarına hızlandıracak hummalı mücadele için taksim 
ederler. Doğal afetler  periyodik olarak binlercesini milyonlarcasını imha eder; ama ne 
zamanki insanoğlu  kendi çabaları ile benzer afetlere sebep olur, o zaman sevinirler ve 
tanrıya şükranlarını sunarlar. Güneş sisteminin hayatı boyunca, insanın fiziki olarak  mevcut 
olduğu süre toplamın içindeki çok küçük bir kısımdır, ancak bu süre sona ermeden bile  
insanoğlunun kendi varlığını karşılıklı yok olma yoluyla yok edeceği süreyi belirlemiş 
olduğunu ümit etmemize   sebepler var. 

Daha sonra Russell’ın vatanseverlik hakkında yazdıklarını okudum. Aşırı vatanseverliğin iyi 
bir şey olmadığını çünkü bu düşüncenin insanları başka ülkelerin vatandaşları üzerine 
bomba yağdırmaya hakları olduğu düşüncesine yönelttiğini yazıyordu . Russell’ı okuyunca 
bana gezegenimizin ne kadar küçücük olduğunu, uzayın ne kadar geniş olduğunu ve aşırı 
vatanseverliğin  savaşa yol açtığını düşündüm. 



Bernard Russell’ın savaş hakkındaki felsefesini bitirdikten hemen sonra ve bu gibi 
kitapların düşünce tarzımı nasıl  değiştirmekte olduğunu düşünürken gerçek savaşın 
patladığını gördüm. 

Bir akşam babam eve gelince  bütün vantilatörleri kalın  koyu renkli kağıtla örtmemiz 
gerektiğini söyledi. “Hindistan’la savaşa girdik” Annem radyoyu açtı, müzik çalmaya başladı 
“Ey milletin  korkusuz insanları. Ey milletin kahramanları. Tatlı şarkılarımı sizin hürriyetiniz 
için söylüyorum. “ 

Babam, dışarıda  iki kişinin olduğunu ve toprakta siper kazdıklarını söyledi. 
Siper hava savaşları için mi  diye sordum. Babam “evet” dedi. 
“Öyleyse “ dedi kardeşim Gul. Babamızın eski 2. dünya savaşı hikayelerine boş ver artık. 

Şimdi gerçek savaşı yakın çekim göreceğiz” 
O gece  acı acı bağıran alarm beni uyandırdı. Gul seslendi. “hava hücumu, herkes 

dışarıda” Topraktaki “L” şekilli siperin içine girip kıvrıldık. Uçaksavarlar gecenin sessizliğini 
yırtıyordu. Uzakta düşen bombaların patlamaları işitiliyordu. Kalın aydınlık çizgiler karanlık 
gökyüzünü çizgi çizgi boyadılar. 

Babam siperden çıktı. “Gul, bak ! bu bir it dalaşı”. Gul çıktı, hepimiz yukarı baktık. Kırmızı 
bir ışık karanlığı aydınlattı, yukarısını alevler tutuşturmuştu. 

Gul bağırdı”onu vurdular,onu vurdular” Komşu evlerden neşe ve el çırpma  sesleri  sipere 
kadar geldi. 

Küçük kardeşim Nasir’in sesi işitildi, “Bizim uçak onlarınkini hakladı!” 
O gece yatağıma yatarken Russell’ın çok aşırı vatanseverlik hakkında söyledikleri  sık sık 

aklıma geldi. Düşünceler, o savaş jetindeki  ölen genç düşman  pilotu hakkında acıklı 
düşünceler aklıma geldi. Onu eve geri dönmesini bekleyen bir ailesi vardı. Düşman hakkında 
hep iyi şeyler düşündüm. Sonra bunu garip buldum. Çok sonraları bu macerayı tekrar 
düşündüğümde , bu çok özel düşüncelerin benim kendi aklımın ürünleri olmadığını 
düşündüm. Daha sonra kendi kendime sordum. Eğer ben ilerde devlette görev alacak biri 
olarak eğitilmekteysem, bir entelektüel, bir nükleer karşıtı mı olmalıydım? Şimdi 
hatırlıyoruz, Hindistan-Pakistan savaşı sadece birkaç gün sürmüştü, aylarca değil. Bundan 
çok memnun olmuştuk. Küçük kardeşim Nasir’n söylemiş olduğu gibi “ tanrıya şükür, 
karartmalar artık bitti”. 

O zamanda yaşamış diğer gençler gibi bende Beatles’ları ve şarkılarını beğeniyordum. 
Babamın Londra’da yaşayan bir arkadaşI on albüm gönderdiğinde hayretler içinde 
kalmıştım. Beatles’ın parçalarını sözlerini öğrenebilmek için aklıma  çok düşünceler geldi. 
Hepimizin şarkı söylemeyi çok sevmesine karşın bu iş bana zor geliyordu. Aile bir araya 
gelince herkes sırayla şarkı söylerdi. Annemin sesi genelde melodili parçalarda  ortaya 
çıkardı. Amcam G.G Elvis’i taklit ederdi, Gul herkesin taklidini yapardı. Evde plak 
çalınmazken birisi banyoda şarkı söylerdi. Şarkı söylemek dışında ise subaylar kulübüne 
yüzmeye gitmeyi çok severdim. 

Bir yaz sabahı havuzun merdiveninde oturmuştum, yarım suyun içinde yarım suyun 
dışındaydı. Bir anda kafamın içinden elektrik geçtiğini hissettim. Sokaktaki yüksek elektrik 
direklerine baktım. “ Acaba oradan üzerime akım mı gelmişti? Oysa kablolar düzgün 
duruyorlardı, hiç bir kıvılcım da yoktu. Bunun nedeninin elektrik direkleri olmadığını 
biliyordum ama dışarıdan kaynaklandığından da emindim. Etrafta her şey normaldi, 
çocuklar gayet mutlu suya atlıyorlar , gülme sesleri de her taraftan duyuluyordu. “Elektrik” 
hissinin kafamın içine gelmesinden  birkaç saniye sonra , bacaklarım yana doğru hareket 



etmeye başladılar, sanki sallanıyorlardı. Merdivende bir basamak yukarı oturdum, böylece 
bacaklarım suyun dışına çıkmış oldu . Fakat gene sallanmaya devam ettiler. Ellerimi 
dizlerime koyup onları durdurmaya çalıştım. Kafamdaki  ”elektrik” hissi bitince , 
bacaklarımın hareketi de durdu. Bu kuvvetli hareketlere ve de elektriklenmeye ne  neden 
oldu, kendi kendime düşündüm. 

Yüksek sesle sadece “Ne kadar garip” dedim sonra sıçrayan suyun cazibesine kapıldım, 
suya atladım ve yüzdüm. Hayat güzel şeylerle doluydu, ve benim dikkatimi  bu gibi 
olaylardan uzak tutacak çok şeyler vardı. Bunların üzerinde fazla duramazdım. Ancak fazla  
zaman geçmeden bunun   bir çeşit Beynin Elektrikle Uyarılması işleminden (ESB) olduğunu 
kesinlikle söyleyebiliyordum. 

1960 lı yıllarda bu garip tecrübelerim devam etti durdu. Bu tecrübelerden biri ise hırsızlık 
yapma isteği idi .  Bir gün bir arkadaşımla birlikte alışverişe gitmiştik. Bir anda   dükkanın 
tezgahında duran bir giysiyi çalmak için aklımda bir dürtü oluştu. Vücudumdan geçen bu 
yoğun duygu, vücudumdaki olağan duygulardan farklıydı. Annem namuslu insan olmamı az 
öğretmemişti, giysiyi almadım, ama acayip bir şey olmuş olduğunu biliyordum. Parmağımı 
onun üstüne dokunduramadım  bile. 

Bu gibi birkaç hadise dışında 1960 lı yıllar büyümek için güzel bir devirdi. Doğuda biz 
çocuklar ayı oynatıcısının çanını ve yılan oynatıcısının flüt sesini duyardık. Tıpkı batıdaki 
çocukların dondurma kamyonetinin ahenkli melodisini dinledikleri gibi. Bir öğleden sona ayı 
oynatıcısı bizim sokaktan geçiyordu, beraberinde  arkasında kahverengi bir ayı geliyordu. 
Ayının burnuna bir halka takılmıştı, halkaya da bir ip bağlıydı. Adam ipi tutuyor ayı da onu 
takip acımıyordu 

Adam bağırıyordu “gelin bakın” “elli paisaya size bir ayı şovu” 
Ayı dans etmeyi biliyor mu diye sordum. 
Ufak bir davul çalıp mırıldanmaya başladı.”Ayı dans ediyor oh, ayı dans ediyor” ayı iki 

bacağının üstü üzerine dikildi ve yukarı aşağı hareket etti. Ayıcı yere beş altı parça renkli 
kumaş attı.  

“Görüyorsunuz değil mi? Ben bu ayıyı besliyorum, oda beni dinler. Ona aklımdan  belli bir 
renk kumaş parçasını almasını    söyleyeceğim” dedi . 

Ben fısıltı ile “mavi “ dedim. Ayıcı hareketsiz kaldı. Biraz sonra ayı dört ayağı üzerinde 
durdu    ve mavi renkli kumaş parçasını kokladı. 

Seyircilerden başka bir kişi “kırmızı” yı fısıldadı, az sonra ayı kırmızı kumaşı kokladı. 
Çocuğun biri  sordu “ayı bunu nasıl yapabiliyor” 
Ayıcı cevap verdi “Ben ona aklımdan söylüyorum”  
Ortalığı kahkaha doldurdu, kimse inanmamıştı. 
Birkaç sene sonra Nikola Tesla’nın hikayesini okudum. 
Bir kuşla telepati vasıtası ile nasıl iletişim kurduğunu anlatıyordu. Tesla 20 ci yüzyılda 

yaşayan en büyük bilim adamlarından biriydi. Radyo, radar , seri üretim, uzaktan kumanda  
ve alternatif akım sistemi gibi modern günlerde kullanılan bir çok kolaylığın temelinde onun 
bulduğu prensipler yatıyordu. Deniliyor ki Teslanın buluşları kendi zamanından birkaç asır 
ilerdeydi. 

Çocukluğunda Tesla insanların ve objelerin etrafında ışık ve elektrik görmüştü. Hayatını 
görmüş olduğu ışığın arkasında yatan temel prensibin ne olduğunu anlamak için harcadı. 
Hayatının son döneminde New York ta yürüyüş yapar, Beşinci Cadde ve Herald Meydanına 
gidip güvercinleri beslerdi. Bir gün Tesla arkadaşı John O’Neill’e şunu anlatmıştı 



Senelerdir güvercinleri beslerim , binlercesini beslerim , kim ne diyecek ki? 
Fakat aralarında bir tane güvercin vardı, çok güzel bir kuştu, tamamen beyazdı, 

kanatlarının uç taraflarında hafif grilik vardı; o çok farklıydı. Dişiydi. O güvercini nerde olsa 
tanırdım. Nereye gidersem gideyim, o güvercin gelip beni bulurdu. Onu istediğim zaman, 
görmeyi diliyor ve onu çağırıyordum, sonra mutlaka uçup bana geliyordu. O beni anladı, ben 
onu anladım 

O güvercini sevdim… 
….Derken bir gece karanlıkta yatağımda yatıyordum, her zamanki problem çözüyordum, 

pencerede açıktı, uçup geldi, pencereden içeri girdi ve masama kondu. Anladım , beni 
istiyordu, bana önemli bir şey söylemek istiyordu. Kalktım ve yanına gittim 

Ona baktığımda , bana ölmek üzere olduğunu söylemek istediğini anladım. Sonra mesajını 
almıştım ki gözlerinde kuvvetli parlak bir ışık belirdi-çok kuvvetli ışık huzmeleri. 

Evet devam etti, sorulmayan soruya cevap vererek, gerçek bir ışıktı. Çok güçlü, göz 
kamaştıran, kör eden bir ışıktı. Laboratuarımdaki en yüksek güçlü lambalarımdan elde 
edebileceğim daha güçlü bir ışıktı.2 

Çok kişi Teslanın bu hikayesine inandı, fakat ayıcının hikayesine kim inanırdı? Oysa 
beklide doğruyu söylemişti, ayı ile kendi aklıyla iletişim kurmuştu. Eğer gülmeyip ayıcıyı 
dinleseydik belki de bir şey öğrenmiş olacaktık. Bu Teslanın kendi sözleri anlattığı 
hikayesiydi Sadece telepati ile kendi kurduğu iletişimi değil, ama ayrıca güçlü ışığın 
bulunuşunu da açıklayan dünyanın en büyük bilim adamlarından bir tanesi. Tesla’nın tanık 
olduğu bu güçlü ışık neydi? 

Bir çeşit psikokinesis olabilir miydi ? 
Gençlik yıllarında telepati hakkında bir başka hikaye daha okumuştum. Hz Süleyman’ın 

hikayesi. Hz Davudun oğlu Süleyman’a uzak topraklarda yaşayan Saba Melikesi hakkında 
haberler getiren Hüthüt kuşu. Kuş ile telepatik iletişim kurmuştu. Hz Süleyman , güçlü 
hükümdar Saba melikesi ile  fikir ve irfan savaşına girişmişti. Hz Süleyman’ın güçleri 
hakkında Kuran’da şunlar yazılıdır 

 
 
 
Süleyman Davud'a varis olup  
dedi ki: "Ey insanlar!  
Bize kuş dili öğretildi 
 ve bize her şeyden (nasip) verildi.  
Doğrusu bu apaçık bir lütuftur." 
 
Telepati fenomeni hakkında bunun gibi yazılan az dikkat çekmiş olan hikayeler her daim 

mevcuttu. 
Çok sonraları, ancak 1990 lı yıllarda  1960 larda vuku bulmuş olan bu gibi garip olayların  

benim anlamış olduğumdan daha fazla anlam ifade etmekte olduklarının farkına vardım 
Zihnin kontrolü konusunda bütün bunlar, tıpkı bir  yapbozun parçaları gibi bir gün bir 

araya geleceklerdi. Olayları hatırlamaya çalıştım ve bir gün onları, bir araya birleştirirken, 
gördüm ki hırsızlık, hakkında, savaş ve vatanseverlik hakkında yalan söyleme hakkında  
düşüncelerim olduğunu fark ettim. Politika ve politika sahnesinin kahramanlar hakkında 
düşünceler. Dini inançları değiştirme hakkında düşünceler. Bu düşünceler benim kendime 



ait değildi. Bu gibi olaylar hakkında gayet doğal birisi çıkıp , böyle acayip olayların ve 
düşüncelerin her kesin hayatı boyunca meydana gelmiş olduğunu söyleyebilir. Oysa benim 
durumum farklı çünkü ben daha sonraları zihin kontrolü prosesinin nasıl mükemmel çalışıp 
çalışmadığını görebilmek için bir ‘ölçüm aleti’, bir kobay, ‘insandan kobay’ olarak 
kullanıldım. Çok seneler sonra geçmişte olanları, daha sonra öğrendiklerimle ve sezinleyip 
ortaya çıkardıklarımla mukayese ettim. Ayrıca bazı , daha önce açıklamış olduğum uzaktan 
kumanda ile ilgili olaylarında olmuş olduğunu hissettim. Çünkü daha sonraları hatıralarımın  
bir kısmı duruyordu, diğerlerini hatırlayamıyordum. 1990 lı yıllarda defterime yazdıklarımı 
daha önceden bilmiş olsaydım 1960 ların sonuna doğru dehşete düşerdim.  

    Elde etmiş olduğum zihin kontrolü deneyimlerim yardımı ile muhakeme edince,  kobay 
veya ‘insandan yapılma ölçüm aleti’ sadece hiçbir şeyden haberi olmayan bir kobay değildir, 
ama düşünebilen bir insan oğludur.  

    Deneyi yapanlar deneğe bir bedel öderler. Deneğe gizli tekniklerini açıklarlar. Bu 
‘kobayın’  beyni ile sağlanan karşılıklı etkileşim vasıtası ile meydana gelir. Kendi kendime 
aklın içini görebilmek için iç odaklanma sanatını öğrettim. 

Yabancı fikirlerin fark edilebilmesi bir kişinin aklının yaşamı ve ölümü arasındaki fark 
olabilir. Eğer sezinlenmeyecek olursa aklın uzaktan kontrolü, aklın kendisine  hükmedebilir. 
Kişinin kendi aklı kendisine konuşuyor gibi algılanabilir. 

İnce detayları artık nadiren hatırlıyorum ama Yüzme havuzları, sandal gezintileri, Beatles, 
Elvis, sinemalar, okul, ev ödevler, kriket maçları, arkadaşlar, moda derken 1960 lı yıllar geçti 
gitti. Bunların dışında harici düşüncelerle olan deneyimlerim ve sürekli bize iyi insanlar 
olmamız gerektiğini öğütleyen anne babamız. Bu on senelik dönemin nihayetinde ilerdeki 
güzel yaşamım hakkında çok umutlarım ve hayallerim. Bu hayallerimin gerçekleşmesi için 
neler ummuştum. 
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1970’li yıllar, Halkın gözünde aklın kontrolü 

 

Bin dokuz yüz yetmişli yıllara gelinmişti.   Bu on yıl   bir çok Amerikalının Viet Nam’ daki 

savaşın sebeplerini  sorguladığı devir oldu. 200.000 kişi Washington D.C deki gösterilere 

katılarak Viet Nam savaşını protesto ettiler. İki bin Viet Nam gazisi savaşta almış oldukları 

madalyaları Capitol’un basamaklarına koyarak savaşa muhalif olduklarını gösterdiler 1. 

Richard Nixon istifa eden ilk Amerikan başkanı oldu .”Watergate “ skandalı Amerika’yı şoke   

etti ve senatör Sam Ervin şöyle konuştu. “Demokratik Ulusal Kongre’ye giren soyguncular 

aslında bütün Amerikalıların evine girmişlerdir.” 2. Aynı on  yıl içinde Sara Jane Moore 

Gerard Ford’a ateş etti, ateş isabetli olmamıştı ve Başkan yara almadan kurtuldu.3. O sene 

kitap eleştirmenlerinin tercihleri bilim kurgu tür bir kitap olmayan B.F. Skinner’in eseri   

“Beyond Freedom and Dignity “ 4  (Hürriyetin ve Asaletin ötesinde) olmuştu. Kendisi, 



toplumun daha iyi işleyişi için zihin kontrolünün  bu projeye dahil edilmesinden yana olan 

bir profesördü. 

Skinner’ in bu eseri sayesinde halk davranışların ve aklın üzerinde çalışmalar yapıldığını 

öğrenmiş oldu. Fakat bilmedikleri konu uzaktan kumanda yolu  ile zihin kontrolünün zaten 

uygulamaya konulmuş olduğu idi. 

Birleşik Devletlerde bir takım devlet kuruluşları tarafından mahkumlar üzerinde bazen 
zihin kontrolü denemeleri yapıldığına dair bazı şüpheler oluştu. California valisi Ronald 
Reagan ofisinde büyük rahat koltuğunun üzerinde oturmuş bir toplantıya katılmıştı. Masada 
Reagan’ın Sağlık Bakanı Earl Brian ve Dr Louis Jolyon West de masadaydılar. Burada Reagan 
şu soruyu yöneltti. Günün birinde şiddete meyilli  bütün kişilerin davranışlarını gözlemlemek 
mümkün  olacak mı ? Dr West evet diyerek  cevap verdi, sonra insanları gözlemleyecek  
istasyonlara Merkezi Kontrol istasyonları deneceğini ifade etti. Burada çalışan personel 
büyük ekranlara bakacak ve bu ekranlarda değişik beyin dürtülerini izleyeceklerdi. 5 

Dr Brian da konuya iştirak etti. Bu merkez için devlet fonlarından 1, 3 milyon  dolar 
aktarabilmek için çalışağını anlatı 6. Dr West gözlemlenecek kişilerin beyinlerine implant 
takılacağını söyledi. Bu cihaz anormal sinyalleri  ekranlardan yakalayıp yerlerini izleyecekti. 
Sonra burada çalışanlar bu kişiyi uygun ilaçlarla dizginleyeceklerdi.7 

Ronald Reagan daha California valisi iken CIA’den William Casey’ye “eğer olurda bir gün 
Başkan olacak olursam, CIA in bunu gerçekleştirmesini sağlamak için istedikleri serbestiyi 
verdirteceğim” demişti. Kısacası yazar Gordon Thomas’ın ifadesi ile “Düşmana nerede 
olursa olsun ve herkim olursa olsun savaş, ajansın kendi seçtiği imkanları kullanarak savaş”8 
.   dr Jolyon West ile birlikte , Reagan şimdi bir şiddet merkezi açmayı planlıyordu ancak 
basında söz konusu Şiddetin Etüdü ve Azaltılması Merkezi için protesto yazıları çıkmaktaydı. 
Oysa 1973 de Dr West  merkez için bir azami güvenlik tesisi satın almaya çalışıyordu. 
Mektubunda şöyle yazıyor. 

 
J.M. Stubblebine, M.D 
SağlıkMüdürü, Sağlık Planlama Dairesi 
California Eyaleti, Sacramento, Calif. 
 
Aziz Stub: Elimdeki mahrem bir bilgiye göre ordu Nike füze üslerini devlete ve yerel 

makamlara, askeri olmayan amaçlar için kullanılmak üzere devretmek istiyor. Sağlıkla ilgili 
uygulamalara sıcak bakabilirler. 

Böyle bir Nike füzesi üssü Santa Monica Dağlarında bulunuyor, araçla Neuro Psikiyatri 
kurumundan yarım saat mesafede. Ulaşmak kolay ama gözden ırak bir yerde Tesis gayet 
güvenli biçimde çit ile çevrili. İçinde binalar var ve bazı ek işler ile  hemen oturulabilecek 
hale gelir. 

Eğer bu yer, araştırma tesisi olarak neuro psikiyatri kurumunun emrine tahsis edilirse, 
belki başlangıçta Şiddeti Önleme Merkezine ek olur, biz onu çok güzel , kullanıma hazır 
ederiz. İzole edilmiş  gayet uygun bir ortamda mukayeseli çalışmalar yürütülebilir, 
istenmeyen davranışların değiştirilmesi ile ilgili deneysel veya model programlar 
uygulamaya konabilir. 



Bu programlara mesela uyuşturucu veya aşırı alkol kullanımının kontrol edilmesi, kronik 
anti sosyal  veya  fevri saldırganlığın düzeltilmesi vs gibi konular dahil edilebilir. Bu yerde  
ayrıca konferanslar verilebilir,  konusu zihinsel sağlık olan profesyonellerden seçilmiş 
grupların veya diğerlerinin  (kolluk kuvvetlerinin, şartlı tahliye memurlarının, özel 
eğitimcilerin )eğitileceği bir mekan olarak kullanılabilir, bu kişilerin hem gösterileri hem 
iştirakleri, etkin bir eğitim şekli olacaktır. 

Valinin veya bir başka uygun devlet yetkilisinin Savunma Bakanına (veya gayet tabii 
doğrudan başkana) müracaatları kanımca çabuk bir sonuç verecektir. Ayrıca söylememe 
gerek yok hangi konuda yardım etmem gerekirse her zaman yardıma hazırım. 

Saygılarımla 
Louis Jolyon West, M.D 
Sağlık Müdürü. 9 
 
Harry Martin ve David Caul adlı gazeteciler The Napa Sentinel gazetesine şunları yazdılar: 
Şiddet merkezinin kuruluş amacı yalnızca araştırma değildi. Oradaki personele 

sosyologlar, avukatlar, polis memurları, din adamları ve göz altı memurları da dahil 
edilecekti. Vali Reagan’ın  ve Dr. Brian’ın  arka çıkması ile,   West birçok California ıslah 
müessesinden gönüllü mahkum alınmasını garanti etmişti. Buna  Vacaville de dahildir. 
Vacaville ve Atascadero insan kobayların ana kaynağı olarak seçilmiştir. Bu  müesseseler o 
zamanlarda  batı kıyısında tarihteki bazı en berbat hunharlıkların yapıldığı yerler olarak 
şöhret kazanmışlardı. Yapılmış olan bazı deneyler Nazilerin ölüm kamplarında yaptıklarından 
çok az farklı idi.10 

 
Halktan gelen muhalefet ve basının her şeyi göz önüne seren yazıları sonucu California 

yasama meclisi “Şiddet Merkezi” önerisine destek vermeyi reddetti. Merkez hiçbir zaman 
gerçekleşmedi, oysa Ronald Reagan’ın bile haberdar olmadığı, başka tip “kontrol 
istasyonları zaten faaliyet göstermekteydiler. Görünmez hükümet seçilmiş  bazı kişileri zihin 
kontrolü amacı ile gözlemliyordu, bunu yaparken ise ulusal güvenlik kisvesi ardına 
sığınıyordu. Bu gibi istasyonlar için azami güvenlik tesisleri temin edilmişti. Şiddet merkezi 
devasa buz dağının sadece görünen küçücük bir kısmı idi. Bu uzaktan aklın kontrolünün ve 
davranış üzerindeki deneylerin nasıl uygulamaya konduğunu gösteren sadece ufak bir 
örnektir. 

Acaba kaç tane Amerikalı altı dönem Birleşik Devletler kongre üyeliği yapmış olan  
Cornelius E. Gallagher’in kara uyarılarını işitmiştir ? Şöyle demişti “ Bugün hükümetimiz , 
birisinin evine girmek  veya kişisel dokümanlarını karıştırmak gibi bir eylemden daha sinsi bir 
eylemin içindedir. Biz insanların akıllarını arıyoruz, en  gizli  ve mahrem düşüncelerini bulup 
çıkarmaya çalışıyoruz”. 11 

Bu arada 1970 li yıllarda bir beyinden diğerine telepatiyi aktarmak için deneyler devam 
etti. Kanada’da Toronto’da  bir doktor takımı bir laboratuarda bir araya geldi. Odada 
“biiip…biiip…biiip” sesi işitildi. Basit bir ses ritmik darbeler halinde  insan beynine 
iletiliyordu. CAT (ortalama geçişlerin bilgisayarı) denen bir cihaz insanların beyin dalgalarını 
ölçüyordu. Makineden çıkan bir diyagramda biip sesinin  neden olduğu  beyin dalgalarının 
tipi kaydediliyordu. Doktor sesi çıkaran mekanizmayı susturdu ve telepatik göndericiye  ses 
yerine bir görüntü göndermesini rica etti. Gönderici “bir bardak kahve… bir bardak 
kahve…bir bardak kahve… tahayyül etti. Doktor ritmik görüntünün  E.E.G de tepki 



uyandırdığını söyledi. “Bunlar gerek şekil gerek büyüklük olarak, ses gibi  fiziki uyarıcınınkiler 
ile benzer” 

E.E.G nin grafik şekli gösterdi ki,  görüntü alıcının beyninde şuursuz bir tepki kaydetmiştir. 
New Horizons’un yaz sezonu baskısında , bir genetik bilimcisi olan  Dr A.R.G  Owen bu deney 
hakkında şunları demişti.  

“Bunun parapsikoloji dalında şimdiye kadar… basılmış en önemli raporlardan biri 
olduğuna inanıyoruz….Temelinde objektif olarak hareket eden bir çok araştırmacı için o 
kadar çok ve heyecanlı ufuklar açıyor ki fiziksel araştırmada yeni bir çağın başlamakta 
olduğuna delalet ettiğini yasal olarak kabul edebiliriz,  gerek davranış bilimleri olsun gerek 
diğer bilimler, potansiyel yankıları olacaktır.” 12 

Aklın uzaktan kontrolü hakkında yazılmış mevcut az sayıdaki raporlardan bir tanesi 1972 
de yazılmıştır. J.D.LaMothe’nin  kaleme almış olduğu raporun adı  Kontrol Edilen saldırgan 
Davranış – SSCB” dir 

DIA Defans İstihbarat Ajansı için yazılmıştır. Bu rapor Yüksek frekanslı Elektromanyetik 
Salınımlar (SHF) hakkındadır. Şöyle yazıyordu: 

 
SHF insan davranışını değiştirmeye yönelik bir teknik olarak  potansiyel kullanımı 

olabilir…. Öldürücü olan ve öldürücü olmayan yönlerinin  var olduğu ispat edilmiştir. 
Öldürücü olmayacak konumda, maruz kalındığında, kesinlikle davranış değişiklikleri 
meydana gelmiştir. 

Dimağı değiştirme tekniklerin hedefi beynin şuurlu veya şuursuz bölümlerinde mümkün 
olan çok sayıda farklı durumlardan birini veya daha fazlasını yaratmaktır.  Kontrol edilen 
saldırgan davranışın nihai hedefi ise bir kişinin  kendi iradesinin tamamını harici bir kuvvete 
teslim etmektir. Harland Girard raporun garip giriş bölümünün, bu gibi akıl kontrol 
yöntemlerinin Kuzey İrlanda’daki İngiliz hapishanelerinde Katolik mahkumlara işkence 
yapmak için kullanıldığını beyan ettiği şeklinde yorum yaptı. Raporun üslubu   gayet açık 
seçikti. Demek ki medeni Britanyalılar bile bu yöntemlere tevessül etmişlerdi.13 

Okyanusun bir ucundan bir diğerine, Büyük Britanya’dan Birleşik Devletlere aklın kontrolü 
ile ilgili olarak yapılan deneyler devam etti durdu. 1974 te Dr Joseph Sharp yankı yapmayan, 
izolasyonlu bir hücreye girdi. Bulunduğu yerde hiçbir ses alma cihazı yoktu.        Dr Sharp’ın 
beyni alıcı görevi görecekti. Sonraları deneyin yapılmış olduğu yerde,  Maryland’daki Walter 
Reed Ordu Araştırma Kurumundaki bir adam “Çok hassas çalışan bir telepatinin var 
olduğunu söyledi”. 

Dr Becker deneyin nasıl yapıldığını şöyle izah etti. “Darbeli mikro dalga odyogramı  
(kelimelerin ses titreşimi kaydedicisi) onun beynine yöneltildi.” Bu deney hakkında Dr 
Becker ilave olarak şunları yazmıştı. 

“Bu gibi bir cihaz besbelli örtülü operasyonlarda mesela hedefi  ‘sesle’ çıldırtmak veya 
programlanmış suikastçıya fark edilemeyen talimatlar  göndermekte kullanılabilir” Buna 
ilave olarak Becker EMR dalgaları  hakkında da şöyle yazdı .Tıpkı kablolarla bağlanmış beynin 
elektrik yardım ile uyarılması gibi (ESB), hassaslıkla odaklanmış EMR dalgaları, aynı şekilde 
aklın istikametini değiştirebilirler”14 

1960 ların başlarında daha az odaklanmış mikrodalgaların etkisi keşfedilmişti. Allen Frey 
300-3000 megaherzlik mikro dalgaların  birlikte aktarıldığında, insan kulağı tarafından 
işitildiğini keşfetmişti Bu dalgaların frekansı “uğuldama ve ıslık “sesine sebep oluyordu. Bu 
beyin   dokusunda basınç dalgaları   vasıtası ile yaptırılabiliyordu. 



Bazı dalgalar    iç kulaktaki ses alıcılarını kemikler yardımı ile   harekete geçiriyordu , 
bazıları ise sinir hücrelerini doğrudan uyarıyordu.15 

Gene 1970 lerde  J.F.Schapitz isimli bilim adamı ‘beynin uzaktan kontrolü’ üzerinde garip 
deneyler yapıyordu. Scharpitz kendi yaptığı deneylerde beynin bazı belirli durumlarını 
kaydediyordu. Dr Becker şöyle izah etti; “bundan sonra  onu mikro dalga sinyaline modüle 
edip hiçbir ilaç almamış kişinin beynine vererek aynı şuurluluk sadece dalga  16  tarafından 
üretilebiliyor mu  diye kontrol ediyordu”. 

 
Scharpitz önce normal durumda olan  gönüllü deneklere içinde yüz soru olan bir test 

verdi. Daha sonra aynı soru formunu üç farklı durumda verdi. 1) sinyal gönderilirken, içinde- 
ilk seferde boş bırakmış oldukları soruların cevaplarını telkin ediyordu. 2) Önceden vermiş 
oldukları doğru cevapların bazılarını sinyal ile hafızadan silmişti. 3) Bazı doğru cevaplar 
yerine yanlış bilgi yerleştirdi. Denekler kendilerine gönderilen sinyalden haberleri yoktu. 17 

Benzer şekilde, Scharpitz deneklerin zihnine bazı hipnotik telkinler ekleyerek belirli 
eylemler yapmalarını öğütledi, mesela laboratuardan çıkışlarında gidip belirli bir obje satın 
alacaklardı. Denekler bu talimata riayet ettiler. Son  olarak da denekler bir mülakata 
alındılar. Sonuçlar hakkında Scharpnitz şöyle dedi “kendi davranışlarını  makul bulmaları ve 
kendi serbest iradelerinin dışında yapılmış olduğunu düşünmeleri beklenebilir”. Her ne 
kadar kesin sonuçlar açıklanmadıysa da, istenen sonuca ulaşıldı. “Bu araştırma ile 
ipnotizmacının konuştuğu sözün, insan beyninin şuursuz kısımlarına  doğrudan modüle 
edilmiş elektro manyetik  enerji  ile de aktarılabileceğini göstermiş olduk” demişti.” Yani  
mesajları almak ve yeniden kodlamak için hiçbir teknik enstrüman kullanılmamıştır ve denek 
hiçbir etkiye maruz kalmamış bilgi girişini şuurlu şekilde kontrol edebilme imkanı 
bırakılmamıştır” 18 

Bilgi Serbestisi Anlaşması  çerçevesinde , bu deney kamu oyuna açıklandığında , 
görünmeyen devletin zihin kontrolü konusunda geliştirmiş olduğu imkanlar Scharpnitz’in 
deneylerinin çok ötesinde ve ilerisindeydi. 

Ama gene de onun şu sözleri; “kendi davranışlarını  makul bulmaları ve kendi serbest 
iradelerinin dışında yapılmış olduğunu düşünmeleri beklenebilir” aklın uzaktan kontrolünün 
etkileri hakkında söylenmiş en önemli beyanlardan biridir. Zihin kontrolünün gücü hakkında 
hala şüphe edenlerin kafalarında durup uzun uzun düşünmeleri gereken bir beyandır. 

Aklın uzaktan kontrolü gizlice gelişmeye devam etti, Kongreye bile girdi. Birleşik devletler 
kongresi şu sözlerin söylendiğine şahit olmuştur. 

 
Toplumun politik olarak kontrol edilebilmesi için bir psiko cerrahi programına ihtiyacımız 

var, amaç aklın fiziki olarak kontrolüdür. Kurallara uymayıp sapan  kişiler cerrahi yoldan 
değiştirilir. Kişi en önemli gerçeğin kendi varoluşu olduğunu zannedebilir, ancak bu sadece 
onun kişisel görüşüdür, hiçbir tarihi derinliği de bulunmamaktadır. İnsanın kendi aklını 
geliştirmeye hakkı yoktur. 

Bu kabil bir liberal oryantasyonun çok albenisi var . Beyni elektronik imkanlarla kontrol 
etmeliyiz. Günün birinde ordular ve generaller beynin  19 elektrikle uyarılması yöntemi ile  
kontrol edileceklerdir. 

 
Doktor Jose Delgado’nun Birleşik Devletler kongresi önünde yapmış olduğu konuşma 

böyle idi. Ayni sene Science News “bir şok edici makale” diye yayınladı, Robert  J.Trotter 



Delgado’nun sarf etmiş olduğu sözler hakkında şöyle yazdı. Beynin uyarılması yöntemi ile 
körlere ışık, sağırlara ses  verebilmek mümkün olacak ve insanlara memnuniyet verecek   
arkadaşça duygular aşılanacak.” 20 Oysa bu maksatla hiçbir vakit kullanıldığı olmadı. 
Öyleyse hangi amaçla kullanıldı? 

Senatör Sam J.Ervin Jr’ ın vermiş olduğu beyanatlarda bu amaçlar yansıtılabildi mi? 
Davranış düzeltilmesi ile ilgili  hükümetin rolünün incelendiği  senato alt komitesine dahil 
olmuştu. 1974 te şöyle diyordu. 

Davranış teknolojisi…Birleşik Devletlerde bugün kişiliğin en temel kaynağına ve kişisel 
özgürlüğün tam ruhuna dokunuyor. Benim fikrime göre  en ciddi tehdit….. bu teknolojinin 
mümkün kılacağı, bir adamın fikirlerini ve değerlerini bir başkasına empoze etme gücüdür. 

Eğer toplumumuz özgür kalacaksa… bir insana başkasının kişiliğini değiştirecek, ona 
değerlerini, düşüncelerini, hissiyatını  dikte ettirebilecek kuvvet verilmemelidir. 21 

Ayrıca şunları da söyledi, 
Her ne vakit bir kişiye bir tedavi uygulanarak aklı değiştirilmek istenirse aşırı hassasiyet 

göstererek kişisel haklarının tecavüzüne mahal vermemeliyiz. Özgürlük, mahremiyet, kendi 
kaderini tayin konseptleri, doğaları gereği, sadece fiziksel özgürlüğü değil, serbest düşünceyi 
de 22 kontrol altına almak üzere tasarlanmış programlarla mutlaka çatışma içindedirler. 

1970’li yıllarda  aklın kontrolü hakkında çok senatörün ve bilim adamının  beyanatları 
gözden kaçtı. Bazı bilimsel teoriler  fazla dikkat çekmedi ve yeterli tanıtım olmayınca 
araştırmaların geliştirilebilmesi için fon bulunamadı . Beynin çalışması hakkında böyle bir 
teori Dr Robert O. Becker’e aitti. Bu onun Doğru Akım Perinöral  Sistemi (sinir çevresi) 
keşfinin teorisiydi. (DA perinöral sistemi) Beyindeki elektrik dürtülerinin kafa tasının içindeki 
en temel faaliyetlerden biri olduğu kabul edilmektedir. Deniyor ki elektrik sinyalleri 
sinirlerden süratle geçerek bir çok fonksiyonun yerine getirilmesini sağlarlar. Dr Becker’in 
araştırmalarına göre, vücutta daha yavaş çalışan bir sistem daha var ve o hızlı sistemi 
ittiriyor. Tıp dalında çok kişi henüz Doğru Akım Perinöral  Sistemi hakkında bir şey 
işitmemişti. Dr Becker, telepatinin, vücudun bir enerji yardımı ile iyileşmesinin, ve doğal 
organ yenilenmesinin bu sisteme bağlı olduğuna ve bu sistem tarafından etkilendiğine 
inanıyordu. Beyin ve vücut içinde mesajların seyahat ettiği yeni bir sistemin  var olduğuna 
dair ortaya bir teori atan az sayıdaki bilim adamlarından bir tanesiydi. Bu sistem , bu 
zamana kadar bilimsel açıklaması eksik kalan, telepati ve iyileşmenin de aralarında 
bulunduğu bir çok değişik fenomeni açıklamakta yararlı olabilir 23 

Dr Becker semenderleri ve bazı hayvanları (vücüt kısımları tekrar büyüyebilen ) denek 
olarak kullanarak çok seneler uzun araştırmalar yaptı. Çalışırken elindeki maddi imkanlar 
son derece kısıtlı idi, araştırmalarına daha fazla devem etmeye olanak kalmamıştı. Bütün 
bulara rağmen buluşları devrimci mahiyetteydi. Bazı hayvanların kaybettikleri organlarının 
nasıl tekrar büyüdüklerini keşfetti ve bu prensibi kırılan kemikleri tekrar onarmakta  
kullandı.24 

DA Perinöral sistemi anlamak için bunun hakkında daha çok bilgi sahibi olmak zorunludur. 
Peki bu yeniden oranım ve iyileşme de nasıl kullanılabilir. Bunu daha iyi anlamak için Dr 
Becker’in  The Body Electric (Vücut elektriği ) kitabındaki deneylerini okumak gerekir. 

Şöyle bir şey olabilir mi? Acaba DA perinöral sistemi ayrıca vücuttaki psişik fonksiyonlara 
katkıda bulunan bir faktör mü?.Vücudun tekrar onarımı hakkındaki teorisinin dışında  Dr 
Becker ayrıca Telepatinin içerde ve insan beyni ve vücudu içinde nasıl seyahat edebildiği 
hakkında  kendi teorisini yazmıştı.Yeni sistemi tasvir ederken şunları yazdı: “Sinirler boyunca 



bilginin süratle aktarımı sistemine ilave olarak, omurgalıların organizmasında bir de yavaş 
elektrik sistemi vardır ve sinirler boyunca yavaş olarak değişen bir akımı kapsar.” 25 

1970 lerde, hem yazar hem de bilim adamı olan A.S.Pressman  
 Dr Becker’in AC Perinöral sistemin mevcudiyeti hakkındaki   teorisini kabul etti. Omur 

iliğin bir “doğru akım” ürettiğini söyledi. Bu akım sinirler boyunca hareket etmektedir. 
Ayrıca da daha sonra şunları yazdı. 

.., Gerçekte omuriliğin enine kesimi kollar ve bacaklar üzerindeki potansiyelde belirgin bir 
değişime yol açtı, ama bu arada kollara ve bacaklara giden sinirlerin kesilmesi potansiyeli 
sıfıra indirdi. Halle etkisi yardımı ile yapılan daha ileri araştırma, muhtemelen elektronların 
sinir boyunca (oysa sinirlerdeki biyoakımlar iyonların radyal hareketinden oluşur) hareketi 
nedeniyle oluşan direkt akımın sinir lifi boyunca dendritten-nevronun gövdesi-axon 
istikametinde geçtiğini gösterir. Duyusal sinir liflerinin periferal (çevresel) uçlarda pozitif bir 
potansiyellerinin olduğu oysa motor liflerinin negatif bir potansiyelleri olduğu bulunmuştu. 
26  

Dr Becker kendi deneylerinin DA perinöral sistemin varlığını ispatladığını vurguladı. DA 
perinöral sistemin kol ayak yenilenmesini, psişik fenomeni  e bazı insanlar arasındaki  
birbirlerine olan yakınlığı açıklayabileceğine inanmıştı. 

Biyo alanlar  hakkındaki çalışmaların  hala emekleme aşamasında olduğunu 
unutmamalıyız. SQUID yardımı ile kafalarımızın etrafında bir manyetik alanın bulunduğunun 
keşfedilmesinden bu yana henüz bir on senelik zaman geçmiştir…. 

Elektron mikroskobu bize bütün yaşayan hücrelerin içinde, daha evvel hiç dikkatimizi 
çekmeyen kompleks yapıda kristallerin var olduğunu göstermiştir. Bunların fonksiyonunun 
ne olduğunu henüz ancak tahmin edebiliyoruz. Şimdilerde elimizde bulunan bazı kanıtlar 
psişik niyetin  katı yapıdaki cihazlardan geçen  akımın akışını etkileyebileceğini 
göstermektedir, böylece duyum ötesi  

faktörlerin  faaliyet gösterdiği enerji seviyelerine yaklaşmakta olduğumuzu gösteriyor 
olabilir.. Bütün canlıların hafifte olsa bir elektromanyetik alan yaratabildiğinden ve tamamı 
olmasa bile büyük bir çoğunluğunun dünyanın manyetik alanını hissedebilmesinden dolayı, 
bu araç yardımı ile iletişim  kuvvetli bir olasılık olarak ortada duruyor. Savunma  
Bakanlığındaki işini gayet iyi bilen silah planlamacılarının bu alanda multi milyon değerindeki 
bir araştırma gayretine girmiş olduklarının açık edilmesi, toplumda bu konuda çalışmakta 
bilim adamlarının bu fikri akıllarından çıkarmamalarının bir başka nedeni. 27 

Telepati yoluyla mesaj gönderilirken “ gürültü” probleminin dışında Dr Becker psişik 
yayının mesafeyle sınırlı olmadığına dikkat çekti, oysa hayvanların kafalarının etrafında 
bulunmakta olan manyetik alan fazla uzağa gitmiyor. Bundan sonra ELF (elektromanyetik 
alan) yayınlarının bütün dünyanı  etrafını dolaşabileceği ve zayıflamayacakları fikrini ileri 
sürdü. Şöyle yazmıştı.”Eğer yaratılıştan var olan bir frekans seçicisi bu bantta çalışmakta ise,  
yayını alış dünyanın her yerinde aynı olmalıdır” 

DA perinöral sistemin ve elektromanyetik alanların üzerinde doğrudan deneyler  yapılan 
bir teori olduğu hipotezini ortaya attı. 

“Telepati perinöral sistemin elektromanyetik alanı içindeki biyolojik yoldan 
programlanmış ELF titreşimlerinin yayını ve alınması olabilir” dedi. Dr Becker şöyle bir soru 
yöneltti; eğer bazı kişiler bu manyetik alanları belirleyebiliyorsa, niye bazı kişiler birbirine 
bağlı bu alanlarla diğerlerini etkileyemiyor?. Ayrıca şunu söyledi, “böyle bir  etki kurulduktan 



sonra  cansız maddenin  elektromanyetik yapısı üzerindeki biyo alanların istemli faaliyeti 
fikri bir ihtimal olur” 28 

Şöyle yazmıştı,  
…. Biyo alanların gücünün dünyanın  manyetik alanının gücünün çok altında olması bir 

problem. Diğer yaratıklardan gelen her girdi gürültü içinde gömülü kalır Bu 
telekomünikasyonların karşısındaki ortak engel ve bir çok yolu var. En kolayı hem 
göndericinin hem alıcının aynı frekansa kilitlenmeleri, yani başkalarının hissedemeyeceği bir 
frekansa ayarlanmaları. Bu kilitlenme yöntemi  spontane ESP tecrübelerinin niçin akrabalar 
veya yakın arkadaşlar arasında yaşandığını açıklıyor. Belki bir gün cihazlarımızın hassasiyeti o 
dereceye kadar  ilerleyecek ki , seçilmiş frekanslardaki biyo manyetik alanlara ayarlanacağız, 
ve şimdi radyoyu nasıl ayarlayabiliyorsak ESP ile de aynı şekilde ayar yapabileceğiz.29 

Dr Becker’in “The Body electric” kitabında ileri sürdüğü teoriler dışında  kedi araştırma  
çizgisi dikkate alındığında şüphe uyandıran bazı garip hadiselerden bahsetmiştir. 
Araştırmalarını daha ileriye taşıma gayreti için da karşılaşmış olduğu bazı kimseler 
isimlerinin araştırma içinde anılmasını istediler, ona finanssal desteği kestiler ve  
dürüstlüğünü sorguladılar. Hatta bazı bilim adamları sırra kadem bastılar. Buffalo daki The 
Erie Magnetics şirketi NewYork’ta bir konferans organize etti . Birleşik Devletler Silahlı 
Kuvvetleri için Elektromanyetizm üstünde bir çok deney yapmış olan Dietrich Beischer 
konferansa iştirak edecekti. Konferans başlamazdan önce  Dr Becker, Beischer’den bir 
telefon aldı, Dr Becker’e ankesörlü telefondan aramakta  olduğunu, uzun konuşamayacağını 
söylüyordu. 

“Beni gözlüyorlar, sizinle artık hiç temas kuramayacağım.” 
Dr Becker Beischer’in Pensacola daki ofisini aradı . ‘ Böyle bir kimse burada yok şeklinde 

bir yanıt aldı. Hayret etmişti  “ on seneler boyunca burada önemli araştırmalar yapmış olan 
bir adam bir anda yok oldu” 30. Dr Becker’in yazıları  telepati ve telepatinin nasıl çalıştığına 
dair bilimsel bir teori ortaya koyarken,diğer bilim adamları, insan aklına müdahale edecek 
ve onu kontrol edecek, giderek daha gelişmiş ve sofistike şekle dönüşecek makineler icat 
etmekle meşguldüler.     California’daki  Stanford Araştırma Enstitüsünde psikolog Lawrence 
Pinneo ve bilgisayar uzmanları Daniel Wolf ve David Hall aklı okuyabilecek bir cihazın ilk 
iptidai modelini geliştirdiler. 

Bu makinede sanki beyin dalgaları şekillerinin kendilerine has bir lisanları var gibi 
gözüküyordu.. İnsanın  düşünceleri (basit kelimeler) makine tarafından alınıyordu  ve bu 
düşünceleri tanıyabiliyordu. 

EEG elektroansefalografın belli bir kelime için belli bir şekli,- kelime yüksek sesle telaffuz 
edilmese bile,- olması fikrine dayanmaktaydı. Düşüncelere reaksiyon gösterirken makine 
belli bir istikamete doğru kamera yöneltiyordu. Makinenin okuyabileceği (akıl 
okuyabileceği) kelime sayısı o dönemde henüz sınırlı idi.31 Eğer Stanford Araştırma 
Enstitüsü halkın gözünde beyin dalgalarını deşifre edebilecek bir makine icat edebilmiş 
olsaydı, “akıl” kapsamında yapılmakta olan araştırmalara Savunma Departmanının yatırmış 
olduğu milyarlarca dolar daha ileri sonuçlar verebilirdi. Sonuçlar hiçbir zaman gazetelere 
yansıtılmadı. 

Aynı on yıllık dönem içinde bir başka bilim adamı aklın uzaktan kontrolünün bilgisayarla 
bağlantılı olarak çalıştığını anlattı. Dr Adam Reed isimli bir bilim adamı Rockfeller 
Üniversitesinde Savunma departmanı için  çalışmalar yapmıştı.1976 senesinde Amerikan 
Bilimi Geliştirme Derneği’nin bir toplantısında  bir elektrikli implant  yardımı ile beyin büyük 



bir bilgisayara bağlanır. Bilgisayarın radyo kontrollü bir hafızası bulunmaktadır. Dr Reed bu 
bilgisayar hakkında şöyle konuştu. 

İstediğiniz her şey depolanacaktır, yabancı lisanlar, matematik, müzik, tarih ve ilave 
etmek istediğiniz başka  her şey. Derhal geri çağırabileceksiniz. Sizin kendi hafıza 
hücrelerinizdeki ve bilgisayarınızdaki bilgi kolayca erişilebilir olacaktır….  geleceğin ideal 
bilgisayarı   beynin doğal çalışmasının bir uzantısı olup beynin bazı  mevcut yapıları  ile 
paralel çalışmalıdır ve aynı programı ve veri lisanını kullanmalıdır. İnsanların onu siyasi 
yapının empoze ettiği doğrultuda kullanmaları yerine   kendi amaçları doğrultusunda 
kullanabilmeleri  hayati derecede önemlidir.32 

 
Şöyle devam etti  “aklın içine düşüncelerin enjekte edilebilmesi düşünülebilir. Eğer siyasi 

yapı değişir  ve  suiistimallerin yaygınlaşması beklenirse, bu toplumdan kaçıp kaybolma 
zamanı geldi demektir.” 

Dr Reed ayrıca gelecekte insanların elinde böyle bir cihazın bir gün olacağını söyledi. 33 
Dr Reed’in kaybolacağını söylediği insanlar neredeydi. Halk arasında henüz çok fazla 

bilinmeyen aklın suiistimali su üstüne çıkmıştı. 
Kolej profesörü Dorthy Burdick tarafından yazılmış olan ” Such Things are Known” (Bunlar 

Bilinen Şeyler) 34 kitapta teşebbüs edilen zihin kontrolü  hakkında  yazmıştı. 1970 lerde 
beynine elektrot implant edilmeden vuku bulmuştu bu hadise .1978 de Walter  Bowart’ın 
“Operation Mind Control (Zihin kontrolü operasyonu) kitabında Hava Kuvvetlerinde ki Çavuş 
David ‘in şöyle dediğini yazıyordu. 

“Hafızamdan sadece bazı parçalar var….Sanki tecavüze uğruyorum gibi geldi, sanki  birisi 
kafamın ırzına geçiyordu” 35 Daha sonraları araştırmacı Julianne McKinney zihin kontrolü 
deneylerine tabii tutulmuş bir çok denek tarafından arandı. Zihin kontrolü için teşebbüslerin 
1960 lı yıllarda başlamış olduğunu söylediler. Kurbanlardan hiçbir tanesinin geçmişte 
psikolojik rahatsızlığı olmamıştı. Zihin kontrolünde kurbanların hatıralarının depolandığı 
bilgisayarlar daha önceden kullanımda olmuş olması gerekir. 

Gene 1970 li yıllar’da toplumu değiştirmeye çalışan  bilim adamı B.F.Skinner’in peşinden 
giden çok sayıda profesyonel bulunuyordu Kendilerine ‘davranışçılar’ ismini veren bu grup  
Birleşik Devletlerin her tarafında bulunan farklı  bir çok kurumda davranışları düzeltmek 
istiyordu. Skinner Beyond Freedom and Dignity adlı kitabı Time Mecmuasının kapak 
yazısında çıktığında Skinner bir çok kere felsefesini anlatan beyanat verdi. Şöyle diyordu “ 
Teknolojinin (bütün kültüre şekil verecek) ana hatları zaten açık…Ana sorumuz davranış 
bilmine sahip olup olmadığız değil, ama onu ne zaman kullanacağımız. 

Vatandaş bunu sadece  düşünceler, duygular ve irade gücü olarak ele aldığı müddetçe , 
kullanılmayacaktır. 

-------------------------------  
 
Peter Schrag’ın Mind Control adlı eserinden. Curtis Brown Ltd izniyle yeniden basılmıştır. 
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Skinner ayrıca şöyle diyordu.” Bazı yerlerdeki imajım, ipleri çekip, insanları manipüle 

edecek  bir canavar gibi. Gerçekten öte bir şey olmaz , insanlar zaten manipüle ediliyorlar; 
ben sadece onların daha etkin şekilde manipüle edilmelerini istiyorum.36. Beyond Freedom 



and Dignity adlı kitabında Skinner şöyle yazmıştı.”Ortadan kaldırdığımız şey otonom 
insandır,-iç insan….Davranışın bilimsel analiz otonom insandan kurtulmaktadır ve kontrolü 
onun çevre üzerinde uygulaması  gerektiği söylenene çevirmektedir. İhtiyacımız olan daha 
fazla kon troldür, daha azı değil.” 37. Amerika skinner’in fikirlerini öğrendi. Acaba daha kaç 
tane davranış bilimleri bilim adamı halkın gözünden uzak çalışmaya devam ediyordu? 
Onların felsefesi insan aklının kontrolünün çok ötesinde şeyleri arzu etmekteydi, ama 
gözden ırak çalışmakta olduklarından hiçbir zaman öğrenilmediler, karanlıkta kaldılar. 

1977 de Chicago Tribune CIA müdürü Stanfield Turner’in şöyle söylemiş olduğunu 
yazmıştı. “Ruslar düşünceleri okuyabildiklerini iddia eden kişileri gözlüyorlardı ve onları gizli 
toplantılara ışınlıyorlardı” 38 Turner gibi bir çok istihbarat subayı  Sovyetlerin zihin kontrolü 
teknikleri hakkında uyarılmışlardı, oysa Birleşik Devletlerin gizli hükümetinin  aklı uzaktan 
etkileyebilecek sofistike  imkanlara sahip olduğu söylenmemişti. 

1979 senesine gelindiğinde John Marks “ The Search for the Manchurian Canditate” 
(Mançuryalı Namzetin aranması) isimli bir kitap yayınladı. Bu kitabı yazarken 16.000 sayfa 
dokümanı elden geçirdiğini ve bunların Bilgi Serbestisi Anlaşması 39 uyarınca  kendi 
tarafından elde edildiğini yazdı. Bunlar  CIA ye ait evraklardı ve içinde görünmeyen 
hükümetin yararlandığı hiçbir teknolojik bilgiyi içermiyorlardı. Görünmeyen hükümet Bilgi 
Serbestisi Anlaşmasına konu olamazdı. Marksın görebildiği şey CIA departmanlarının yapmış 
olduğu deneylerdi. Uzaktan zihin kontrolü hikayesi gizliydi. Her ne kadar deneyler hakkında 
Marks’ın kitabında tasvir ettiklerine bakarak hüküm veriyorsak ta, kurbanlara reva görülen 
muamele caniyane ve acımasızdı. 

 
Marks kitabında zihin kontrolü işle ilgili araştırmaların  1956 da kurulmuş olan Bilimsel 

Mühendislik Enstitüsünde nasıl yürütüldüğünü anlattı. Araştırma ve Geliştirme Ofisinden 
olan CIA yetkilileri davranış bilimleri  ve tıp bilim adamları kiraladılar. Bir gazi meslektaşını 
şakasını hatırlamıştı “ eğer bir kişinin sfinkterinin (anüs adalelerinin) radyo frekansını tespit 
edebilseydin, onu odadan gayet hızlı kaçırabilirdin… 

Marks şöyle yazmıştı     “Tekrar ciddiyete dönersek, gediklinin biri tekniğin makul 
olduğunu  söyledi“  40. CIA makul olanı aramaktayken , görünmeyen hükümet ileri teknikleri 
ve sofistik akıl kontrol cihazlarını gizli tutmaya devam etti. Diğer Birleşik Devletler istihbarat 
ajanlarına ilerdeki  senelerde zihin kontrolü  çalışmalarını kopyalamaya izin verildi  Niye izin 
verildi? Sebebi görülmeyen hükümetin imkanlarını maskelemek için olabilir mi? 

1970 ler sona erdiğinde  Walter Bowart zihin kontrolü konusundaki yaşanmış gelişmeleri 
şöyle özetledi. 

…. Her ne kadar zihin kontrolünün acı-ilaç-ipnotizma yöntemleri gerçekten artık 
durdurulmuş ise de , şuna inanabiliriz; durdurulmasının illegal veya ahlaka aykırı olduğunun 
düşünülmesinden değil. Durduruldu çünkü artık demode oldu, beynin ışınım ve elektronik 
beyin uyarılması kriptokrasiye (gizli perde arkası yönetime) daha güçlü bir kontrol şekli 
vermiş olmasındandır. Şu da muhtemel, kriptokrasi şimdilerde kişinin aklının ve bedeninin 
kontrolünü bırakıp kitlelerin kontrolüne yöneliyor.41. 

 
İnsanlar 1980 lerin gelişini selamladılar, 1970 lerde olmuş olan bazı olay eğer ciddi şekilde 

incelenmiş olsalardı, olayların arkasında bazı zihin kontrolü sistemlerinin kullanılmış olduğu   
meydana çıkardı. Zihin kontrolünün tarihin gidişatına yön verirken kimsenin şüphe 



etmemesinin  sebebi kimsenin bu şekil işlemleri bilmemesiydi. Hiç kimse işlerine uzaktan 
kumanda edilmiş olduğunu bilmiyordu. 

 
BÖLÜM 4 

1970’ler, Gözden ırak deneyler 

1970’ler de zihin kontrolü hakkında yapılan araştırmalar batı da devam ederken , doğuda 

yaşayan insanların aklın uzaktan kumanda edilebileceği konusunda en ufak bir fikirleri bile 

yoktu. Benim doğudaki küçük dünyamda yaşamakta olduğum hayatın batıdaki, çok kişilerin 

hayatı ile pek çok ortak yönleri bulunuyordu. Pakistan’da dışarılarda olmayı çok seviyordum, 

ayrıca yüzmek, sandala binmek basketbol oynamak ta çok sevdiğim şeyler arasındaydı. 

Edebiyat konusuna gelince, ne hikmetse bilmem ama insanlar bana okuyayım diye sürekli 

kitap verirlerdi. Birisi aileme yüz tane Amerikan kitabı verdi, bunlar arasında Tom Sawyer’in 

maceraları, Robert Frost’un şiirleri ve  siyaset hakkında da birkaç kitap bulunuyordu. Bu 

aralarda bir kütüphane kapandı, oradan da çok sayıda Readers Digest elimize geçti. Aklımda 

bzı kalan diğer kitaplar arasında Bertnard Russell’ın denemeleri, klasik hikayeler 

koleksiyonu, Ezop’un  fabl’ları var, diğer bir çoğunu ise hatırlamıyorum. Bir yerde kitapları 

hediye edenler beni haberleri olmadan bir edebiyat türü üzerinde eğitmekteydiler . 

Pakistan’da kitaplar pahalıydı ve böylesine çok kitap alıyor olmak olağanüstü bir şeydi. En iyi 

arkadaşlarıma rica ettim ve doğum gününde kitap getirmemelerini söyledim. Doğum 

günlerinde kitap hediye edilen kişilere acıyordum .  

Kitapların dışında bir arkadaşım babasından almış olduğu bir yığın Amerikan  gazetesini  

verdi. Gazetelerde Viet Nam savaşıyla ilgili savaş haberleri bulunuyordu. “ Washington D.C 

de öğrencilerin savaş karşıtı yürüyüşü”. Senatör George Mc Govern bu kamaradaki her bir 

senatörün kısmi olarak 50.000 genç Amerikalının erkenden mezara gönderilmesinden 

sorumlu olduğunu söyledi.1 

Bu arada 1971 de Pakistan Hindistan savaşı patladı. Biz babamın da çalıştığı ordunun silah 

deposuna yakın bir yerde yaşamakta olduğumuz için bir keresinde süs görevi gören topların 

üzerine tırmanıp oyun oynamıştım. Babam bazen askeri ciple içerde gezdirirdi. 

Etraftaki  tanklar, uçak savar silahları, stenler, top mermileri merasim  yürüyüşleri,  

sergilenen silahlar her zaman ki alışılagelmiş görüntülerdi. Oysa şimdi farklıydı. Bu gerçek bir 

savaştı. Haykıran sirenler, karartmalar, üzgün aileler. Hindistan binlerce Pakistan askerini 

Bengladeş’te savaş esir almışlardı . 

Bir gece  yüksek sesli alarmlardan  bir hava hücumu olacağı uyarısını işittik. Annem bize 

seslenerek aşağı inmemizi ve merdivenin altına saklanmamızı söyledi. Yatak odam karanlıktı. 

Pencereler örtülüydü. Koridoru aydınlatmak için sadece bir mum yanıyordu. Kız kardeşim 

aceleyle merdivenden indi. Aşağıdakilerin yüksek sesle yaptıkları konuşmalar duyuluyordu. 



Birdenbire sıcak bir his duymaya başladım, göğüs bölgelerimde ve kaslarımdaydı. 

Karyolamda oturmuştum. Ne hareket etmek istiyordum ne de aşağı inmek. Kafama bir şeyin 

yandan    bastırdığını hissediyordum. Çok bariz bir güçtü. Önce kardeşim Nasir’in  yukarı 

beni almaya geldiğini zannettim, sanki kafama bir balonla bastırıyordu. Seslendim ama 

kimse yoktu. Hepsi merdivenin altındaydılar, oysa bu gücün dışarıdan geldiğini biliyordum. 

Tekrar  sanki bir enerjinin beynimi     bastırdığını hissettim. Sakin duygular bedenimin alt 

kısmını sardı. Hareket etmedim, kendimi huzurlu hissediyordum. Nasir aşağıdan bağırıyordu  

”in aşağı” .Aşağı inmeliydim, ayağa kalktım hareketlerim aniydi, kesik kesik ti. Aşağı inerken 

ise, yürüyüşüm de ne düzgündü nede doğaldı.  

Tanrım bu bir hava saldırısıydı, ılık  huzurlu duyguların zamanı değildi. Bacaklarımın kendi 

iç irademle  veya beynimle hareket etmediğini hissediyordum. Hareketler garipti, ve 

yürüyünce bacaklar yerine sanki iki  değnek dışarıdan gelen bir enerji  hareket ettiriliyordu. 

Aşağı inip  merdivenin altına sığınırken, kendi kendime sordum.”Niye böyle  huzurlu?, 

dışarıda uçaklar şehri bombalıyorlar” Sessizlik içinde bekledik ve nihayet hava taarruzu sona 

erdi. 

Çok seneler sonra 1991 yılında jurnalime şöyle yazacaktım. 

Düşünülmeden yapılan hareket durumu uzaktan kumandalı E.S.B ve motor hareketinin 

kontrolü için bir test imkanıdır. Kurbanın karar verme opsiyonu veya seçim şansı 

kalmamıştır. Düşünülmeden yapılan harekette  birisi ille de bir hareket yapacaktır, çünkü 

böyle hareket etmek kaçınılmazdır.   Mesela hızlı trafikte araba kullanırken, hızlanmalısınız. 

Kırmızı ışık yanınca frenleyip, durmalısınız. Başka bir seçiminiz bulunmuyor. Bir deneyde 

bu gibi hareketler beyne gönderilen E.S.B veya mesajların iş görüp görmediğini ortaya 

koyar. Beynin farklı parçaları vücudun içinde   huzur, huzursuzluk, nefret  veya benzer 

duygulara yol açabilirler. Bunlar dürtüler olarak kullanılırlar ve iki farklı şekilde ulaştırılırlar 

a)E.S.B,  b)telepatik duygunun transferi ile. Eğer bir acil durumda E.S.B kişiyi 

sakinleştiriyorsa, aksi bir durumda ise huzur dolu bir ortamda insanda panik yaratabilir. 

Bu dürtüler beyin üzerindeki uzaktan E.S.B deneyleri ile mükemmelleştiriliyor.  Hatırama  

yazmış olduğum açıklamalar 1970 lerde aklımın köşesinden geçmezdi. Hava  taarruzu 

sırasında çok garip fakat bir o kadar gerçek bir şey olduğunu biliyordum 

1970 li yıllarda hayatım için çok farklı şeyler  planlamıştım. Savaştan sonraki üniversiteyi 

bitirmiştim ve pedagoji diploması almıştım. Mill Hill Brothers of London’a bağlı çok büyük 

bir erkek okulunda öğretmenliğe başladım. Ama kafamın içinde bir hayalim vardı, çok iyi bir 

öğretmen olmalıydım ve Londra Üniversitesinde yüksek lisans yapmak istiyordum. Hemen 

arkasından kardeşim Gul reklamcılık sektöründe  bir  satış işi buldu , televizyon spotlarını 

göz alıcı reklamlarla doldurdu. Nasir orduda görevli asker olmaktan bahsediyordu. Derken 

apansız Babamız vefat etti. İlk ve son kalp krizi olmuştu. Cenazesinde arkadaşlarından bir 



tanesi şöyle konuşmuştu.”Hayatının otuz yılını orduya verdi, cesur bir asker ve iyi kalpli bir 

insandı.”biz birbirimize çok bağlı bir aileydik ve bu nedenle babamızı özlüyorduk. O sene çok 

bağımsız bir kişi oldum, bunu fark ediyordum. Yüksek lisans derecesi alma hülyamdan ise 

hiç vazgeçmedim, çok istiyordum. Bu benim tarzımdı ve hayalimi böyle canlı tutuyordum, 

ama  bir tesadüf çok şeyi değiştirdi. Bir sabah Annemi Z.A.Bhutto’ nun evinden aradılar. 

Arayan Birinci kadın Nurat Bhutto’nun ofisinden bir  görevliydi. Ofiste bir süre yardım 

edecek bir kişiye ihtiyaçları vardı. Eğer konu ile ilgilenirsem  ertesi gün bir limuzin beni 

almaya gelecekti. Birinci kadının ofisi büyük beyaz bir malikanenin önündeydi. Başı türbanlı 

muhafızlar başkan geziden dönünce trompet çalıyorlardı. Bazı zamanlarda tel kapıdan 

izlerdim. Kız kardeşinin bizim komşumuz olduğu zamanlarda bende küçük kız çocuğu iken 

onu çatıların tepesinden seyrederdim. Her fırsatta, gazetelerde çıkan resimler yerine, 

ziyarete gelen diplomatları tel kapıdan seyrettim, Başkanın evindeki garden partilere ve 

toplantılara katıldım. Bir gün bir kaset çaları çalmak istediğimde üzerindeki yazıları 

okuyabildiğimi ana anlayamadığımı fark ettim . Yerime oturdum. Bunlar gayet basit 

kullanma kumandaları idi . Fakat niye bu sözcüklerin hiçbir anlamları yoktu? Bir kaç dakika 

sonra o dışarıdan  gelen ve elektriği andıran duygu , tekrarladı. Beynimin bir bölümü içinde 

vınlıyordu. Hiçbir insan beyninin böylesine güçlü bir akım üretemeyeceğini gayet iyi 

biliyordum, birkaç dakika için bile olsa böyle bir şey mümkün olamazdı .   Kasetçaları uzağa 

koydum. Diğerleri hala general hakkında şakalar yapıyorlardı. Anı defterime bunu 

yazdığımda “ Bana öyle geldi ki sanki kısa bir süre için bir şey beynimi bloke ediyordu, ama 

ne olduğunu bilemedim. Eminim ki dışarıdan geldi, kaset çaların üzerindeki  yazıların bir 

anlamı yoktu. 

Başkanın evinde çalışmam sona erince bir okulda sabah dersleri vermeye başladım. 

Çocuklara öğretmenlik yapmanın en büyük aşkım olduğunu anladım. Birinci kadın bana bir 

referans mektubu vermişti. 

Mektupta “fevkalade bir karakteri” olduğu yazılıydı, ayrıca “etkili ve çalışkan “ 

olduğumdan söz edilmişti. Buna karşılık ise ben de Başkanın evinde işlerin içerde nasıl 

yürütülmekte olduğunu öğrenmiş oldum. Bizler artık annemin gözünde “iyice büyüdükten” 

sonra, annem ilk okulda öğretmenliğe başladı, Fransızca dersleri aldı ve biraz Fransızca 

konuşmayı becerdi. Annemi bir neşe kaynağı olarak tasvir edebilirim. Akşamları evde birileri 

ile  toplanmaktan çok hoşlanırdı, gelen arkadaşları ise annemden şarkı söylemesini rica 

ederlerdi.” Hadi gel, bize bir şarkı söyle” derlerdi, O da misafirlere şarkı söylerdi. Evimizde 

müziğin çok çeşidi bulunurdu, eğer plak çalmıyorsa  banyoda şarkı söylendiğini duyardık. 

Annem  sık sık  ilham veren hikayeler anlattı Tarihçi ve filozof Thomas Carlyle dan  2 söz 

etmeyi severdi. Bize mukaddes kitabımız Kuran’dan alınma hikayelerin din tarihi olduğunu 

anlatmıştı . Her dinin iyi olduğuna inandığını fakat  dinlerin sadece inanılmak için değil ama 

her daim  yaşanmak için olduğunu söylemişti. 



Bir gün Kuran’dan alınma Hz Isa ilgili aşağıdaki hikayeyi yeşil plastik kaplı kitabına yazdı. 

 

Melekler şöyle demişti 
 "Ey Meryem! Allah sana  
kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki, 
 adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir; 
 dünyada da ahrette de itibarlı,  
aynı zamanda Allah'a çok yakınlardandır.3 
Allah ona kitap (okuma ve yazmayı), 
 hikmeti ve Tevrat ile İncil'i öğretir. 
Allah onu İsrail oğullarına (şöyle diyecek)  
bir peygamber olarak gönderir:  
"Şüphesiz ki ben size Rabbinizden bir âyet (mucize, belge) getirdim:  
Size, kuş biçiminde çamurdan bir şey yaparım da içine üflerim,  
Allah'ın izniyle o, kuş olur; 
 anadan doğma körü 
 ve alacalıyı iyileştiririm  
ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim…4 
 
Bütün dinlerin mensupları Hazreti İsa’nın mucizelerine inanırlar. Oysa Hindistan’daki 

yogilerden başka hiçbir kimse onun gerçekleştirmiş olduğu mucizelerin arkasında yatan 
enerjiyi açıklamaya cüret etmemiştir. Einstein bir keresinde şöyle demiştir; “Dini olmayan 
bilim topaldır ve bilimi olmayan din ise kördür.” 

Dinin bir çeşit bilim haline getiriliği yoga tekniğinde yogaların bazı meditasyon şekilleri, 
İsa’nın, Muhammed’in, İsa’nın bazı havarilerinin ve bazı azizlerin meditasyon uygulamaları 
ile mukayese edilmiştir. Bu meditasyon uygulaması  sadece belli bir pozisyonda oturmak 
şeklinde tezahür etmez, fakat aklın çok kesif bir şekilde konsantrasyonu nu da içerir.  

Tanınmış psikolog Dr Carl Jung yoganın yalnızca doğru şekilde ve yardımcı olarak 
kullanılması gereğine işaret ederek, şöyle demiştir. 

 
Bir dini yöntem kendinin ‘bilimsel’ olduğunu ileri sürüyorsa Batı dünyasında belli bir  

popülaritesi  var demektir. Yoga bu beklentiyi karşılar. Kontrol edilebilen bir deney imkanı 
sunar ve böylece ‘olaylar’da’ bilimsellik boyutunun olması ihtiyacına cevap  vermiş olur. 
Bunun yanı sıra enine boyuna, çok uzun geçmişi, kendi doktrini ve yöntemi hayatın her 
safhasını dahil eder ve bu nedenle de hayal bile edilemeyecek kadar çok imkan sunar. 

Ben gerçekten inanıyorum ki bedeni ve aklı mükemmel bir birleştirme metodudur, ve 
oluşturdukları birlik çok nadir sorgulanabilir.  Bu birlik bir takım önsezilerin bilinci aştığı 
psikolojik bir hal yaratır 5 

Yoganın bir çok çeşidi bulunmaktadır. Bazı yoga çeşitleri sadece vücuda yararlıdır, bazı 
yoga yöntemleri ise hem akla yardımcı olur ve ona mucizevi güçler verir. Raja yoga bilimsel 
bir teknik olup, kozmik zekayı bulur ve henüz tanınmayan enerjilerden yararlanır. Daha 
sonraları  hem dinsel hem bilimsel  açıdan evrende henüz yararlanılmayan enerjilerin 
bulunduğunu keşfettim. Bir çok bilim adamının mevcudiyetine inandığı yeni bir enerji olan 



serbest enerji ve psikokinesis (PK) bu güçlerin birer  yüzüdür. Bilimsel yöntemler kullanarak 
kozmik enerjiyi toplayan yogiler Hz İsa’nın  bu enerjinin kuvvetini bildiğini ve onun ileri bir 
şeklinden yararlandığını söylemişlerdir. Deniliyor ki O maddeyi nasıl hayat gücüne veya 
enerjiye dönüştürdüğünü biliyordu. İleri yogiler öylesine bir konumsa gelmeyi 
başarmışlardır, kendi içlerinde buldukları enerji  şu andaki haliyle bilimsel olarak 
açıklanamamaktadır. 

The Science of Meditation’ mecmuasında  (Meditasyon bilimi)  büyük yogi H.Saraydarian 
yoga ve meditasyon hakkında şöyle yazıyordu.”….Shivea Yoganın en üstün örnekleri  
Hinduizmin, Hristiyanlığın ve Sufizmin  büyük muammalarında bulunur. Üstün Self [ yapıcı] 6 
üzerine odaklandırdıkları kalpleri vasıtası ile ön sezgi seviyelerine ulaşılabilinmiştir . İsa niçin 
gidip kırk gün çölde kaldı diye sorulduğunda, cevap “meditasyon yapmaya gitti” şeklindedir. 
Nasıl bir meditasyon yaptı ? Çok yoğun bir akıl konsantrasyonumu idi ?. 

İleri düzeydeki Hindu Yogiler aklın çok şaşılacak, doğa üstü güçlerini sergilerler, bu güçler 
İsa’nın sahip olduğu güçlerle karşılaştırılmıştır. Gene  Sufizmde de psişik güçler gelişmiştir. 
Hira mağarasının hikayesi hakkında fazla yazılı bir şey bulunmaz ,oysa Muhammed aylarca , 
senelerce kimsesiz, tek başına burada bulunurdu, Acaba yaptığı bu tür bir meditasyon 
muydu?. Akli yogaya benzer bir şey mi idi? Esası  aklın  çok yoğun konsantrasyonu olan bir 
metot mu idi? 

 
Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadise göre Hz. Muhammed şöyle demişti “bir saatlik 

derin düşünme altmış sene nafile ibadetten daha iyidir”.7 
Swami Vivekananda yoga tekniklerinin kullanıldığı büyük güçlerin hikayelerini anlatırken 

zaman  gene aklın  saflığının  bu güçleri üretmede harcanan çabanın en önemli bileşen 
olduğunu söylemiştir. Vivekananda ayrıca insanların yeni bir şey elde etmediklerini, bir çok 
güce sahip olduklarını, “proseslerin” “ büyüme” gerektirdiğini söyledi.8. Fenomenleri bazı 
kanunların düzenlediğini ve bu kanunların “sistematik bir çalışma” gerektirdiğini söylemiştir. 
Bu çalışmanın adı ise Raja Yoga dır. “Düşünce transferi” nosyonunun hiç üzerinde durulup 
durulmadığına dair bir soru sordu. Daha sonra telepatinin nasıl iki beyin arasında seyahat 
edebildiğini ve bütün akılların birbirleri ile bağlantılı olduğunu anlatmıştır.9.  

Psişik güç olarak adlandırılan olguya ulaşmanın safhaları bulunmaktadır. Bu safhalar şöyle 
kategorize edilebilir. 

 
1. İç odaklanma 
2. Sezgi yolu 
3. Psişik 
4. Süprer bilinç 
5. İsa bilinci 
 
Aklın kontrolünün garip sürecinin en  başlarında , ben de “iç odaklanma “ çalıştım.  İç 

odaklanma kişinin gözleri ile veya bir başka duyu organları ile değil onun yerine  kendi 
şuuruyla bakması anlamına gelir. Bu akla  vücuttaki duyguları kendi şuuruyla hissetmeyi 
öğretmektir. Bunlar  incelikli duygulardır, ben varım. Ben…im diyen duygulardır.Birinci adım  
bu duyguyu bulmaktır, sonra yukarı çıkılıp beyindeki hissiyat aranır. 

İç odaklanma yalnızca içeri doğru bakmayı öğrenmektir. Bu ilk adımdır. Bir kişinin 
vücudunda ve zihnindeki duyguları hissedebilmesi  o kişiyi psişik yapmaya yeterli 



değildir..Gerçek psişik kişiler geçmişteki, gelecekteki veya çok uzaktaki olayların imajlarını 
veya düşüncelerini görebilirler . Fark şöyle. Ben içimde kendime ait veya dışarıdan dahil 
edilmiş şeyleri hissedebiliyordum, oysa bunu becerebilmek psişik olmayı gerektirmiyordu, 
sadece aklın içine bakabilmek yeterli idi. Diğer önemli bir nokta ise şöyledir; iç odaklanma 
öğrenildiğinde akıl imajları içeride gösterir. İmajlar sadece resimden ibaret değildir, bunlar 
gri bir kitle şeklinde imaj olabilirler. Bunlar düşünceleri ve hatıraları gösterebilirler . Bu 
nedenle iç odaklanma uygulanırken hissetme görmeden daha önemlidir. Görüş aklı yanlış 
istikamete yönlendirebilir. Hissetmede bu olmaz. Merak etmiştim acaba şimdiye kadar 
hiçbir kimse içeri odaklandı  ve “hisleri”  yani vücudun oluşturduğu farklı duyguları  hiç tefrik 
etmeye çalıştı mı? 

İşte bu nedenle, yavaş ve çok daha sonraları, aklımı etkilemeye çalışan değişik düşünce 
katmanlarını keşfettim. 

Edgar Cayce çok ruhani biri ve aynı zamanda Amerika’nın en büyük medyumlarından idi. 
Edgar E.Cayce ve Hugh L.Cayce  Edgar  Cayce   ile  diğer kişilerin beyinleri arasında  telepatik 
bir iletişim olduğunu yazmışlardı. Edgar Cayce kendisi  şuurunun uzak yerlere uçup 
gittiğinden bahsetmişti ve  sanki kendisi orada hiçbir zaman bulunmamıştı. Şunun da ilave 
edilmesi gerekir, Cayce’nin kendi ifadesine göre bu gibi güçler başkalarına yardımcı 
olabilmek için “ bencil olmayan istekle” aranmalıydılar. 10 

Bu uzaklara taşıyabilme gücü hakkında bir çok yogi de bir şeyler söylemiştir. Vücut veya 
bilinç fiziksel motor gücü olmaksızın görülüyor ki uzak mesafelere taşınmaktadır. İşin içinde 
belirli bir enerji bulunmaktadır. Bu yeni enerji nedir?  onun yasaları öğrenilebilir mi? 

Bilim adamları bu enerjiden istifade edebilecekler mi? İleri aşamalara gelmiş olan yogiler  
meditasyon seanslarında tanrıdan gelen bir ilahi ışığa şahit olduklarını söylemektedirler. 
Eğer Hindistan  yogilere  uzakta gibi göründüyse, büyük bir Amerikalı da ayı düşünceleri 
söylüyordu O Edgar Cayce idi. Şöyle demişti *….             Meditasyon  dua ile birleştiğinde bu 
insanın burada bu dünyada   kendi vücudunun  ve şuurun  içinde, başka bir düzlemde  
karşılaşmasından daha az değildir……bu kutsal kişilere , peygamberlere azizlere mahsus 
değildir, onu kabul edecek ve ona göre hareket edecek herkes içindir.11 

Bu bilge kişiler yeni bir enerji zaten keşfetmişlerdi. Serbest enerjinin gerisinde yatan 
bilimsel prensipler ve telepati bir gün bilim adamları tarafından tamamen  anlaşılır hale 
gelecekti. 

------------------------------ 
 
*Warner Books Inc., New York, New York U.S.A izniyle yeniden basılmıştır. Edgar Cayce: 

Modern Prophet  The Association for Research and Enlightmet.Inc. Copyright © 1989.Bütün 
hakları saklıdır. 

 
Ancak bu enerjilerin nasıl kullanılacağına gelince? Bir gün  bunun cevabını öğrenmek 

zorunda kalacağımı o sıralar bilmiş olsaydım, korkumdan dışarı adımımı atamazdım. 
     1970 li senelerde annemin bana okuduğu hikayeler bana dinin tarihini öğretiyordu. 

Bana üstünde yeşil plastik kapağı olan ufak bir kitap hediye etti, ve şöyle dedi. “Onları 
okuduğun zaman sana huzur verecek.  O anda ilerde bu kitaba ne kadar çok ihtiyaç 
duyacağımı hiç düşünmedim. 



     Ayni yıllarda 1970 li yılların yaz aylarında güneye Karachi deki büyük babamın    
okyanus kenarındaki evine giderdik. Bu şehre Pakistan’ın New York’ u deniyordu. Hint 
Okyanusu’nun kıyısındaki plajlarda oyun oynardık. Dağ gibi büyük dalgaların Hawkes 
Körfezi kıyılarına çarpışlarını seyrederdik. Clifton plajlarında ise ufak dalgalar altın renkli 
kumsalı ve ayaklarımızı yıkardı. Plajda çıplak ayakla dolaşır deniz kabuklarını toplardık, 
bir kaç Ruppi vererek deve gezintisi yapmak ta mümkündü. Bir taraftan satıcılar deniz 
kabuklarından yapılmış komik biblolar satarken diğer taraftan gelen şiş kebap kokuları 
iştahımızı kabartırdı. Böyle bir ziyaret sırasında Karachi’de G.D amcanın evinde kaldım. 
Matrak bir amcaydı, sık sık şaka yapardı. Bir gün öğleden sonra telefon çaldı, arayan 
arkadaşım Zeba’ydı. Biz henüz doğmamışken babalarımız beraber Hindistan’da görev 
yapmışlardı. Babası Fasih, Donanmada komutandı. Beni donanmanın bir denizaltısını 
gezmeye davet ediyordu. 

 
“piknik” “kutlama” sözcükleri severim, o gün de güneş parlıyordu, okyanus çok güzel 

gözüküyordu. Oysa Denizaltıdayken başıma gelen garip olay aklımdan hiç gitmeyecek.. 
Denizaltı  büyük beyaz bir balina gibi duruyordu, yalnız arka kısmı görünüyordu. Kapaktan 
içeri girme sırası bana gelince basamakları teker teker indim. Aman tanrım, ne kadar dar 
sıkışık bir yerdi. Bazı yerlerde ancak iki kişi geçebiliyordu 

Yüzlerce düğme , şalter bir yüzeyi tamamen kaplamıştı. Birden bire başladı…. Gözlerim 
duvardaki gri renkli şalterler kütlesine kitlendiler. 

İçimden şiddetle daha  yakınlarına gitmek istedim. Sanki içimdeki bir ışın onların özel 
şekillerini içine çekmek istiyordu (oysa daha sonra hiçbir tanesini hatırlamayacaktım) Kolum 
kendiliğinden öne doğru uzandı. Tekrar ani bir his beni dokunmak için onlara doğru 
ittiriyordu. 

durdum, ve kolumu geri çektim. Sonra aklımdan gidip şalterlere dokunmak gibi acayip 
düşünceler geçmeye başladı, ama kafamı topladım, onlara dokunmamalıydım. İçimde çok 
tuhaf bir  şeyin olduğunu anlamıştım ama ne olduğunu bilmiyordum. Eminim, ben böyle bir 
hayal kurmamıştım, dışarıdan gelmişti. 

H.G Wells’n bilim kurgu hikayeleri hiçbir vakit ilgimi çekmemişti, daha ziyade “Küçük 
kadınlar” türü kitaplar okumayı tercih ediyordum. 

Dışarı çıktığımızda olanları anlatmaktan çekindim, bana inanmayacaklarından 
çekiniyordum. Fasih denizaltı’dan çıkarken kaydı ve düştü. Gülüşmeler ve parlak güneş ışığı  
bana bu tuhaf olayı “ çabucak unutturdu. Çok sonraları, 1990 lar da  bu hadise hakkında 
düşündüğüm zaman bunun E.S.B olduğunu biliyordum, telepati ile birleştirilmişti. Böyle 
daha kaç olay oldu?.Bir çoğunu hatırlamıyorum. 

      Hayat devam etti ve bu olay geçmişte kaldı . Eve geri döndüğümüzde Nassir 17 sini 
bitirmişti,  bizden ayrıldı  ve orduya yazıldı. Bizi sık sık ziyarete geldi. Bazen “This is the army, 
Mr Jones “ şarkısını söyler onunla dalga geçerdik. “The Seargent Major”(baş çavuş ) en 
sevdiğimiz parça idi  Başçavuşun madalyalarının kalplerimizi kırdığını söylüyordu, onları dart 
oynunda kazanmıştı ama yarışmada hile yapmıştı. Nasir iyi bir hafta geçirmişse neşeli 
olurdu. 

Her iki erkek kardeşim de mesleklerini seçtiler. Ben ise Yüksek lisans hülyamın 
gerçekleşmesini her zamandan fazla istiyordum. Gidip okuluma istifamı verdim. Onlar da 
bana güzel bir referans mektubu yazıp verdiler, mektupta iyi bir öğretmen olduğumu 
yazmışlardı. 



Amerikan Üniversitelerini araştırdım ve çok bilgi topladım ve sonra ABD de burs 
alabilmek için müracaat ettim. Almış olduğum karne notlarını  ve mektupları gönderdim. 
Mektupta şöyle diyordu 
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okulunda eğitim görmüş olduğunu bildiririz. Mükemmel karakterli ve ahlaklı bir insan olup 
bütün akademik kariyeri sırasında  İngilizceyi  çok iyi düzeyde öğrenmiştir. 
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İLGİLİ MAKAMLARA 
 
Emk. Albay Sarfaraz Khan Niazi’nin kızı Bn.Kaisera Niazi’nin Lalezar’daki  St Mary 

Akademisinde 1972 eylül – 1975 eylül arasındaki dönemde  sürekli öğretim görevlisi olarak 
görev yapmış olduğunu bildiririz. 

 



 Kendisi eğitimine devam etmek için  bizleri terk etmektedir 
 
Bn Kaisera Niazi !973 senesinde B.Ed imtihanına girdi  ve 702 puan almayı başardı. 
 
Her ne kadar St Mary Academy deki ekibi bırakıp gideceği için üzülüyorum fakat  

kendisinin öğretmen olarak görevini nasıl mükemmel olarak bildirmek bana memnuniyet 
veriyor. 

 
Ana okulu sınıflarından sorumlu bir öğretmen olarak görevlerini çok  özen ve sebatla 

yerine getirmiştir. Çocukların sağlığı ile yakından ilgisi ve her öğrenciye tek tek göstermiş 
olduğu itina  ,kendisine bakım için emanet edilen bütün çocukların sevgisini kazanmasını 
sağlamıştır.  

 
    Bn Niazi görevini yerine getirdiği sırada çok muntazam hareket etmiş kurumumuza 

sadakatle bağlanmış ve meslektaşları arasında çok arkadaş canlısı bir davranış sergilemiştir. 
  
     İlerdeki  hayatında ,akademik olsun profesyonel olsun, başarılar diliyorum. 
(imza ) 
P.R.H Remigius Fernando 
Müdür 
 
 
Diğer öğrencilerin daha iyi notlar almış olduğuna kanaat getirdim çünkü bana burs 

vermediler. Amerika Birleşik Devletleri , nasıl da bu büyük demokratik ülkede yaşamayı 
hayal etmiştim. Burs kazanamamış olduğum gerçeğini unutmaya çalıştım. Hayat daha ilginç 
şeyler de ikram edebiliyordu, mesela iyi arkadaşlar.  

Güzel bir arkadaşımın başına gelen bu olayı ne zaman kaleme alırım diye çok düşündüm. 
Acaba kelimelere döksem adil bir şekilde olur muydu? Ne yazardım? Bir arkadaşım vardı, 
nazikti güzel bir insandı, hayatının tadını çıkarıyordu,  ama şimdi ölü. Biliyorum, onun bu 
trajik ölümün sorumlusu Birleşik Devletlerinin  görünmeyen hükumeti ve bu tuhaf aklın 
uzaktan kontrolü konusu ile ilintili, ancak bunu nasıl ispatlayabilirdim ki? İspat etmem 
imkansız. 

Uzaktan zihin kontrolü enerji ile yönlendirilen silahlarla kullanıldığında somut bir ispat 
hiçbir zaman mümkün olmuyor. Daha sonra bu ölümün oluştuğu şartları anlatacağım. Ama 
şimdilik sadece onun mutlu zamanlarından söz etmek istiyorum. Geleceğimizi bilemememiz 
iyi bir şey. 1970 lerde tanışmış olduğum arkadaşım Mishy nin bir çok özelliğinin yanı sıra 
güzel ve şarkı söylemeye müsait bir sesi vardı. Partilerde şarkı söylerdi, en sık söylediği 
favori parçası şöyleydi. 

“Her köşeden  sana sesleneceğim, benim sesim, acı veren melodi  işitsen de,  işitmesen 
de….yolumun üstünde çiçekler vardı fakat ben dikenli yolu seçtim. Her köşeden  sana 
sesleneceğim” 

Mishy “çekici” bir hayata heyecan duyardı. Her ikimiz de aynı hayali paylaşıyorduk, 
yüksek lisans derecesini almak.Başkent İslamabat’ daki Açık Halk Üniversitesin de derslere 
yazıldık 

Üniversitenin Kafeteryasında oturduğumuz sırada 



 
 
 
 
Tarunnum “Biliyormusunuz bakalım “ dedi. “Profesör Tasi çok hasta, söylentiye göre 

kansere yakalanmış” 
Yasemin “ biliyor musunuz küçük bir kızı var” 
Yüzlerimiz asıldı. Tarunnum “bu çok acıklı” dedi 
 
Derken Mishy “ üzülmeyin kızlar, ben onun kocasıyla evleneceğim, ufak kızına da 

bakacağım, hadi neşelenin biraz” dedi Hepimiz kahkaha yı  bastık. Bir keresinde Yasemin’e 
Mishy’nin bir ayda bir çok kişinin bir senede güldüğünden daha fazla güldüğünü söyledim. 
Şans eseri  Mishy yakınlarda yaşıyordu. Daha sonra yüzbaşı olan ve ve sık sık ziyarete gelen 
kuzeniyle evlendi. Mishy’nin en sevdiği söz şöyleydi 

“hiç yaşlanmayacağım , yüreğimde bir şarkı var” Üniversite kampusu başkentin 
banliyösüne taşınınca onu daha seyrek görmeye başladım. 

Gidiş gelişler zorlaşmıştı, bende yüksek lisans derecesi hülyamı bir süre erteledim. 
Aniden çevremde çok daha başka şeyler olmaya başladı. O sene Ruslar Afganistan’ı işgal 

ettiler,  şimdi Rus ordusu komşumuza gelmişti. Pakistanlılar  bu işi hiç sevmemişti . 
Soruyorlardı “acaba şimdi biz mi sıradayız?”. Ertesi sene evlendim, doğuda yapılan 
kutlamaların hepsi yapıldı düğünümüzde,  ayrıca Intercontinental Otel de bir resepsiyon 
verildi. Lahor’a taşındım. Eşim Jano’nun da rüyası Birleşik Devletler’de yaşamaktı, benim 
eski rüyam olan Yüksek lisans derecesi yeniden canlanmıştı. 

Birkaç ay sonra doktor hamile olduğumu söyleyince çok mutlu olmuştum.  
     Aynı senede Başbakan Z.A.Bhutto idam edildi. Çok kişi popüler bir başkanın sonunun 

böyle olmaması gereği düşüncesindeydi. Pinkie’yi düşündüm.  
Son senelerde onunla sadece bir kere karşılaşmıştım, Harward üniversitesindeydi ve 

ziyarete gelmişt. Nasıl olup ta Hindistan basının onun hakkında Simla Anlaşmasından 
(Hindistan Pakistan arasındaki bir pakt) daha fazla yazı yazdığını sormuştum. Güldü ve 
Indhira Gandhi’ nin  çok şık sarihler giydiğini ancak bir gözünün sinirli bir şekilde seğirdiğini 
söyledi. Ayrıca Kathlen Kennedy’nin de Harward’da sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Şimdi 
düşünüyorum, ne kadar acı dolu günler geçirmiş olmalı. 

    Çok sonraları “ Daughter of the East” adlı kitabını okudum. Babasının ölüm anını 
bilmişti. Babasının 4 Nisan 1979 günü idam edildi. O sıralar kendisi de Sihala hapishanesinde 
tutuklu idi. O gece saat 2:00 de uyanmıştı, soğuktu ve nefes alamıyordu (babasını iple 
asmışlardı) “Babamın öldüğü anı hissettim”  diye yazmıştı. 12 

   Kitabının daha ileri ki bölümlerinde şunlar yazıyordu. “dünyanı dört bucağına dağılmış 
olan  destekçileri” babasının öldüğü tarihte  ve kesin saatte her biri bir şey hissetmiş 
olduğunu söylemişti. Bu bahsetmiş olduğu şey ,acaba bir çeşit telepati mi idi ?  

     Pakistan’da yeni hükümet kök saldığında  benim Birleşik Devletlere muhaceret vizem 
gelmişti. Nadia Pakistan’da doğdu. Ben , gayet doğal olarak onun çok güzel  bir bebek 
olduğunu düşünüyordum.  

Kısa bir süre sonra Birleşik devletlere  gitmek üzere ayrılacağımı biliyordum. Hayallerim 
nihayet gerçek olmaktaydı. Oysa o sıralarda o zamanlar henüz anlaşılmamış bir takım garip 
olaylar, telepatik girdi gibi aklıma giren hadiseler meydana geldi. 



Bu olaylar duyulanlardı. Çok sayıda duyulmayan vardı. Bunlar her daim meydana 
geliyorlar mıydı? Çok sonraları bu hatıraların sadece ufak bir kısmını hatırlayabilecek ve 
yazabilecektim. Geçen süre içinde  çok bariz şekilde telepati olduğunu bildiğim olaylar 
meydana gelmişti, ama bu olaylara ait detaylar hafızamda bloke olup kalmışlardı. 

       Bu sırada seyahat etme, yeni yerler görme aşkım öylesine büyümüştü ki, Birleşik 
devletlere seyahat ediyorum diye duyduğum heyecanın her türlü ölçünün ötesindeydi. 
Panamerican’ın uçağına bindiğim gün kendimi çimdiklemek zorunda kaldım. Bu gerçekleşen 
bir rüya mı idi? Oysa ilerde en hain bir bilim dalının benim üzerimde tecrübe edileceğine 
dair aklımda  en ufak bir düşünce bile bulunmuyordu.  

 
 
 
 
 
 
Bölüm 5 
1980 ler Araştırma hikayeleri 
 
Bu sene şanslı olduğumu düşündüğüm bir sene oldu. Amerika hakkında okudum. 

Amerika’da bir çok şeyler ve Amerika’da hayatı gördüm. 
Gülünç tarafından bakacak olursak, Reagan’ın Jelly Beans denen jöle şekerlemeleri 

sevdiğini okudum. Diğer taraftan Reagan’ın resmen başkan olarak işe başladığını okudum. 
Tesadüf olarak, resmen işe başladığı gün, İran 52 Amerikalı rehineyi serbest bıraktı. O sene 
bir suikast teşebbüsü oldu.Papa John Paul yaralandı, gene aynı sene Enver Sedat Kahire’de 
suikasta kurban gitti. Bir öğretmen olarak o yıl Amerika’daki liste başı kitaplardan iki 
tanesini okudum.  

Shel Silverson’un A Light in the Attic (tavan arasındaki ışık) kitabı 
Andy Rooney’nin A Few Minutes with Andy Rooney 1.(Andy Rooney ile birkaç dakika). 

Kitapları aldığım anda okumak istedim, insanlar yalnızca ilgilerini çeken kitapları okumak 
isterler. 

O sene benim ve benim gibi kişilerin haberi olmayan önemli  bir duruşma hakkında 
gazetelerde ufak haberler çıkıyordu. Bu Amerika Birleşik Devletleri ile Orlikow arasındaki 
davaydı. Dava Haksız Muamele sözleşmesi uyarınca CIA’ye karşı açılmıştı. 

   Dava Parlamentonun Kanada’lı üyesi David Oerlikow’un eşi Val  Oerlikow  ve Kanada’da 
zihin kontrolü deneyleri yapmış olan Dr. Ewen Cameron’un diğer kurbanları adına dava  
vekili Joseph L. Rauh tarafından açıldı. Dr Cameron’un çalışmalarına CIA mali destek temin 
etmişti. Dr Cameron Amerika’nın en önde gelen psikiyatrlarından bir tanesiydi.  Amerikan 
Psikiyatri derneğine başkanlık yapmış ve Nürnberg’e giderek Nazi savaş suçlusu Rudolf Hess 
hakkında görüşünü bildirmişti. Nürnberg’deki Uluslar Arası askeri mahkemelerde danışman 
olarak görev yaparken Hitler cellatlarının  öldürdükleri milyonlar hakkında yapılan 
şahadetleri dinledi. Dr Cameron Nürnberg’de yargılanan kişilerin yapmış oldukları 
kötülükleri gayet iyi biliyordu. Onun daha sonra masum hastaların beynini yıkaması bu işin 
ironik yönü. 1967  eylülünde öldü, oldukça garip, ölüm nedeni şiddetli bir kalp krizi idi.2 

    Ölümünden önceki dönemde Birleşik Devletler güvenlik teşkilatları ile olan 
münasebetleri gerginleşmiş gibiydi .1967 de CIA den Allen Dulles onu telefonla aradı. 



Cameron’a hafızası hakkında endişe duyduğunu söyledi. Her şeyi yanında taşıdığı bir deftere 
not ettiğini, yoksa hatırlayamadığını ve hatta bazı zamanlarda notlarında yazılı olanları bile 
okuyamadığını anlattı. “ Tanrım, Ewen” sonra devam etti.”Ne yapacağım, eğer doğru 
hatırlıyorsam sen hafıza konusunda hayli başarılıydın.”Dulles daha sonra ajan William 
Buckley’ ye Cameron’un kendisine vermiş olduğu cevabı aktardı. 

“Bana gidip  kendime iyi bir doktor bulmamı söyledi. Tanrım bir doktor için söylenecek 
söz mü bu? Çok tuhaf , değil mi Bill ?” 3 

   Şimdi 1980 li yıllarda, CIA Dr Cameron’un gizli kapaklı işleri ile karşı karşıya idi. Oerlikow 
davasını duruşma öncesi yapılan tanıklığında istihbarat görevlileri Cameron’un üzerinde 
deneyler yapmış olduğu deneklerin güvenliliğin kendilerini ilgilendirmediğini söylediler. CIA 
den John Gittinger ve Robert Lashbrook ‘a yöneltilen sorular bu gerçeği gözler önüne koydu. 

 
S. CIA tarafından finanse edilen deneylerde Cameron’un deneklere neler yaptığını 

öğrendiğinizde sorumluluk duymadınız mı? 
[Gettinger] C. ‘Hayır, efendim…’ 
 
S. Bir Kanada vatandaşı bilmeyerek de olsa ABD parası ile LSD vermiş olsa…. Bu sizi 

ilgilendirmedi mi? 
 
[Gettinger] ‘Hayır, ilgilendirmedi..’ 
 
Lashbrook’a sorulan soru. Denekleri güvence almak konusunda , her hangi bir zamanda, 

hiçbir projede her hangi bir öneriniz oldu mu?  
 
C….Deneklere  tam olarak nasıl muamele ediyorlardı, bu işin çok ayrıntılarına girmek gibi 

bir ihtiyaç duyulmadı. Genelde hastalar pek ilgi alanımız değildi.4  
 
       Beyin yıkama konusunda tanınmış bir mütehassıs olan Dr Robert Jay Lifton, 

duruşmada şahitlik yapmak için  hazırlandı. Mahkemeye verdiği yeminli ifadesinde şöyle 
demişti. Cameron’un uygulamalarından bariz bir şekilde bu prosedürlerin deney olduğu 
anlaşılıyor” sonra şöyle ilave etti.”…. bunlar ‘düşünce reformu’ veya ‘Çin hapishanelerinde 
uygulanan  beyin yıkama teknikleri ile paralellik gösteriyor” 5. Bir kurban Val Oerlikov idi, 
çocuğunun doğumundan sonra  mide ağrıları ve depresyon problemi olmuştu. Dr 
Cameron’un muayenehanesine, bu problemlerine bir çare bulma umuduyla gitti. 

Teybe kaydedilmiş bir mesaj sayısız kere tekrarlandı ve kendisine LSD enjekte edildi. 
Kovuşturmada tanık olarak bulunan  Dr.Leon Salzman, yeminli ifadesinde şöyle beyan 
etmişti. 

              …..Bu gibi aşırı usullerin kullanılması,  “depatterning”i (beynin düzeninin 
dağıtılması) veya  ‘beynin silinip temizlenmesi’ ve müteakiben “repatterning’i (beyne yeni 
bir düzen verilmesi) veya endoktrinasyon (zorla telkin) 6  gibi bir deneysel yaklaşımı 
hatırlatıyor. 

 
     Diğer tanınmış bir psikiyatr olan Dr Paul Termansen  üzerlerinde depatterning  

deneyleri uygulanmış olan hastalarla ilgili bir çalışma yapmıştı. Duruşmada bu çalışmalar 
hakkında bilgi vermeye hazırdı. Deneylerin yapılmış olduğu Alan Kliniğinde 79 hasta ile 



mülakat yapmıştı.   ….Diğer hasarların  yanı sıra hafıza bozukluğu ve hafıza kaybı 
yaşıyorlardı. 7. CIA ye karşı dava açmış olan bir başka hasta 

Bn Jeanine Huard depresyon ve uykusuzluktan yakınmaktaydı. 
Cameron’un tedavi şeklini hatırlayarak; 
“Hemşire bana başımın üzerine bir makinenin yerleştirilmiş olduğunu söyledi. Dinlemek 

zorundasın dedi. 
…olmaz dedim,    … olmaz, Rusya’da değiliz….olmaz…asla”  
Ama ilaçların etkisi onu dinlemek zorunda bıraktı, mesaj “ sen ailene için iyi değilsin” 

diyordu.Deneylerin neticesinde adale felçleri, spazmlar gelmeye başladı. Yönünü bulmakta 
zorlanıyordu, istikametini kaybediyordu. 

Farklı ortamlarda tanıdık kişileri tanıyamadığını anlattı.8, bu rahatsızlığın adı prospagnozi 
(simaları hatırlayamama) idi. 

 Dr Harvey Weinstein kendisi psikiyatr idi, babası, Louis Weinstein üzerinde yapılan 
deneylerin etkileri hakkında mahkemede yeminli ifade vermek üzere hazırdı. A Father, A 
Son and CIA (Bir Baba, bir oğul ve CIA) adlı kitabında şöyle yazıyordu. 

    Eğer babam şimdi çıkıp benim muayenehaneme gelip karşımda dikilseydi… 
O dönemde panik atak teşhisi konabilirdi… bir çok semptom sayılabilirdi, mesela  nefes 

darlığı, tıkanma, göğüste rahatsızlık, kalp atışlarında düzensizlik ve ölüm korkusu…Bugünkü 
şartlarda antidepresan türü ilaçlar  yazılır ve ilave olarak psikoterapi uygulanır. 

Şunu bilhassa vurgulamak isterim, 1950 li yıllarda bilgimizin çok az olmasına, ve ilaç 
alternatiflerinin çok sınırlı olmuş olmasına rağmen Allan’da uygulanan tedavi sadece yanlış 
olmakla kalmayıp aynı zamanda da fiziksel ve ruhsal olarak yıkıcı olmuştur.9 

 
Louis Weinstein’a ilk başta endişe histerisi teşhisi kondu.”sanki her nefes alışımda hava 

yetmeyecek gibi geliyordu ve tıkanıp kalacağım  
diye korkuyordum” demişti. Dr Weinstein babasını anlatırken başarılı bir iş adamı ve 

otoriter yapıda olduğunu, Dr Cameron’un tedavisinin onun işini de mutlu yaşamını da 
mahvettiğini anlattı.      Dr Weinstein, hükümetin adaletin yerini bulması için hiçbir şey 
yapmamış olduğunu söylediği vakit bütün kurbanların acısını dile getirmiş oluyordu. Halkın 
konuya olan ilgisi giderek azaldı. 

“o kadar çok hikaye var ki, o kadar çok trajedi var- hımmm başka bir  facia hikayesi; 
zafiyeti, ölümü,kötüye gidişi.  nasıl da kanıksamışız. Izdırabım bir tek bana aitti, başkası 
hissedemezdi, başkası kavga edemezdi” 10.  Deneyler muhtemelen kurbanların hafızalarını 
silmek için bir  mazeret idi,  

Dr Cameron’un çalışması bunu gizlemek için kullanılıyordu. 
    CIA ‘ e karşı açılmış davanın mücadelesi devam ede dursun  acayip olaylar davanın 

başına bela oldu Avukat Rauh ve Turner’ın sözleri ile 
“….fakat  önemli yollarla zaten zarar verilmişti, en önemlisi anahtar pozisyonundaki ilk 

şahidimiz olacak görgü tanığı red talebi kararının geciktiği sırada öldü. 11.Onların şahidi  
Albay James Monroe araba kazasında öldü. Toplumsal Çevre Bilimi Araştırma  Cemiyeti İcra 
Direktörü idi ve Cameron’un deneylerine fon aktaran paravan kişiydi. Davaya bakacak olan 
yargıç ise yavaşlığı ile ile şöhret yapmış biriydi. 

   Mücadele devam ederken  Rauh ve Paul’a bir tehdit mektubu gönderildi.  Casusluk 
yasası uyarınca haklarında kovuşturma açılacağı söyleniyordu. Bu Avukat Rauh’un akut acı 
çekmesine neden oldu, bu ağrı vücudundaki zaten var olan ağrıların şiddetlenmesine yol 



açtı.  Davada  henüz karar aşamasına gelinmezken  Rauh şiddetli, nerdeyse öldürücü bir kalp 
krizi geçirdi ve  emekli olmak zorunda kaldı. Sonunda mahkeme dışında üç çeyrek milyon 
dolar karşılığı sulh yoluna gidildi. Seneler geçmişti. Davacılardan biri ölmüştü. Avukatlar 
diğer davacıların ileri yaşlarını ve aşırı şekilde paraya muhtaç olduklarını göz önüne alarak 
uzlaşmayı tercih ettiler. Avukatların dediği gibi  “alışılagelmiş inkar sözcüklerini boş verin…. 
suçu olmayan hiçbir kimse kalkıp ¾ milyon dolar ödemez”.13  Davanın ayrıntıları 
incelenecek olursa, duruşmalar öncesi dönemin özelliğinin tesadüflerle dolu olmasıdır ve 
şartların zamanlaması güvenlik teşkilatına yardımcı olmuştur. Akla şu soru geliyor, acaba Dr 
Cameron bu arada görünmez devletin, uzaktan kumanda ile kurbanlar üzerinde yaptığı 
deneyleri gizlemek için kullanılan bir maske görevimi görmüştü? Gene gizli devlet  davanın 
neticesini etkilemek için böyle uzaktan kumanda imkanlarını kullanmış olabilir mi?  

Eldeki mevcut deliller bu sorunun cevabının Evet olduğunu gösteriyor. Bu deneyler 
onların CIA tarafından yapıldığını gösteriyor. Gerçekten de bunların arkasındaki gerçek el 
görünmez hükümete ait. 

       CIA ye karşı açılan davanın hikayesi açıklığa kavuşunca, 1980 lerde ortaya çıkan 
hikayeler, hükümetin  işin içinde olmadığında araştırmaların nasıl kesildiğini gözler önüne 
serdi. Araştırma zihin kontrolü metotları üzerinde yapılan çalışmaları  gizlemekte çok önemli 
bir rol oynamaktaydı. Araştırmalar büyük ölçüde sağlanan finansmana  tabi olduğu için, özel 
sektör  çalışanları önemli bazı teoriler geliştirmenin tam eşiğine gelmişlerdi ki, ödenekleri 
kesildi. Halkın gözünden saklanmış olan bir bilim dünyasında, gerçek hayattan alınmış garip 
görüntü sahneye konuyordu.  

Bilim adamı Andy Salino’nun telefonu çaldı . Arayan eski muharipler idaresinden bir 
yetkiliydi. “Dinle, İnanılmaz derecede güçlü bir baskı altındayız, sizi durdurmamız lazım. 
Birazcık çekilip daha geri planda kalamaz mısın? Artık bunları söylemekten vazgeç. Katıldığın 
o açık celseyi itibarsızlaştır. Bizler sadece sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

Marino ona sordu “Nerden size  baskı yapıyorlar?” 
“Çoğunlukla DOD baskı yapıyor” diye cevapladı.  
Aynı zamanda bir bilimsel toplantıda DOD (savunma bakanlığı) için çalışmakta olan bir 

bilim adamı Marino’nun araştırmadaki partneri Dr Robert Becker’e şöyle demişti. “Geri 
kalan hepimiz, ısıl olmayan etkilerin  ve zararların olduğunu biliyorduk, ama susmak 
zorundaydık.” 

Dr Becker’in cevabı şöyleydi. “Eğer kimse bir açıklama yapmazsa, çok kişi boşu boşuna 
acılar çekecek”. 

Cevap olarak ona bu davranışının kariyerini mahvedeceğini söyledi14 
 
Bundan çok önce iki bilim adamı Dr Robert Becker ve Andy Marino hükümetin devasa 

elektromanyetik projelerine karşı çıkmışlardı, bu nehirde akıntıya karşı yüzmek gibi zor bir 
işti. Projelerden bir tanesi ELF dalgaları yayan bir verici idi (ELF dalgalarının telepatiyi 
aktaran dalgalar olduğu söyleniyor ). Deniz kuvvetleri Wisconsin’e dev bir anten dikmek 
istiyordu.Projenin adı ‘sanguine’ idi.  ELF (Aşırı düşük frekans) sinyali  su altındaki nükleer 
deniz altılar ile haberleşmede kullanılacaktı.(ELF dalgaları topraktan da, sudan da geçebiliyor 
ve sınırlı miktarda bilgi taşıyabiliyor.) 1973 te Çevre Koruma kurumu sözleşmesi uyarınca, 
Deniz kuvvetleri ilk defa olarak “Sanguine projesinin  “ kötü etkilerini inceleme kararı aldı. 
Deniz kuvvetleri bir bilim adamları komitesi oluşturdu, ELF hakkında yapılmış olan 15 senelik 
araştırmalar incelenecekti. Dr Becker’de  komitenin bir üyesi olarak seçildi. 



ELF alanlarının zararları üzerinde yapılmış olan bir çok  araştırma sayıldıktan sonra  
komite projenin ertelenmesini tavsiye etti, bu konuda  daha başka çalışmalar neticelenene 
kadar beklenmeliydi. Oysa komitenin raporu Deniz kuvvetlerini hiç mutlu etmemişti. 15 
Donanma bakanı Ulusal Bilimsel Akademisi (NAS) ile temasa geçti ve ELF nin çevreye olan 
etkisi hakkında daha ileri çalışmalar yapılması istendi. NAS nin komitesine seçilecek olanlar 
belirlenirken Dr Becker ve Marino kasıtlı olarak dahil edilmediler. Komiteye seçilen diğerleri 
daha önceleri alçak düzeyde ELF in kötü hastalık yapıcı etkileri olmadığını söylemişlerdi. 
Denizkuvvetleri projenin ismini Sanguine yerine Sea farer olarak değiştirdi. Devasa antenin 
kurulacağı yer olarak ta Mischigan’ın üst yarımadasını seçtiler. Daha sonraları Donanma ve 
onun inşaatına  karşı çıkan yerel gruplar arasındaki anlaşmazlık dava konusu oldu. 16  

     Dr Becker ve Dr Marino, çalışmaları elektro manyetizm üzerine olduğu için finansman 
temin edemez oldular ve laboratuarlarını kapatmak zorunda kaldılar 

Dr Becker hükümetin karşısında olan ve araştırmaları bir tehdit olarak algılanan bilim 
adamlarını nasıl ekarte edildikleri hakkında bir yazı yazdı: 

 
Bu, DOD (Savunma Bakanlığı) sanayisi yörüngesi dışında olan en büyük 

biyoelektrikmanyetizm laboratuarlarından bir tanesiydi ….. bu onun sonu oldu. Bunu halka 
açıklamak istiyorum çünkü ifrit oluyorum. Daha önemlisi halkımın şunu açıkça bilmesini 
istiyorum, bilim gazetelerde veya mecmuada okudukları gibi yürümüyor. Normal vatandaşın 
bilim adamları tarafından yapılan açıklamaları  niçin olduğu gibi kabul etmemeleri 
gerektiğini anlamalarını istiyorum, çünkü bu açıklamalar çoğunlukla kendi amaçlarına 
hizmet ediyor ve insanları yanlış yönlendiriyor. Vatandaşların, bilim adamı olmayan kişilerin 
ve soruşturmacıların araştırmaların yönetilme biçimini değiştirmeye çaba sarf etmelerini 
istiyorum. Şimdilerde ne şekilde buralara fon  akıtıldığını ve nasıl değerlendirildiklerini  

bilmelerini istiyorum. …..Bilim dostumuz olacağına giderek hasmımız haline geliyor.17 
Dr Becker halka araştırmanın altın kuralını iletmeye çabalayan az sayıda bilim adamından 

bir tanesi idi. Altınlar kimdeyse araştırmaları o kontrol eder ve bu durumda altın vergi 
mükelleflerinin parasıdır.Bu konuda Dr Becker  fikrini ayrıca şöyle beyan etti. “ ……….bilimin 
askeriye tarafından satın alınması. Buna bir çeşit orospuluk desem, bu dünyanın en eski 
mesleğine hakaret olur. 47 milyar $ lık federal araştırma bütçesinin yaklaşık  üçte ikisi askeri 
amaçlara harcandı, biyoelektrik konusunda oran daha  da yüksektir.”18 

Gizli hükümet hedef aldığı herhangi bir finansmanı kesebilir. Parasız hiçbir araştırmaya 
devam edilemez. Bu hikaye hükümetin vatandaşı yapılan önemli  araştırmalar hakkında 
nasıl cahil bıraktığının küçük bir örneği. İlk önce  telepati teorileri ve diğer önemli keşifler 
hakkında daha fazla bilgiye yönelen araştırmaları hedef olarak seçiyorlar. İkincisi, 
görünmeyen hükümetin kapalı kapıları arkasında devam edecek olan araştırmalar Birleşik 
Devletlerin diğer istihbarat teşkilatlarından bile  gizlenerek yürütülüyor. Bu dramlar hiçbir 
zaman haber medyası aracılığı ile halka duyurulmuyor. Zihin kontrolü teknikleri var 
olduğundan ve kötüleme, manipüle etme veya kökünü kazıma amaçlı olarak özel kişi/kişiler  
tarafından kullanılabileceği için  tehlike şimdi daha da büyük. 

     O   1980 li yıllarda dünyanın uzak yerlerine taşınan mesajları yayan gönderici bir özel 
araştırmacı olan Nikola Tesla tarafından icat edilmişti. Bu büyük mucidin çok icatları vardı, 
bu sadece bir tanesiydi. 

Hayret edilen şey , herhangi bir sinyal, bir radyo sinyalini dünyanın içinden uzaktaki  
herhangi bir noktaya yönlendiren Tesla’nın büyüten vericisi ile  her tarafa  aktarılabiliyordu. 



Sinyalin gücü sabitti veya istenen noktaya eriştiğinde daha güçlü oluyordu. 19. Tesla 
çalışmaları Birleşik Devletler hükümeti tarafından gizli tutulan bilim adamlarından bir 
tanesiydi. Bilimsel konularda yazılar yazan ünlü yayıncı Hugo Gernsback Tesla’nın başarılı 
çalışmaları hakkında “Eğer gerçekten buluşu yapan kişiyi kastediyorsanız, yani diğer bir 
deyişle fikri düşünen ve keşfeden,- sadece başkalarının  icat ettiklerini geliştiren değil,- bu 
durumda en ufak bir şüphe yok ki, Nikolas Tesla bu dünyanın en büyük mucididir. Yanlızca 
bu dönemin değil ama bütün zamanların en büyüğü .” 20. 

New York’ki Güney beşinci caddede bulunan laboratuarında Tesla arkadaşlarını “pek 
alışılagelmemiş şekillerde eğlendirirdi” Misafirlerinden bir tanesi de yazar  Mark Twain idi. 
Tesla bir ampul yaktı, ancak şaşılacak şey ampulün hiçbir kablo bağlantısı yoktu. Bilinmeyen 
bir güç alanı ampulü yakmıştı. Sonra parmaklarını şaklattı ve kırmızı bir ateş topu belirdi . 
Onu elleriyle alıp kendi giysilerine temas ettirdi, saçlarına gezdirdi, kucağına koydu, ama 
ateş topu onu yakmadı.21 Bugün bile Tesla’nın bu ateş toplarını nasıl yaptığı keşfedilmiş 
değildir. 

    Tesla’nın makalelerinden bir tanesinde bu ateş toplarını nasıl yapmayı becerdiğinden 
bahsediliyor olabilir.” İnsanın en büyük başarısı” Tesla’nın  yayınlanmamış olan bir 
makalesidir 

Şöyle yazıyordu,  Çok uzun zaman önce o (insan) görünebilen her şeyin veya 
kavrayamayacağımız kadar hassas bir ana şeyden geldiğini tanıdı. Hayat veren Prana veya 
yaratıcı güç  üzerine etki eden  Akasa veya ışık saçan esir, her maddeyi veya olayları sonsuz 
tekrar eden evreler halinde var olmaya çağırır. Ana madde daha fazla bölünemeyecek kadar 
küçük  ve müthiş hızlı dönüşe geçince gross madde olur ( insanın beş duyusuyla görebileceği 
veya  işitebileceği veya hissedebileceği) ,; güç azalır, hareket durur ve madde kaybolur, ana 
maddeye eski haline döner. 

İnsan bu  tabiatın prosesleri içinde, en büyük , büyük hayranlık uyandıran  prosesi kontrol 
edebilir mi? Bu hiç tükenmeyen enerjilerden yararlanıp bütün fonksiyonları kendi emirleri 
doğrultusunda yerine getirebilir mi? Yani kendi irade gücüyle onları istediği gibi işletebilir 
mi? 

Maddesel varlığın yaratarak ve yok ederek onu kendi isteği şekillerde bir araya 
getirtebilme insanın  zeka gücünün en üstün gösterisi, fiziksel  dünyada kazanılmış en 
mükemmel zafer olurdu . Kendisini yaratıcısı ile aynı düzeye getirecek böylesine parlak bir 
başarı ile en nihai hedef te ele geçirilirdi. 22 

 
Radyo yayını dışında , bilim adamları Nikola teslanın  başka bir enerjinin aktarımını 

keşfetmiş olduğunu iddia ettiler. Ancak  bu çok gizli tutulan bir sırdı. Bu konuda Tesla 
kendisi de beyanatlar verdi 1931 de muhabirlere şunları söyledi. 

     Yeni bir kaynak dediğim zaman , bilebildiğim kadarı ile daha önce hiçbir bilim adamının 
üzerine eğilmemiş olduğu enerji kaynağını kastediyorum… 

…..Şu kadarını söyleyeyim , bunun enerjinin açığa çıkması yani atom enerjisi denen enerji 
ile hiçbir alakası yok. Sıkça kastedilen anlamda, böyle bir enerji yok. Benim kullandığım 
akımlarla, 15 milyonluk bir basınca kadar çıkıyorum ki, -bu şimdiye kadar kullanılmış en 
yükseğidir,- atomları parçaladım ama enerji çıkmadı….23 

 
Bir başka fırsatta şöyle demişti “Nasıl enerjiyi 100 mil öteye aktarabildiğime eminsem 

enerjiyi milyonlarca mil yukarı gönderebileceğime de en az o kadar eminim. Bu durumda 



enerji  bir santimetrenin milyonda birinin yarısından bile daha az genişlikte  bir kanaldan 
geçerek gidecektir.24 

   Daha sonraları Industrial Research Magazine’de (Sınai Araştırma Mecmuası)  yazan 
Frederich Jueneman Stanford Üniversitesi’nden Dr R.Helliwell ve Dr J.Katsufrakis’in çok 
alçak frekanslı radyo dalgaları ile deneyler yaptıklarını yazdı. Yazar Margaret Cheney bu 
deney hakkında şöyle yazmıştı “….dünyanın manyetosferi modüle edilerek  yüksek enerji 
partiküllerinin  atmosferimize dalga dalga döküleceğini, ve sinyalin açılarak/kapatılarak 
enerji akımının başlatılabileceğini ve durdurulabileceğini keşfettiler” Jueneman Tesla 
tarafından bulunmuş olan ilke hakkında şöyle yazmıştı. “Eğer Teslanın rezonans etkileri,- 
Stanford’daki ekibin göstermiş olduğu gibi,- ufak bir sinyal  tetiği kullanarak son derece 
güçlü enerjileri kontrol edebiliyorsa, o vakit bu prensibi daha da genişleterek gök yüzündeki 
yıldızların alan çevrelerini etkilememiz mümkün olacaktır demektir…. Tanrısal bir kibirle  
belki bir gün yıldızların yörüngelerini etkileyebileceğiz.25 

 
Nikola Tesla bir seferinde, Amerikan hükümetinin kendisine soru sormasına gerek 

olmadığını, ,istedikleri her şeyi elde edebilecekleri söyledi. Tesla’nın yakın bir arkadaşı olan 
J.J.O.Neill bilim adamının süper hafızası hakkında şunları yazmıştı. 

 
Tesla’ nın Colorado Spring’deki  başarılarının tam hikayesi hiçbir zaman söylenmedi ve 

söylenmeyecek. Bütün kayıtlar o hiç şaşmaz aklına kaydedilmişti ve öldüğünde onunla 
birlikte mezara gittiler. 

Laboratuarlarda rutin olarak yapılan ,bilim adamlarının ve mühendislerin yapmış oldukları 
deneylerin ayrıntılı kayıtlarını  Tesla’nın bir tarafa kaydetmesi gerekmiyordu .Hayret 
edilecek bir hafızaya sahipti, buna ilave olarak acayip bir  tekrar göz önüne getirebilme 
yeteneğine sahipti , geçmişteki olayları tüm yönleri ile gözünün önüne getirebiliyordu. Akıl 
danışacağı kitaba da ihtiyacı yoktu, çünkü istediği formülü temel konseptlerden bulup 
çıkarıyordu. Logaritma cetveli bile kafasının içindeydi. Bu yüzden yapmış olduğu deneyler 
hakkında  yazılı dokümanlar çok eksik.Yazılı olanlarda genelde ufak mahiyette şeyler. 26. 

 
O’Neill ayrıca şunları yazdı “daha sonraları pratik bir şekilde geliştirmeye çalıştığı çok 

önemli şeylerin temel verileri onun aklının arşivinde biriktirildi…… 
 
1934  senesinde New York Wold Telegram gazetesinden bir muhabir, Tesla’nın savunma 

planının “bulanık” olduğunu yazmıştı. Tesla 24 temmuz 1934 tarihinde muhabirin onun 
ölüm ışınlarını keşfetmiş olduğuna dair iddiasını yanıtladı . “Zorunlu  enerji üretilemez ve 
ayrıca onların şiddeti mesafenin karesi ile azalır. Ama benim uygulamaya koyacağım vasıta 
öyle olmayacak, bizim  uzakta bir noktaya ulaştırmayı sağladığımız enerji diğer her türlü 
ışının enerjisinden daha güçlü olacak” Tesla daha sonra şunları söyledi. Geçtiğimiz sene 
harcadığım  zamanımın en büyük kısmını  yeni küçük ve kompakt bir cihazın geliştirilmesi 
için harcadım, bunun yardımı ile ciddi boyutta enerji yıldızların arasından uzaya  herhangi 
uzaklıkta mesafeye gönderilebilir ve bu arada en ufak bir dağılma  

olmayacaktır” 27 
    Tesla yüz yaşına kadar yaşayacağına ve bütün projelerini gerçekleştireceğine 

inanıyordu. 1937 senesinde çok sevdiği güvercinlerine yem vermeye giderken bir taxi çarptı 
ve üç kaburgası kırıldı, ruhu güçlükleri alt etmeye öyle yatkındı ki, bu kazayı atlattı. Daha 



sonra 1943 te vefat etti. Tesla’nın vefatını hemen müteakiben Birleşik Devletler Federal 
ajanları gelerek bütün kağıtlarını mühürlediler. Tesla’ya ait bazı dokümanların eksik olduğu 
söylendi. Hükümet kaynaklarına göre, bunların bir kısmı Birleşik Devletler Savunma 
araştırma Ajanının kütüphanesinde bulunmaktadır. 

    Tesla’nın çalışmaları üzerindeki esrar perdesi öylece kaldı. Tesla’nın keşfettiğini 
söylediği enerji neydi? Kendi prensiplerini Birleşik Devletlerin gizli hükümetine hiç açıkladı 
mı? Ve onlar bunu telepatinin geliştirilmesi  ve enerji silahları için kullandılar mı? Gizliliğe 
önem veren bir bilim adamı olarak acaba sırlarını o şaşırtıcı hafızasında saklamış olamaz mı? 
Tesla hakikaten kendi zamanının  bin yıl ilerisinde miydi? 1980 li yıllarda bir çok yazar 
Tesla’nın çalışmalarının çözülmemiş bir dolu bilmece bırakmış olduğunu sorguladılar. 

     1980 li yıllar da çok sayıda dramatik olay meydana geldi, ve Medya bunların hepsini de 
gösterdi . Mesela patlayıcı yüklü bir kamyon Beyrutta’ki  Deniz Piyadelerinin genel 
merkezine daldı. Patlamada 239  deniz piyadesi hayatını kaybetti.  Bu olayın neticesinde 
Birleşik Devletler birlikleri Beyrut’tan çekildiler. Hindistan’ ın .Rusya’dan yana olan 
Başbakanı Indira Gandhi suikasta kurban gitti. Birleşik Devletler’de Başkan yardımcısı adayı 
Demokrat partiden Geraldine Ferraro oldu. Bunlar olurken Birleşik devletler gazeteleri “ABD 
li Diplomat William Buckley’in Beyrut’ta kaçırılmış olduğunu 

 yazıyordu” 29. Buckley’in kaçırılışı veya bu haber le ilgili olarak hiç  bir kimse olayı bir 
terörist işi olmanın dışında başka bir gözle inceledi mi? Bazı kişiler telepatinin kullanıldığı 
bazı olaylar yazdılarsa da, hiç kimse incelemedi. 

      Acaba yeni enerji kullanılarak telepatik düşünceler başka akıllara taşınarak bir takım   
olayların vuku bulması için manipülasyonda bulunuldu mu?  Aklıma giren telepatik girdilerle 
olan deneyimlerim 1980 lerin evveline dayanıyor. 1970 lerde  telepatik düşüncelerle etki 
çok sofistike bir hal almıştı ve denizaltı gemisinin içinde yaşamış olduğum tecrübe gibi 
hareketlere ve konuşmaya yön veriyordu Telepati sadece dolaysız eylemleri etkilemekte 
kullanılmıyordu aksine  karar sahibini aklını çelmeye yönelik karmaşık planlar d da 
kullanıyordu. Büyük bir felaketten daha beter bir tehlike idi ve niye medya bu konuda hiç 
yayın yapmıyordu?  Belki şimdiden kullanılmakta olduğu ihtimali neden göz ardı ediliyordu. 
Çünkü göz aklın kontrolünün resmini göremiyordu ne de onun zorla uygulamasını . 

 
       Bilim adamları topluluğu üyelerinin bir çoğunun zihin kontrolü uygulamalarının 

varlığından haberdar olduğunu zannediyorum. Konuya habersiz olanlar sokaktaki adamlar. 
Telepatinin seyahat ettiğini ve uzun mesafeler aştığını ve diğer akıllara etki edebileceğini 
söyleyen bir çok bilim adamının beyanı bu kitapta yer alıyor. Suni telepati kullanıldığında 
neticelerini ve etkilerini anlayabilmek için gözlemlenmeleri gerekiyor.. Bir hedef seçildiğinde 
kurban kapalı mekanlarda olsun dışarıda olsun yakından izlenir. 

Peki kurbanlar nasıl izlenir? Birleşik Devletlere ait uyduların gerçek kapasiteleri ve 
yetenekleri öylesine gizli tutulan ve hassas bir konudur ki , kitaplarda bu hikayenin ancak 
çok küçük bir kısmını bulabilirsiniz. 

Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Birleşik Devletlerde uydularla ilgili tek tesis değildir. Daha 
gizli tutulan  ve daha gelişmiş konular DOD ‘un (Savunma Bakanlığı) sorumluluğundadır. 
Kendi uydu bağlantısı vardır, Willim Burrows “öylesine gizlidir ki isminden bile söz edilmez” 

diye yazmıştır. 30. 
    1970 li yıllarda  CIA den William Colby şöyle dedi. “….hava şartları, karanlık,  veya 

kamuflaj ne olursa olsun  dünyanın bütün bölgeleri sürekli olarak görsel şekilde gözlemlenir. 



Elektrikle gelen mesajların derhal çevrilerek,  dünyada sözlü olarak herhangi bir yere 
aktarımı geliştirilmesi imkan dahilinde olan şeylerdir.” 31.  Gayet iyi biliniyor, bir takım 
cihazlar, mesela nutrino teleskopu yekpare kayanın içinden görebilmektedir. 32. Gerçekler 
Colby’nin anlattıklarından çok daha fazla, DOD un uyduları sadece binaların içini 
görebilmekle kalmıyor. çekmecelerin  veya kasaların içindeki en ufak harflerle basılmış olan 
yazıları okuyabiliyor. Bir bölge veya bir obje hedef olarak seçildiğinde,  bu hedefe enerji az 
veya çok miktarda gönderilebilir. Hedefi gayet net görebiliyorlar, buraya elde ettikleri 
enerjiyi gönderebilirler. Bu ilerlemiş imkanlar yalnızca görünmeyen hükümetin menfaati ve  
“Ulusal Güvenlik”  konusu olarak gördükleri yerlerde kullanılıyor. 

        Gerçek güç ” teknik istihbarat kurumu” nun arkasındaki kişilerin ellerinde. En önemli 
kararları alan insanlar, hatta Ulusal Güvenlik Konseyinde bulunanlar bile teknik istihbarat 
kurumu  tarafından kendilerine verilen bilgilere dayanarak hareket ediyorlar” Dolayısı ile 
kurumu kontrol eden  politikayı gerçekte kontrol eden olmaktadır” 33 diye Burrows 
yazmıştı. Departmanlara bölünme olgusu diğer Birleşik Devletler istihbarat ajanlarını bile 
karanlıkta bırakmaktadır, çünkü yüksek teknoloji ürünü ekipmana sahip sadece birkaç 
teknisyen bir ufak odada bir araya gelip toplandığında dört duvar arasında neler olup bittiği 
yalnız onlar bilebilir. Niye bu kadar az kişiye böylesine büyük bir güç teslim ediliyor? U2 
uçağının fotoğrafı niçin kullanıldı? Hükümetin itirafına göre bunlar uyduların topladığı 
fotoğrafların yerine geçmek üzere kullanılıyor çünkü vatandaşların onları görmeleri 
istenmiyor. 

 
      Bahsetmiş olduğum böylesine bir imkana sahip olununca savaş esirlerinin veya 

rehinelerin yerini belirleyememek ve onları kurtaramamak  için söylenebilecek hiçbir  
mazeret kalmıyor. 

“ süper doğa üstü” güçleri olan sistemlerin kullanımını  görünmeyen hükümet kendine 
saklamış durumda. Bu kadar şeyin niçin gizli tutulması için William Colby’nin  bir nedeni 
olmalıydı. Düşmanın sırlarını öğrenmiş  olduğumuzu hissetmesini istemiyorlar, demişti. 

     CIA den   William Buckley’in  olayı  gizli teknolojinin ne şekilde kullanıldığının, daha 
doğrusu bu durumda olduğu gibi, nasıl kullanılmadığının en güzel örneğidir. O Beyrut’ta 
kaçırıldı. Buckley’in yerini belirleyebilmek için NSA nın  uyduları kullanıldı.  Daha sonra 
bulunduğu yerin muhtemelen bulunmuş olduğu rapor edildi. Kurtarma işi CIA’yin bir 
grubuna verildi ve onlar başarısız oldular. Onu kaçıranlar en insanlık dışı yöntemlerle 
işkence yaptılar. İşin ironik tarafı; Buckley’in işkence konusunda büyük bilgi sahibi olan bir 
insan olmasıydı. Çalışırken 80  ülkede yapılmakta olan işkenceler hakkında bilgi doplamış ve 
doküman haline getirmişti. 1985 yılında Hizbullah onun öldüğünü bildirdi 34.Görünmez 
hükümetin sahibi olduğu  bütün bu uydu teknolojileri ve enerji silahları  ile Buckley’in 
kurtarılmış ve  onu rehin alan kişilerin çoktan birkaç dakika içinde öldürülmüş olmaları 
gerekirdi. Bu  akla bir takım sorular gelmesine neden oluyor. 

Acaba Buckley düşmanın kendi ellerinde bir kozları bulunduğunu hissettirecek bir günah 
keçisi miydi? Yoksa Buckley  başkasının bilinmesini istemediği bir takım sırlara mı vakıftı? Ve 
bu yüzden kaçırılması için yolu açtılar. Acaba kaç tane Buckley vardı.? Amerikan halkının 
menfaatleri en önde gelen konumu? İmkanları tahayyül bile edilemeyecek kadar ileri olan, 
teknik olarak  en gelişmiş uydu sistemleri, bu “süper mucizevi sistemler” Birleşik Devletler 
dahilinde suçla, uyuşturucuyla veya terörle mücadelede veya savaş esirlerini bulmakta  veya  



Amerikan halkının yararına kullanılmıyor. En gizli uydu teknolojisi Birleşik devletlerin içinde 
veya dışında politikayı kontrol etmek için kullanılıyor. 

    Jimmy Carter’in Ulusal Güvenlik Danışmanı, Zbigniew Brzezinski son teknolojiler 
hakkında şunları söyledi “Teknotronik toplumda trend, son iletişim tekniklerinden çok güzel 
istifade ederek, duyguları manipüle  ve sağduyuyu kontrol edecek manyetik ve çok cazibeli 
kişilerin, koordinasyon halinde olmayan milyonların kişisel desteklerini elde etmesi gibi 
görünüyor” 35 

Bu mucizevi, süper imkanlarla donatılmış  ve gizli uyduların kullanılması halinde kesinlikle 
saklanacak bir delik bulunmaz. Sadece sizi binaların içinde görmek değil, beyninizin 
anatomik yapısını da görürler. İşte bu teknoloji aklın kontrolünün başarılmasına katkıda 
bulunmuştur. 

 
 
BÖLÜM 6 
Amerika’da yaşıyorum 
 
Bu yıl John Hinckley’in Ronald Reagan’ı ateş ederek göğsünden vurduğu yıl oldu. İşin garip 

tarafı Hinckley ateş etmeden önce tanınmış aktris Jodie Foster’a mektuplar yazmış 
olduğunu itiraf etti. Reagan’ın  “Sevgilim, eğilmeyi unuttum” şeklindeki esprili sözü 
Cincinnati deki  kampusumuzun her tarafında duyuldu. O günlerde , benim için hayat 
güzeldi. Düşünün ,  insanların hayalini kurdukları Amerika’daydım. İlk sömestrde aldığım üç 
dersten de A almıştım Yüksek Lisans alma hülyam her geçen gün biraz daha gerçek 
oluyordu. Mezun olacağım günün hayalini kuruyordum. 

      Bir sabah Xavier üniversitesinin kampusunda otururken, ileriye doğru baktım ve 
uzakta iki kişi gördüm, bir şey arıyor gibiydiler. 

    Genç adam “Özür dilerim” dedi  ”buralarda hiç iki tane tekst kitabı görmüş olabilir 
misiniz? Ben kaybettim, üstelik te bana çok pahalıya mal olmuşlardı” 

“Hayır görmedim“ dedim  “onları sıranın yanına bırakmıştım” dedi. Bu sırada   gözleri ile 
sıranın bulunduğu kısmı arıyordu. 

 Birden bire kulağıma bir ayak sesi geldi, giderek artan ve hızlanan bir sesti. Kafamı 
çevirdim ,  genç bir adam patikadan yukarı doğru koşuyordu. Koşup yanımdan geçti ve 
yukarı doğru gitti.  Hala kitapları arayan çocuklar,  dönerek baktılar. Ansızın kolum 
kendiliğinden kalktı, 

parmağım  koşan genç adamı işaret etti. Ağzım açıldı, konuşacaktım, aklıma birden  
”kitaplarınızı alan odur. O bir hırsızdır” şeklinde bir düşünce gelmişti. Bütün gücümü 
kullanarak kolumu indirmeye ağzımı da kapatmaya çabaladım. Kendi kendime “söyleme 
bunu , sakın söyleme böyle bir şey” diye tekrarlayıp duruyordum .Koşan adam binaya girdi 
iki genç te uzaklaşıp gittiler. Böyle bir şeye inanmak kabil mi idi?. Kolum kendiliğinden 
hareket etmişti. Kitapları kimin almış olduğunu bilmiyordum.  Genç adamın kitapları almış 
olmasından şüphe etmemi gerektiren hiçbir düşünce yoktu. Anlamadım. Kolum nasıl 
kendiliğinden kalkmıştı. Doğru mu ? değil mi ? bilmediğim bir şeyi söylememem gerektiğini 
anladım. Yaşanmaması gereken çok rezalet bir duyguydu. ‘ kalkan kol olayı’ benim kolay 
aklımdan çıkarıp atabileceğim bir şey değildi. Sonra defterime not aldım “bugün çok kötü bir 
şey oldu” 



     Hayat beklemiyordu ,  değişiklikler giderek yaşadığım bu kötü deneyimi, daha 
önemsizleştirdi. Amerika’da “ilklerin” yani sadece bir kere olan şeylerin heyecanını 
yaşıyordum. O yıl bazı ‘ilklerim ‘ oldu. 

İlk çocuğum büyüyordu, ilk apartman katı ve ilk Montessori okulunda eğitmenlik. Bir 
akşam okula çok sayıda ebeveyn Hasat dansının hareketlerini izlemeye geldiler. Çocuklar ve 
ben Doğu müziğine ayak uydurarak bir o yana bir bu yana sallandık. Ertesi günkü yerel 
gazetede bununla ilgili ufak bir haber çıktı “ Giysileri bir şeyh’in bile gözlerini   kamaştıracak 
kadar büyüleyici idi. Küçük insanlar  Montessori okulundaki açık alandaki sahnede 
yürüyünce doğu müziği melodileri havayı doldurdu ve Hasat dansı sahneye kondu.” Dersler 
arasında  çocuklar için anakaralar  hakkında kafiyeli  şarkılar yazdım. Küçük okulumuzun 
idare heyetinde görevli annelerden biri şarkılara beste yaptı. Çocuklar sık sık kendileri için 
yazdığım şarkıları koro halinde söylediler. Bu gibi çocuklara eğitim vermenin keyfi  her 
günümü neşeyle dolduruyordu. 

     Bir gün akşam üstü üniversite kampusunda oturmuş Jano ve Nadia’nın gelip beni 
almalarını bekliyordum. Gözlerim hemen yanımda oturan kıza takıldı kaldı. Yan tarafında bir 
kitap duruyordu. Kitabın üstünde “Rituals” (ayin kuralları) yazılıydı. Ansızın bir ufak bir his  
dalgaları gibi bir arzu, aklımı hatta daha fazlasını sarmaladı ve vücudumun üst tarafına doğru 
geldi. Bu arzu nedeniyle kitabın beni çekmekte olduğunu hissettim. Bu inanılmaz istek sanki 
hafif bir duygu ışıltısı gibiydi. Sonra aklımı düşünceler doldurdu, bu kitabı almalıydım. 

Kız kalktı ve gitti. Ben de onun arkasından yürümeye başladım, onu takip ediyordum. 
Jano’nun gelip beni alacağı zamanın gelmiş olduğunu bilmeme rağmen , yürümeye devam 
ettim. Kız bir ara kafeteryanın basamaklarına gelince durakladı. “Merhaba” dedim.  

“Acaba o kitabı bana ödünç verir miydiniz? Bu kitabı okumam gerek” 
Kelimeler ağzımdan öylesine çıkmışlardı ki, kendi sesim sanki  bana yabancı geldi. “ Ben 

yemeğimi  yerken verebilirim, bakabilirsiniz” diye cevap verdi. Kitabı aldım, kafeteryada bir 
masaya oturdum ve sayfaları çevirdim. İçinde ne var olduğunu bilmem gerekiyordu. Orta 
çağdaki ayinlerden bahsediyordu.  İnsanları kaya görüntüleri önünde öldüren  eski 
çağlardaki rahiplerin öldürme ve kurban ayinleri hakkındaydı. Benim genelde okuduğum 
konulardan değildi. Barbarlık ve batıl inançlar içeren ıvır zıvır. Ama  dalga gibi bir duygu 
bütün bedenimi ve aklımı doldurmuştu. Daha fazla okumak istiyordum. Az sonra kitabın  
sahibi  geldi ve “ Ben gidiyorum şimdi, kitabımı geri alabilir miyim ?” diye sordu. Tekrar fakat 
her zamankinden daha şiddetli bir duygu beni kitabı okumaya devam etmem için 
zorluyordu. Kelimeler nerdeyse kendiliğinden çıkıverdiler.  “Müsaade ederseniz biraz daha 
bende kalabilir mi?” Ağzımı kapattım. Elini uzatıp kitabı aldı ve gitti. 

    Birkaç dakika orda öylece düşünceler içinde kalakaldım. Bu kitabın içinde ne olduğunu 
bilmezken böylesine bir  istek duymanın çok garip olduğunu düşündüm.  Ama daha garibi 
içinde ne olduğunu öğrenmiş olmama rağmen, hala onu çok istiyor olmamdı çünkü bu 
konuları hiç okumam. Daha sonra kitap itici geldi. Kızı niçin takip etmiştim? Niçin kitabı rica 
etmiştim? Dışarı yürüdüm ve Jano ile Nadya’nın,  arabanın içinde beni beklediklerini 
gördüm. Daha sonra 1990 larda defterime şunları yazacaktım. 

     ‘İsteme’ dürtüsü çok karmaşık bir dürtü. Ben onu basitçe ve kendi sözcüklerimle 
yazıyorum. Doğal duygulardan farklı olarak bazı yabancı duygular sezinledim. ’İsteme’ 
dürtüsü  ile bir duygu dalgası aklın üstünde kullanılıyor ve bunu telepatik düşünceler takip 
ediyor. Bu durum kısa veya uzun süreli olabilir. Uzun süreli obsesyon süje üzerinde çalışma 
yapılarak karmaşık bir planlama gerektiriyor. Tetiklenmiş  obsesif düşünceler bir insanı 



olağan şartlarda    cezp edecek düşünceler  veya daha önce hiç aklından geçmemiş bir inanç 
olmaya bilir.  ‘İsteme’ dürtüsü akla bir kere yerleştirildikten sonra telepatik düşüncelerle 
devam edilirse, işte bu en tehlikeli zihin kontrolü silahlarından bir tanesi olur. Yoldan 
saptırma, itibar kaybettirme ve  namussuzluk amaçlı olarak kullanılabilir. Bu dürtü ile sadece 
kitaplar hakkında değil ama Televizyon programları, insanlar ve yerler hakkında da etki 
edilebilir.  

    O dönemde 1980 li yıllarda  büyük Maria Montessori ve Jean Piaget gibi  pedagogları 
okumakla meşguldüm. 

Montessori öğrenimime ilham kaynağı olmuştu. Şöyle  yazmıştır . 
“ Bilim adamı cihazları zeki bir şekilde manipüle edebilen değildir. O  doğ aşığıdırr…. 

Öğretmenlerimizin içinde yetiştirmemiz gereken şey bir bilim adamının mekanik 
ustalığından daha ziyade daha fazla ruhtur. 

Hazırlığın istikameti  mekanizmalardan ziyade ruha doğru yönelik olmalıdır.”1. İlave 
olarak şunları da yazmıştır. “ Bir öğretmenin eğitimi…bir takım fikirler öğrenmekten öte bir 
şeydir, karakterin eğitimini içerir, ruhun hazırlanmasıdır” 2. Onun yönteminin arkasındaki 
fikir çocukların kendi istediklerini çalışmaları idi. Piaget’ nin çocukların kavrama yeteneğinin 
geliştirilmesi hakkındaki fikirleri tüm pedagoji öğrencileri tarafından okunur. Oysa akıl 
üzerinde yaptığı bütün eğitim yalnızca üç çocuk üzerinde yapılmıştır, onlar da kendi 
çocuklarıdır. Şöyle demiştir. “ Zihinsel eğitimin amacı, hafızaya bilgi stoklamaktan ziyade 
zekaya şekil vermek ise ve entelektüel kaşifler yaratmaksa, geleneksel eğitim  çok vahim bir  
noksanlıktan dolayı suçludur” Kendi sözleri ile. “eğitimin temel hedefi, yaratıcı, mucit ve 
kaşif insanlar yaratmaktır….günümüzdeki  en büyük tehlike  kolektif fikirler ve hazır düşünce 
trendleridir.”3  

    O dönemde haberim yoktu, zihin kontrolü deneylerinin hedefi oldum .Ne ironiktir, ben 
o zaman aldığım eğitim fikir özgürlüğünü hedef almıştı. Zihin  kontrolünün, önümdeki yolu 
işgal ettiğini anlayabilmem için çok zamanın geçmesi gerekecekti. Xavier bana özgürlüğü 
öğreten bir eğitim vermekteydi. Bir akşam eğitim psikolojisi dersinde profesör bir video 
oynattı.    Görüntüde deney yapan kişi düğmeye bastığında bir elektrik şokunun süjenin 
vücudundan geçeceğini söylüyordu. Bir sahnede bir genç,  süje sorulan soruya yanlış yanıt 
verince kontrol panelindeki düğmeye bastı ve panel elektrotlara bağlı o kişiye elektrik 
şokları iletti. Her düğmeye basıldığında yan odadan  acı dolu bir feryat işitildi. Her basışta 
gelen feryat daha güçlü oluyordu. Az sonra ikinci kişi oturdu ve aynı düğmelere bastı, 
hemen yan odadan feryat figan yükseldi. Tekrar üçüncü  genç adam   kontrol panelinin 
karşısına geçti, fakat düğmelere birkaç kez bastıktan sonra , kızgın bir sesle “ Niye bu adama 
elektrik şoku veriyorsunuz? Feryatları işitiyorum, ben bunu yapmam” dedi. Gerçekte 
şokların kimseyi  çarptığı filan yoktu. 

    Video bittiğinde profesör açıklama yaptı. “ Çok kişi gidip şok verdi. Niçin bir süjeye şok 
verdikleri sorulduğunda , bazıları bir yetkilinin kendilerine öyle yapmalarını  söylemiş olduğu 
için düğmeye bastıklarını söylediler. Bunu reddeden sonuncu kişi erişmiş olduğu ahlaki 
seviye sayesinde  bu deneyi sorguladı.”Profesör Stanley Milgram’ın söylemiş olduğu şu 
sözleri  hatırlattı. “Kültür, kökü otoriteye dayanan hareketler üzerinde iç kontrol sağlayacak 
şekilde  telkinde bulunma konusunda nerdeyse tamamıyla başarısızlığa uğramıştır.” 4   
Sınıfta hemen yanımda oturan çocuk döndü v e “ Tanrım ! umarım ki  bu şokların çarptığı uç  
tarafında asla oturmam !” 



Bazı öğrenciler buna yüksek sesle güldüler. Bana gelince ilerde günün birinde  bu garip 
şokları yaşayacak biri olacağımı hiç düşünemezdim, aklımın köşesinden bile geçmezdi. 
Sınıfta bulunan hangi öğrenci  bir kimsenin uzak mesafeden  zaplanabileceğini nasıl olurda 
akıl edebilirdi ki? 

      Tahsilime ait bu ilginç deneylerden sonra ılık bir ilkbahar günü serin esintilerin olduğu 
bir anda altı yüz kişi Xavier üniversitesini doldurmuştu. Balonlar uçuruldu, pır pır ettiler, her 
taraf çiçek buketleri doluydu. Koridordan yürürken eskiden  beri rüyasını gördüğüm hayalim 
nihayet gerçekleşiyordu. 

    Mezuniyetten sonra Pakistan’a gittim ve kutlamalar bütün bir yaz devam etti. Çin ipeği 
kaçak olarak gelmiş ve Pakistan pazarlarını doldurmuştu. Çini Pakistan’a bağlayan ve  
dağlardan geçen dar yol üzerinden “İpek Yolu” tesis edilmişti. Açık tenli, mavi gözlü insanlar 
şehirlerin sokaklarında aylak aylak dolaşıyorlardı. Bazen dileniyorlar bazen ise el işleri 
satıyorlardı. Afganistan’da harp eden Ruslar  binlerce  mülteciyi Pakistan’a sürmüştü. 
Sadece birkaç yüz mil ötede gerilla savaşı devam etmekteydi. Yaz tatili sona erince 10.000 
mil uçarak ve Okyanusu geçip geriye şimdiki evime, Birleşik Devletlere döndüm. Okulda 
Afganistan’daki savaşı düşündüm. Yöneticiden sınıfta bulunan didaktik malzeme arasında 
oyuncak kılıçlar, silahlar bulunmamasını ve çocukların bunlarla oynamamaları gerektiğini 
söyledim.O da bunu makul buldu 

    Bir akşam okul idare kurulunun toplantısındayken kurul üyelerinden Bay Tully maaş 
çekimin muhasebeciden geri geldi 

ğini söyledi. Hayret içinde 
 “Niye ?”  diye sordum.  
Bn Nancy  “ Muhasebeci acayip bir şey söyledi. Dedi ki çeklerdeki el yazıları ona farklı gibi 

gelmiş.’onları hep aynı kişi mi imzalıyor?…diye bize sordu.” 
“Benim kendi çeklerimi imzalayan tek insan benim” diye cevap verdim. 
Bn Nancy “  Ancak o çeklerin arkasındaki el yazılarının değişik olduğunu söylüyor” 
Tekrar “Bütün çeklerimi ben imzalıyorum, imza mı ise hiç değiştirmedim. Eğer farklı ise, 

hiç dikkat etmemişim” 
Az sonra ufak okulumuzun idari kurul üyeleri başka bir konuya geçtiler. El yazımın 

değişmiş olduğuna hiç dikkat etmemiştim , ayrıca hayat  güzeldi ve bu gibi konular üzerinde 
fazla durmaya değmezdi. Montessari okulunda yedi sene kaldım, orada öğretmenlik 
yapmayı seviyordum. 

     Böyle bazı garip olaylar arasında kendi ilk evimize taşındık. Müstakil ev değildi. 
Apartman idi. Nadia yüzme havuzunu sevdi,hafta içinde havuz tamamen ona kalıyordu. Raki 
orda dünyaya geldi. İki ufak kız hayal ederdim , şimdi iki kızım vardı 

Ohio nehrinde tekne turlarına çıktık ve “ The Big Apple” turuna katıldık. Amerikalıların 
sporu sevdikleri gibi, Jano pist koşusunu sevmişti. Bunun yanı sıra doğu müzikleri 
koleksiyonu büyüdü de büyüdü.  Benim de bu zaman içinde çok arkadaşlarım oldu. 
Amerikan rüyası bize iyi gelmişti. Bir zaman sonra sırt ağrıları başladığında garipsedim, tuhaf 
bir ağrı idi ve benim için yeni bir şeydi. Doğum sonrası olan bir arazdır diye düşündüm, oysa 
her iki doğumda gayet kolay olmuştu. Ağrı ara sıra meydana geldiği için çok önemsemedim. 
O günlerde alışveriş merkezinin bir şeyler almak için harika bir yer olduğunu düşünürdüm ve 
oradan alışveriş yapmayı severdim. Oraya giden yolun üzerinde bir Montessori okulu 
bulunuyordu. Yanın her geçişimde tuhaf bir duygu kaplardı ,sanki bir dürtü beni oraya 
çekiyordu .Bunun  hakkında daha fazla bir şeyler istediğimi düşündüm. Tam olarak 



bilemediğim bir nedenle orada öğretmenlik yapmak istiyormuşum gibi bir his vardı içimde. 
Okul hakkında fazla bir şey bilmememe rağmen bu düşünce kafama takılıp kalmıştı. 

Gene  bir tesadüf oldu. Bir öğleden sonra parkta Jeni isimli arkadaşıma rastladım. Hala o 
günü hatırlıyorum. Güneşli bir  gündü , salıncaklarda çocuklar oynuyorlardı. Jeni bana ders 
vermekte olduğu okulun bir şubesi olduğunu ve orada bir öğretmen açıkları olduğundan söz 
etti. Alışverişe gittiğim zamanlar önünden geçtiğim okul göz önüme geldi ve bunu Jeni’ ye 
sordum, o da aynı okuldan bahsettiğimizi teyit etti. Zaman içinde bu küçük “okul” hakkında 
kafama takılan fikir bir fikri sabit haline dönüşmüştü, oysa daha içini bile görmemiştim, ama 
başka yere de baş vurmamıştım. Benle bir mülakat yaptılar. Sıhhatim her vakit gayet iyi 
olduğundan , o zamana kadar hiç dikkat etmemiştim, ancak orada meydana  çıktı, zaman 
zaman tuhaf  bir unutkanlık yaşıyordum. 

     Bir gün işten eve  arabamla giderken, dikiz aynama baktım ve uzun kahverengi bir 
otomobilin arkamdan gelmekte olduğunu fark ettim. Ne modeline ne de markasına dikkat 
etmedim . “Herhalde benimle  aynı istikamette giden biri” diye mırıldandım. O akşam 
pencereden dışarı baktığımda aynı aracın park yerinde durduğunu gördüm ve bir kişi sürekli 
sürücü koltuğunda oturmuştu. Yüzü görünmüyordu. Jano işten eve döndüğü sırada araba 
gitmişti. Ertesi gün Nadia ve Raki’yi ufak bir gezintiye götürmek için arabamı çalıştırırken, 
göz ucuyla adamı aracının içinde park yerinde tekrar gördüm. Daha sonra parktan çıkınca 
arabası beni takip etti. Her halde tesadüftür diye düşündüm. 

Burada yaşadığım bütün bu sürede  böyle bir şey hiç başıma gelmemişti. Niye bir kimse  
bir okul öğretmenini takip etmek istesin ki?. Bu hadiseyi unutmaya çalıştım ve dikkatimi 
başka konulara yoğunlaştırdım. 

    Öğretmenlik benim için gerçekleştirdiğim rüyalarımdan bir tanesiydi, ama sınıfta rüya 
haline hiç benzemeyen enteresan olaylar olmaya başladı. Ders malzemeleri kayıp 
oluyordu.Duvarlara asmış olduğum çizimleri, bir sonraki sabah yere düşmüşlerdi. Pencere 
denizliklerindeki saksıları ertesi sabah yere düşmüş buldum ve halılardan bütün pisliği 
kendim temizledim. Öğretmen veli toplantılarına veliler hiç gelmediler. Sonra ertesi gün 
öğrendim ki 

Yardımcı öğretmen onlara telefon etmeyi  ”unutmuştu”.Yardımcı öğretmenle  konuştum” 
Odadan en son çıkan ve odayı kilitleyen sensin. Peki  ertesi gün odanın nasıl dağınık bir 
vaziyette olduğunu biliyor musun?” Dürüst bir şekilde “hayır bilmiyorum” diyerek cevap 
verdi. İlk çalışmış olduğum okulda yedi seneden fazla çalışmıştım, yardımcı öğretmenlerle 
her zaman ilişkilerim gayet iyi olmuştu. Şimdi ise sürtüşmeler ortaya çıkmaya başlamıştı.  
Neyse şans eseri yönetici çaba gösterdi ve ilişkiler rayına oturdu. Öğretmenlik yapmaya 
devam ettim, Cincinnati’de  dokuz senedir öğretmenlik yapmaktaydım. 

   Cincinnati suç oranın düşük olduğu bir kenttir.  Büyük bir kısmı güvenli ve 
yardımseverdir. Orada yaşadığım bütün süre boyunca, hatta gece okuluna giderken bile , hiç 
başıma bir iş gelmedi. 

Bir sabah arabamla okula giderken kahverengi bir spor arabanın beni ana yolda takip 
etmekte olduğunu gördüm. Kıvrımlı yol uzun ve işlekti. Endişe etmem için de bir neden 
bulunmuyordu. Otoyola çıkınca dikiz aynasından tekrar baktım ve kahverengi aracın hala 
beni takip ettiğini gördüm. Az ilerde bir başka çıkış vardı, ama çıkışa varmazdan önce sanki 
elektrik çarpıyormuşçasına güçlü dalgaların bedenimden geçtiğini hissettim. Elektrik küt 
fakat şiddetliydi 



Basit Amerikanca’yla söylemek gerekirse  zaplanıyordum. Kahverengi araç uzun bir 
mesafe takip etti. Trafiğin içinde , dışında sağ sol yapmam onu vazgeçirmedi. Ta ki çok 
kalabalık büyük bir umumi park yerine girinceye değin beni takip etti. Yüksek sesle “Bu araç 
aynı yönde her halde tesadüf eseri gitmiyordu, elektriğe benzeyen bu zaplara ne demeli? Bu 
gibi şeyler TV da olur, hayatta da mı oluyor?”Kendi sorularıma kendim cevap veremedim. 
Bu adam dengesizin birimiydi, yoksa  insanlar üzerinde ışınlarla deneyler mi yapıyordu? 
Elektrik gerçekti. 

Okul güven verici rahatlatıcı geldi. Orası mutlu çocuklar doluydu, zaplama da yoktu. 
   Aynı gece bizimkinin yukarısında bulunan apartmandan acayip sesler geldi. Baca 

deliğinden vızıltılar ve tıkırtılar geliyordu. Yukarımızda yaşlıca bir kadın vardı ve yalnız 
yaşardı. Onun dışarı çıktığını gördüm ana sesler kesilmedi. Şaşırdım, ne oluyordu acaba? 

O sıralarda eşimin bir akrabası Pakistan’dan gelmişti. Birleşik Devletler Gelirler İdaresinde 
kurs görüyordu . “Onun ABD ye tek seyahati, aman tanrım” diyerek Jano  sevinmişti “hem 
ne tesadüf ABD de bu kadar eyalet varken Ohio’ya hem de Cincinnati’ye geldi”. 
Misafirimizin gelişinden birkaç akşam sonraydı, bir çeşit elektrik ışınları beynime acı 
vermeye başladı. Çok güçlüyü. Tekrar beni zaplıyorlardı.    Acaba birisi yukardan mı beni 
vuruyordu? Bir saat geçti, ağrı arttı ve beynim hissizleşti. Düzgün düşünemiyordum bile. 

Acıdan ve korkudan haykırdım. İnsan vücudunun böylesine kuvvetli elektrik akımı 
üretmesinin imkansız olduğunu biliyordum.               Dışarıdan olduğunu da biliyordum, 
bundan hiçbir kuşkum yoktu. Jano eve geldi ve beni hastaneye götürdü. Doğum yaptığım 
sıradaki birkaç günü saymazsak o zamana kadar hiç hastaneye gitmedim. Hiç doktora 
gitmedim. Geçmişimde hiçbir zihinsel hastalık sorunu yaşamadım. Hastanede bir hafta 
kaldım. Evimizde misafir olan kişi bunların hepsine şahit oldu, dört hafta sonra da Pakistan’a 
dönmek üzere ayrıldı. 

    Kendi kendime elektriği engelleyebilirsem her şeyin yoluna gireceğini söyledim. O yaz 
kızlarımla birlikte mutlu olaylarla dolu bir yazdı. Nadia ve Raki havuzda yüzdüler Nadia güzel 
bir parkta binicilik yapmaya gidiyordu. Filmler seyrettik, tekne turlarına çıktık, nehir 
kenarında yürüyüşler yaptık. Çok güzel bir Cincinnati yazıydı. Sona erdiğinde “kader” bana 
gene bir iş değişikliği planlıyordu.  O yaz okulumun kira sözleşmesi yenilenmedi. Okuldan 
ayrılmayı düşünmeye başladım. Tam o sıralarda , şans eseri bir arkadaş telefon etti ve 
nehrin öbür yanındaki bir işten söz etti. Mülakata girdim ve sonra işe alındım. O kadar çok iş 
değiştirmeyi istemezdim  fakat değiştirdim. 

    Yeni okulumda sınıfın inanılmaz bir potansiyli vardı. “bu ideal bir sınıf olabilir” dedim. 
İçimden bir  sevinç hissi geçti. Okulu da öğrencilerimi de  Müdire hanımı da sevdim. İlk ay 
içinde Jano ve beni akşam yemeğine evine davet etti. Benim çalışmamdan memnun olduğu 
kanaatine vardım. Üstüne üstlük Jano  yepyeni bir ev almak üzere müteahhit ile sözleşme 
imzaladı. Rüyalarımı süsleyen bir evdi. 

Rüya evimizin zemin tasarımını ve renklerini seçtim. 
Bir cumartesi sabahı yeni evimize bir şeyler almak için  Hyde Park Plaza’ya gidiyordum. 

Küçük gri renkli bir araba beni yakından takip ediyordu. Kırmızı ışıkta durunca sürücünün 
yüzünü görmek için dikiz aynasından baktım, sürücü bir gazete açtı ve yüzünü gizledi.Araç 
sonra beni takibe devam etti. Kenara çektim ve plakasını bir  kağıt parçası üstüne not ettim. 
Ertesi sabah ilk iş karakola gittim. Bir detektif komiser muavini benle ilgilendi.” Sizi takip 
eden aracın markasını ve modelini not ettiniz mi ?” diye sordu 



“hayır” diye cevap verdim. Gerçekte aracı mukayese edebilecek eşdeğer bir şekil 
hatırlamıyordum.” Bu adamı bir kere gördüm ve o beni takip eden olabilir. İsmi burada” 
dedim.”cumartesi sabahı beni takip eden gri aracın plakası burada. Üstümüzdeki kattan da 
tuhaf sesler geliyor” 

“Arama izni olmadan daireyi kontrol edemeyiz” dedi 
“ama size verdiğim plakayı kontrol edebilirsiniz değil mi?” 
“Evet , edeceğim” dedi. Sonra , şimdi hatırlayamadığım bazı basit sorular sordu, 
“Acelem var, okula gitmem gerekiyor….size telefeo edeceğim” dedim ve gitmek üzere 

ayağa kalktım. 
“sizin aracınızın plakası nedir?”diye baba sordu 
Birden hatırlayamadım. . Sanki   ..bulutlu bir duygu zihnimi bloke ediyordu. Aklıma gelen 

ilk numarayı söyledim ve çıktım. Birkaç gün sonra komiser muavinini aradım. Bana beni 
takip eden aracın plakasının bilgisayarda kayıtlı olmadığını söyledi. Oysa öyle bir aracın beni 
takip etmiş olduğundan emindim.  

Uykularım gayet iyiydi fakat şimdi dalmakta güçlük çekiyordum. Ziyaret ettiğim doktor 
uyku ilacı yazdı, bunların anti depresan olduğunu söyledi. Bir işe de yaramadılar, bende  
vazgeçtim. 

 
Elektrikle zap zaten çok kötü bir şeydi.  Bundan sonra ise tampon etiketleri başladı. Bir 

sabah erken okula doğru giderken aracın biri  başka bir tarafa yönelince  tamponundaki 
yazıyı gördüm  ”Rehineler kanunu “ yazıyordu . “Üstüme iyilik sağlık, bu da ne demek 
oluyor” diyerek yüksek sesle  söylendim. 

Yavaşça yumuşak bir kumaşın katları gibi sanki zihnimi içinde bir şeyler açıldı. Zihnimin 
içinde duyduğum his bir ilkti, ve diğer düşüncelerimden farklıydı. 

Kısa bir hikaye…uzun zaman önce….Hitler’in rehineler kanunu, sadece hikayenin özü 
aklıma geldi.Çok uzun zaman önce bu Adolf Hitler’in böyle bir yasası olduğunu 
okumuştum.Bir Alman emirlere itaatsizlik edecek olursa ailesinin diğer mensupları 
öldürülüyorlardı. Buna rehineler kanunu denmişti. Şüphem vardı. Nasıl bir yöntemle akla 
getiriyorlardı bunu henüz belirlemiştim. Tampon etiketlerimin çift amacı mı vardı? “Bu 
düşüncelerle kafamı uzun süre meşgul edemem. 

Okulda küçük çocuklar var, beni bekliyorlar. Bu noktayı defterime daha sonra yazdım. 
Elektrik ve zaptan önce neden arabayla takip edildiğimi tahlil etmeye çalıştım. Elektriğin 

gerçek ve güçlü olduğunu biliyordum. Araç ile takiplerin  bana bir çeşit göz dağı vermek için 
yapıldığını varsaydım. Böylece içime korku salıp yakınlarıma karşı olan güvenimin sarsılması 
isteniyordu. Ama niye? Soruya bir cevap bulmak için özel bir dedektif buldum  ve 
kendisinden randevu aldım. Bay D. Hart beni karşıladı. Kendisine takip edilmekte olduğumu 
anlattım. Elektrik akımlarıyla beni zapladıklarını nasıl söyleyebilirdim? İnanması kolay bir 
mesele değil. Bir akşam bay Hart bize geldi ve  bütün binada bir “arama” yaptı.Her “ Bu son 
derece modern bir cihazdır . Eğer katınıza dinleme cihazları yerleştirilseydi, bu cihaz mutlaka 
bulup çıkarırdı.” dedi. Bir takım yöntemlerle gözlendiğime kesinlikle emindim. Ama ne 
olduğunu bilmeme imkan yoktu.. Ona araştırmaya devam etmesini ve ne bulunabilecek, 
bakmasını söyledim. 

    Kısa bir aradan sonra detektiflik bürosuna tekrar gittiğimde, Bay Hart orada değildi, 
başka bir özel dedektif beni karşıladı. 



” Gördüğünüzü söylediğiniz kişi hakkında şüpheli hiçbir şey bulamadık, araştırma devam 
ediyor” dedi. Bu noktada bana tuzak kurulmuş olduğunu anladım. Bu kişinin benzer bir 
görünümü olabilirdi, yanlış istikamete mi yönlendirilmiştim? Sebebini bilmiyorum, her iki 
araştırmacıda detektiflik bürosundan ayrıldılar. Onlarla tekrar irtibata geçmek için ne 
yaptıysam hiç yararı olmadı. 

 
Araba takibi olayından sonraki bir sabah saat sabah 02:00 da uyandığımda aynı “elektrik” 

vücudumdan geçiyordu. Dışardan geliyordu . Sanki midemi dışarıdan hafifçe dürtülüyordu. 
Gidip lavaboya istifra ettim. Aklıma düşünceler tekrar tekrar gelip gidiyordu, ben hastayım. 
Buna rağmen hasta olmadığımdan emindim. 

Jano okula gitmememi söyledi. “hasta olduğunu söyle, zaten kayıtların iyi,” Ona gitmem 
gerektiğini söyledim. Her nedense eğer elektrik akımına ve kusmaya  boyun eğersem, 
tekrarlayacaklarını biliyordum. 

Okula giderken arabayı kendim kullanacağım diye ısrar ettim.  
     Sınıfta çocuklarla birlikte oturunca, bir kuvvet beynimi bastırmaya başladı. Sert bir şey 

değildi,  sanki bir balon varmış gibi hissediyordum. Her iki bacağımda hissizleşti. Sanki 
kurşunmuş gibi hissediyordum. Felç olmuştum. Biraz sonra bacaklarımın tekrar 
canlandıklarını hissettim. Yardımcı öğretmene çocuklara göz kulsak olmasını rica ettim ve 
ofise yürüdüm. İçerisi boştu, idare müdürü de izinliydi. Koltuğa oturdum, nefes alıp vermem 
aşırı değildi, panik  halim de yoktu , ama bacaklarım felçti. Beynimde ve bacaklarımda büyük 
ızdırap  veren bir acı başladı. Yüksek sesle inledim. “Boyun eğmeyeceğim. Kesinlikle 
dışarıdan geliyor bu!”  

Yardımcı öğretmen “eğer kendini iyi hissetmiyorsan , seni ben eve bırakayım” diye 
teklifte bulundu. 

“Acaba beni F.B.I ofisine götürebilir misin?” diyerek sordum.” Bu garip deneylerin beni 
korkutup sindirmesine müsaade etmemeliydim. 

F.B.I   ofisinde görevli beni ufak bir odaya aldı. 
    “İşte felç oldum, bu bir çeşit beden ve zihin kontrolü” dedim “ İlk kez felç oldum” 
“Zihin kontrolü diye bir şey “ yok dedi 
“beni takip   ettiler… yazılı ifademi vermek istiyorum” dedim. 
Beyaz boş bir  kağıt uzattı. Felç olduğumu ve takip edildiğimi  , beni takip eden kişiyi 

gördüğümü ve araştırma yapılmasını istediğimi yazdım.İfademin birkaç satırını bir başka 
kağıda kopya edip çantama yerleştirdim. 

Biz ayrılırken tekrarladı “ araştırma yapamayız, çünkü böyle şeyler mevcut değil.” 
 
Ertesi gün yönetici beni çağırdı  ve yardımcı öğretmenden dün sınıfta “bir nöbet” geçirmiş 

olduğumu öğrendiğini söyledi. Her ne kadar felç geçirmekte olduğum sırada hemen ilk bir iki 
dakika çıkıp ofise gitmiş olsam da, benim sınıfta aciz bir durumda kalmış olduğumdan dolayı 
artık ufak çocuklarla uğraşmamın mümkün olamayacağını söyledi. Buna karşı çıktım “ böyle 
bir şey benim 12 senelik öğretmenlik hayatımda ilk kez başıma geliyor. “ Beni takip ettikleri 
ve korktuğumu anlattım. Ona nasıl gerçek hikayeyi ,  birisinin beni “zapladığını ” nasıl  
söyleyebilirdim ki?. Kendi kulaklarıma inanamadım. İşten atılmıştım! 

     Hemen ertesi hafta geçmişte zaman zaman öğleden sonraları yedek öğretmenlik 
yapmış olduğum okulu aradım. Bu Ortodoks Musevi okulu idi. Onlarda Montessori öğretim 
gereçlerini kullanıyorlardı ve hatta ben musevice birkaç sözde öğrenmiştim. 



Beni yedek öğretmen olarak aldılar. Sürekli bir pozisyon bulana kadar yedek öğretmenlik 
yapacaktım. Baş öğretmene bunu söyledim. İki iş arasında bile okulda öğretmenlik yaptım . 
Kafamı toparladım ve karar verdim. Sadece kendim karar verdiğimde evde oturacaktım. Hiç 
kimse benim  hastalıklı  görünmeme sebep olmayacaktı. Orada çalışmış olduğuma dair 
Musevi okulu bana gayet güzel bir referans yazısı verdi. 

Mektuplarımı bir araya getirdim ve sürekli iş için baş vurdum. Mektuplarımda şöyle 
yazıyordu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montessori                                open                                    house                               

 
2386 kemper lane     cincinnati ohio   45206       861-7477 793-8050 
 
İLGİLİ MAKAMLARA 
 
Bu tavsiye mektubu Montessori open  house okulunda 1981 eylülünden şimdiye kadar  

öğretmenlik yapmış olan Kaisera Bashir adına yazılmaktadır. 
 
Kaisera öğretmen olarak çalışırken 30-32 çocuğun eğitiminden sorumluydu, duyusal 

faaliyetler, lisan, günlük hayat, ve coğrafya eğitimi, hem tek tek  hem grup halinde olmak 
üzere onun sorumluluğundaydı.Bunlara ilave olarak müzik, yaratıcı hareket programı ve kır 
gezilerinden de sorumlu idi. 

   Bütün bu görevlerini büyük bir ihtimamla, mükemmel şekilde ve sorumluluk duygusuyla 
yerine getirmiştir. 

 
Çocuk karşısında sevecen fakat kararlıdır, çocuklara ve onların büyümelerine olan aşkı çok 

büyüktür. Onların her birine birer kişi gibi davranır, ilerlemelerini hem zeka hem duygusal 
yönden yakından takip eder. Müzik, şiir ve dans bilgisi ve anlama kabiliyeti nedeniyle 
kurumumuz için eşsiz bir varlıktır. Kullandığı lisanını özellikle lirik ve etkili bir biçimde 
kullanmak gibi bir de tanrı vergisi yeteneği bulunmaktadır. 

 
Çocuklara karşı tutumu özellikle kibardır ve itimat  telkin eder, kendisi ise özgüvenli ve 

zarafetli hareket eder. 
Her zaman olumludur ve her  konuda itimadı şayandır.  



Konusu eğitim ve çocuk bakımı olan her pozisyon için kendisini tavsiye ediyoruz. 
 
Saygılarımla 
(imza) 
Nancy A. Theuring 
Cincinnati Hebrew Day School 
7855 DAWN ROAD.CINCINNATI,OHIO 45237.513/761-1614 
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İlgili makamlara; 
 
Bu tavsiye mektubu dört yaş çocukların sınıfında yedek öğretmenlik görevi yapmış olan 

Kaisera Bashir adına yazılmıştır. 
 
Kaisera’yı tanımış olduğum birkaç aylık süre içinde onun işlerini zamanında yapan ve 

güvenilir bir kişi olduğunu öğrendim. 
Çocuklara nazik ve sevecendir ve onlar tarafından da çok sevilir. Her zaman işbirliğine 

hazırdır, aşırı derecede yardımseverdir, ve kendisinden istenen her şeyi yapmaya isteklidir. 
 
Bizimle şarkılarını öykülerini paylaştı ve onları programımıza dahil ettik. Eminim her 

eğitim programında yararlı olacak değerli bir kişidir. 
 
Saygılarımla  
(imza) 
Melanie Zadikoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kendi durumumu düşündüm. Kararlılığım  sayesinde birkaç  fiziki pseudo-panik atağı 

önemsememiştim, fakat  felce ne demeli?İnsanı tamamen aciz bir halde bırakıyordu. Beni 
takip eden araçlar, inanmayan polis. Bütün bunlar sanki birisi beni tamamen gözden 
düşürmek istiyormuşçasına olan hadiselerdi. Bir keresinde annem bana demişti. “yardıma 
çok ihtiyacın olduğunda , öylesine yoğun bir şekilde yakar ki yakarıların tanrıyı merhamete 
getirsin  ”Annemin bana vermiş olduğu küçük ,yeşil plastik ciltli  dua kitabını aldım. Şöyle 
yazıyordu. 

 
Yüreğini yitirme 
Ne de umutsuzluğa düş 
Ustalık kazanmalısın 
Eğer inancın hakiki ise 
 
Eğer bir yaran varsa 
Emin ol başkalarında da 
Benzer yaralar oluşuyor 
 
Böyle günleri (değişen talihleri) 
Bir onlara bir bunlara veriyoruz 



Sırayla 
 
Eğer Allah sana yardım ederse 
Hiç kimse seni yenemez 
Eğer O seni    terk ederse 
 
Bundan sonra sana  
Yardımcı olacak kim var? 
Böylece bütün inananlar 
Allah’a güvensinler. 5 
 
Bana kuvvet veren ve her şeyin bir zamanı olduğunu  öğreten bu dualar oldu. Hayat 

zamanı, ölüm zamanı ve bana inanacakları zaman. 
Bu dualar yardımı ile inancım daha güçlendi ve benim hareketlerimi bu dualar etkilediler. 
BÖLÜM 7 
P.K. 

 
Zihin kontrolünün  yapay telepati veya ESB ile nasıl işlediğini anlatan,  literatür bulmam 

benim için zor oldu. Kurbanların saygınlığını sarsacak, onları gözden düşürmeye yönelik, en 
gizli yöntemlerde çoktandır ilaç kullanılmadığını çünkü beden ve zihin frekansına ayar 
yapılabildiğini   biliyordum. Uzaktan zihin kontrolü konusunda hükümetin becerileri ile 
vatandaşın bildikleri arasında nerdeyse 35 senelik bir zaman farkı var gibiydi. Bir kitapta bu 
konu hakkında her hangi bir bilgi bulmak “çok mahrem” bir dosyayı aramaya benziyordu. 
Fakat ben aradım da aradım…  

          Psişik fenomenler hakkında az sayıda kitap vardı. Bir tanesi Stephan  Schwartz ‘ın 
The Secret Vaults of Time 1 ( zamanın Gizli Hazineleri ) adlı eseriydi. Bu kitapta bir psişik, 
yerin altındaki arkeolojik hazineleri , henüz kazılmadan önce tasvir ediyordu. The Psychic 
Detectives adlı eserin ön sözünde Christopher Evans tarafından yapılan ve New Scientist adlı 
mecmuada yayınlanan bir araştırmadan bahseder. Araştırma da 1.500 tane okuyucuya 
altıncı his hakkındaki inançları sorulur. Schwarz yüzde 67 sinin altıncı hissin  gerçek bir 
fenomen veya bir olasılık olduğuna inandıklarını söylüyor. Amerikan halkı arasında soru 
sorulanların  yarısı altıncı hisse inanmaktadır, ve üniversite mezunlarının üçte ikisi altıncı 
hissin var   olduğunu kabul etmektedir.2 

       Kitaplarda psişik başarılar ve şüpheci birini telepatinin var olduğuna ikna edecek 
doğal telepati hikayeleri  buldum. Birleşik Devletlerin kendi büyük psişikleri olmuştur, 
bunlardan bir tanesi Edgar Cayce idi. Önsezi gücü için  Başkan Woodrow Wilson onu Beyaz 
Saraya davet ederek ilerisi hakkında  ne gördüğünü söylemesini istemiştir. Cayce ile ilgili çok 
ilginç bir telepati hikayesi söylenmektedir. Cayce bir gün sokakta karşılaştığı ancak daha 
önce hiç tanımadığı bir kişiye adıyla hitap eder. Adam bunun üzerine Cayce’i öğlen 
yemeğine davet eder. Cayce’e kendisinin bankada çalışmakta olduğunu, ona bankanın kasa 
dairesinin şifresini yazmasını rica eder. Cayce kasa dairesinin numarasının aynısını peçeteye 
yazınca adam dehşet içinde kalakalır.3 

Cayce adamın zihnini mi okuyordu? Telepati konusunda, Mary Ellen Carter, Cayce nin 
şöyle söylediğini bildirmiştir. “Bu aquarian çağında (dünyanın Kova Burcu Çağı'na  girmesiyle 



dünya genelinde ortaya çıkacak manevi uyanış), sadece telepati ile iletişim kurma becerimizi 
geliştirmekle kalmayacağız, diyerek Cayce tahminde bulundu…. Bu şu demek  ‘birer zihni 
radyomuz olacak’, onun vasıtasıyla bütün evrenle iletişim kuracağız!. Fakat sadece bunu 
kabullenenler ne olup bittiğini bile bilebilecekler.”4 

 
      Bu gibi telepati ile hikayeleri okuyunca daha fazla araştırma yapma kararlılığım arttı. 

Bir açıklama bulmalıydım, nasıl oluyor da , iç mekanlarda veya dışarıda,  tuhaf enerji ve 
duygular, benim bedenime ve zihnime erişebilmekteydiler? Fizik bilimi böyle bir fenomeni 
nasıl açıklayabiliyordu? Arkasında  bilimsel ve mantıki bir açıklama olmadıkça çok kişinin 
olan bir şeye veya bir hadiseye inanması güçtür. Yapay telepati ise günümüzün bir gerçeği. 
Nasıl mümkün oldu? 

Bunu açıklayabilecek bir fizik teorisi araştırdım ve şunu buldum. İçinde bulunduğumuz 
evren gerçeğinin teorisi ile ilgili olarak, fizik hala gelişmektedir. Telepatinin ve başka 
enerjilerin dünyanın herhangi bir yerinden yer yüzü üzerindeki herhangi   bir mesafedeki bir 
noktaya aktarımını açıklayabilecek teori kuantum gerçeği olabilir. 

   Kuantum fiziğine  önemli katkılarda bulunan ilk fizikçilerden bir tanesi Albert Einstein 
idi. O kuantum mekaniğinin henüz bütün bir teori olmadığı inancını taşıyordu ve daha 
sonraki fizikçilerin komple bir teori arayışı içine girmelerini istiyordu. Birleşik Alan Teorisinin  
evrenin bilinen kuvvetlerini bir araya çekebileceğine inanıyordu, ancak Birleşik Alan 
Teorisinin  matematiksel olarak ifade edilme arzusunun gerçekleştiğini  göremeden  
aramızdan ayrıldı. 

Einstein, kuantum mekaniği ile işe başlamak yerine,  hakikatin    gerçek teorisine yeniden 
en baştan başlatılması gereğine işaret etti. 

“…. Her şeye en baştan başlanmalı” 5 dedi . Tabiatın arkasındaki tüm kanunların insan 
oğlu tarafından anlaşılabileceğine ve kullanılabileceğine ikna olmuştu. Bir keresinde 
düşüncesini şöyle belirtti. “ Algılanması zor olan Tanrıdır, fakat kötü niyetli değildir” 

Ne demek istediği sorulduğunda ,  şöyle cevap verdi. “ tabiat,  vaz geçilmez azametinden 
ötürü onun gerçeğini saklıyor, ama bunu dalavere ile yapmıyor”6. Diğer fizikçiler 
kozmosumuzun oluşumunu açıklayacak gerçeğin teorisini aradılar. Modern fiziğin 
cevaplamadığı bir çok soru bulunuyor. Fizik bize atomun yapısını anlatır. Atom parçalanarak 
en sonunda atomun daha küçük zerresi olan kuarkı buldular. Maddeyi oluşturan en ufak 
zerrecik bumuydu? 450 bilim adamı birlikte çalıştılar  ve “Science” mecmuasında  quarktan 
daha ufak bir zerrecik olabileceğini, adının da “preon” olduğunu ve bunun bile en ufak 
zerrecik olamayacağını yazdılar 7. Doğanın nihai yapıtaşları daha başka bir şey olabilir 
miydi? 

Buna cevap bulabilmek için bilim adamları kuantum gerçeğine dönüp acaba o bu evren 
gerçekten işliyor, anlamamıza yardımcı olabilir mi şeklinde düşündüler. 

     Kuantum bilimcileri fiziksel dünyanın kuantum alanından doğmuş olduğunu söylerler, 
şimdi ise kuantum alanının başlangıçta teşekkül etmiş olduğunu keşfetmenin peşindeler. 
Newton’un fiziğine inanan fizikçiler bile gözün gördüklerinden daha fazla bir şeyler olduğu 
ve  Newton’cu fizikçilerin düşünmüş oldukları gibi dünyanın somut olmadığı konusunda 
hemfikirler. Yazar Danah Zohar yukarıdaki kuantum fikrini tasvir etti ve açıkladı. 

   Atomdan daha küçük  varlıklar ne tam olarak zerre ne de tam olarak dalgadırlar…Yeni 
kuantum mekanik ilişki kavramı dalga /zerre ikiliğinin ve de ‘madde dalga’nın ( veya ’olasılık 



dalgası’)  sanki bütün uzaya ve zamana yayılmış gibi davranmaya olan yatkınlığının doğrudan 
sonucunu takip eder. 

Bütün nesneler ve bütün anlar birbirlerine her noktada temas ederler. 
Bütün sistemin bir tek oluşu fevkalade bir şeydir. Bunun arkasından şu geliyor: bir 

zamanların  manevi olan ‘mesafede- bir-etki’ kavramı, yani  bir  cismin bir diğerini aralarında 
herhangi bir belirgin güç veya enerji alışverişi olmaksızın etkileyebilmeleri, kuantum fizikçisi 
için gündelik gerçeğin bir olgusudur.8 

    Fizikçi David Bohm’un kuantum teorisi uzay ve ötesinin birbirleri ile ona bağlılıklarından 
bahseder. Şöyle yazdı ” İnsan  yeni bölünmez bütünlük kavramına yöneltiliyor, bu fikir klasik 
dünyanın ayrı ve bağımsız mevcut parçalar şeklinde analiz edilebilme fikrini reddediyor. 
Evrenin birbirinden ayrılamayan kuantum birbirine bağlılığı temel gerçektir.9 

Her ne kadar çok parlak bir fizikçi idiyse de Bohm’un Birleşik Devletler’deki araştırmaları 
ve yazıları son buldu ve kişisel hayatı işkenceye döndü, çünkü Senatör Joseph McCarthy’nin 
Anti Amerikan  Faaliyetler karşıtı komitesinde  devletin bilim adamı Oppenheimer aleyhinde 
şahitlik yapmadı. Princeton’daki işinden atıldı ve Birleşik Devletler’de ders vermesi imkansız 
hale geldi. Bohm sonunda ayrılıp İngiltere’ye gitti.10 

   Yazar Nick Herbert Quantum reality (kuantum Gerçeği) adlı eserinde J.S.Bell’in 
teoremini açıkladı ve Kuantum teorisinin önemli bir bölümünü normal sıradan insanların 
anlayabileceği hale getirdi. 

Bell’in teoremi hakkında  şöyle yazdı.  “ Hiçbir yerel modelin kuantum olgularının altında 
olamayacağını iler sürüyor. Bell teoremi gerçeğin yerel olmaması gerektiğini söylüyor” 11. 
Yazara göndermiş olduğu mektubunda John Bell keşfinden söz ederken, Einstein’ın kuantum 
Mekaniği hakkındaki tasasından ve onun tamamlanmamış bir teori oluşu hakkındaki 
fikirlerinden pek “etkilendiğinden” söz etmişti. Şimdi artık bu konuyla ilgilenmenin zamanı 
gelmişti. Ama onun beklentilerinin aksi bir netice ortaya çıktı. Bell çok heyecanlanmıştı.  Hiç 
bir şeyin net olmadığı bir ortamda  çok somut ve “açık seçik” bir şey bulmuştu.12 Herbert 
bundan sonra daha basit bir lisanla “yerel karşılıklı etkileşimin” ne olduğunu açıklamaya 
girişti. Burundaki bir yumruk darbesi gibi, çünkü yumruk doğrudan buruna yönleniyor ve 
burunla doğrudan temas ediyor. Öyleyse  “yerel olmayan” ne anlama geliyor? 

“O aracısız ‘mesafede- bir-etki’ dir. Yerel olmayan bir karşılıklı etkileşim A cisminden B 
cismine atlar ve arada hiçbir şeyle temas etmez. Voodoo yaraları yerel olmayan karşılıklı 
etkileşime güzel bir örnektir. 

…. Yerel olmayan bir etkileşim hiç güç harcamadan boşluğun ötesinde parlar” 13 diye 
Herbert yazdı. 

      Herbert, diğer teoriler bir ihtimal çöpe atıldığında , “ Bell’in teoremi hala geçerli 
olacaktır, çünkü bir takım olgulara dayanıyor sonucuna varmıştı , Bell’in Teoremi kalıcıdır”. 
Herbert ayrıca fizikçilerin Newton fiziğine  daha kolaylıkla inandıklarını  yazdı, çünkü o 
evrenin  “sıkı yerel bağlantılar” ile birbirine bağlı olduğunu söylüyor. Bu bağlantılar  
konvansiyonel fiziğin keşfetmiş olduğu dört kuvvettir, yani, kuvvetli,  zayıf, elektromanyetik 
ve yer çekimi. Dikkat edilmesi gereken  çok önemli bir konu  bu dört kuvvetinde mesafeye 
bağlı olarak azaldığıdır 14 [ Yeni enerji mesafeye bağlı olarak azalmaz]. Mesafeden sonra , 
yerel karşılıklı etkileşime engel olan faktör Herbert’in sormuş olduğu gibi “onun ne kadar 
süratli  gidebileceğidir”. Enerjinin belli bir mesafe kat ederken ki sürati sınırlıdır, çünkü 
Einstein’ın bilinen fizik kuralına göre hiçbir şey ışıktan hızlı hareket edemez. Oysa  “yerel 
olmayan etkiler” mesafe milyonlarca mil bile olsa mesafeden etkilenmezler. Onların 



hareketi anidir. Onların süratleri ise, hiçbir şey ışıktan  daha hızlı hareket edemez diye  
bilinen fizik kurallarına bağlı değildir.15 

   Bir çok bilim adamı laboratuarda yaptıkları deneyler yardımı ile Newton’cu fizikçilere 
evrenin arkasındaki gerçeğin yerel olmadığını ve “güvenli ve bilinen fiziğin” insanı evrenin 
gerçek çalışma sistemi teorisine yöneltemeyeceğini ispat ettiler. Bu noktada Herbert gene 
güzel deneyler ortaya koydu. Şöyle yazmıştı 

…….Bell’in  orijinal muhakeme   tarzını mevcut deneysel gerçeklere adapte edince, 
Clauser ve meslektaşları Bell eşitsizliğinin, (CHSH isimli eşitsizlik. John F.Clauser, Michael 
A.Horne, Abner Shimony, ve Richard A. Holt isimlerinden türetilmiştir)  

alçak verimli detektörlerle  test edilebilen  bir versiyonunu türettiler. 
Clauser’i  Bell eşitsizliğini test etmek için cesaretlendiren, onun e n sonunda dünyanın 

yerel olduğu hakkındaki inancıydı. 
Eğer kuantum teorisi yerellikle çelişen bir netice tahmin edecek olursa , kuantum teorisi 

için bir o kadar fena olacaktır. Clauser  kendi deneyinin kuantum teorisini en azından  iki 
durumlu polarizasyon hususunda  çürüteceğine inanmıştı. Sonuç tam tersi oldu. 1972 
senesinde Clauser kuantum teorisinin testi geçtiğini beyan etti. Bell’in eşitsizliği  deneysel 
olarak Berkeley’de mavi ve yeşil protonlarla karşı gelinmişti. Şimdi sadece kuantum teorisi 
değil ama kuantum olgusu da  dünyanın çok sıkı yerel hatlarla bağlanmış olduğu hipotezi ile 
çelişiyordu. 

     Meşhur teoreminde  Bell gerçeğin sadece yerel olduğunu önermek veya ima etmekle 
kalmaz, onu gerçekten kanıtlar, bunu yaparken netliğe ve matematiğin  mantıksal gücüne 
baş vurur. Bell’in kanıtının zorlayıcı özelliği  gerçeklerin yerel olduğundan yana olan 
fizikçilere iyice sıkıntı verir.16. 

Dört temel kuvvet ( güçlü, zayıf, elektro manyetik ve yer çekimi) haricinde başka  evrensel 
güçler gerçeğini kabullenmeyen fizikçilerin şimdi evrende başka kuvvetlerin de bulunduğu 
konusunda hemfikir olmalarını sağlayan  temel yöntem gözlem olmuştur.Konu, evrenin 
gerçeğini  açıklayabilecek  bir teori olduğunda, konvansiyonel fizik hala çocukluk çağındadır.            
Bu araştırma analiz edildiğinde erişilen sonuç şudur; kompozisyonunu bilmenin mümkün 
olmadığı bazı  kuvvetler var, ancak etkileri  kullanılabilir veya gözlemlenebilir. İşte bu 
kuvvetler yapay telepatinin nasıl aktarılabildiğini ve beyini elektrikle uzaktan uyarabilen 
gerçek gücün ne olduğunu açıklayabilir. Bu  enerjinin nasıl çalıştığına yakından bakıldığında 
iki sonuç çıkarılabilir. 

Birincisi J.S.Bell’in teoreminin açıklamış olduğu gibi, birbirinden uzak iki nokta arasında bir 
hareketin yerel olmayan aktarımı zamana veya hacme zorunlu olarak bağlı  değildir ve 
aralarında enerji aktarımı olmadan da meydana gelir. İkinci sonuç ise  şudur ; eğer iki uzak 
nokta arasında bilinmeyen bir kuvvetin  ( yerel olmayan) aktarımına kompozisyonu henüz 
bilinmeyen ve konvansiyonel fizik tarafından atlanmış bir güç aracılık edebilir. 

     Eğer böyle bir kuvvetin kanunları “gizli fizik” tarafından öğrenilecek olursa, yani kapalı 
kapılar ardında çalışan güvenlik  teşkilatlarının  fiziği tarafından öğrenilecek olursa, bunları 
ilk olarak kullanacak olanlar kimlerdir? Bunlar ulusal güvenlik için bir tehlike teşkil 
edebilirler. Ve yalnızca çok büyük meblağlarda  bir para ile araştırmalardan böylesine geniş 
sonuçlar alabileceği için “gizli fiziğin” kapalı kapılar ardında sakladığı sır bilinmez ve hiçbir 
zaman bilinmeyecektir. Yerel olmayan bir kuvvetin veya yeni  enerjinin aktarım 
prensiplerinin keşfedilmesi büyük bir olasılıktır. Telepati aktarımının gözlemi,  PK in 
başarıları ve havada asılı halde durma fizikçileri ikna etmiştir; bu güçler mevcuttur ve  



kozmosun oluşumunu daha iyi bir şekilde açıklayacak olan gerçeğin teorisini ortaya koymak 
için yapılan araştırmaların bir parçası olabilir. Geçmişte kalan onlarca sene içinde yeni bir 
kuvvet olabileceği önerisine bile karşı çıkan  bir geri kafalılık vardı. 

Bilindiği gibi  geçmişte yeni fikirler düşmanca bir tavırla karşılaşmışlardır. 1600 larda  
güneşimizin de bir yıldız olduğunu, ve kozmos içindeki yegane güneş olmadığını söyleyen 
bilim adamı  Giordano Bruno kazığa bağlanarak yakılmıştır.17. Büyük uzay bilimci Galileo 
Galilei dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyince sözlerini ölüm tehdidi yüzünden 
geri almak zorunda bırakılmıştı. Bu inancından ötürü mahkemede yargılandı.18. 2000 
senesine yaklaştığımız bu devirde, yapay telepati kesin  bir bilim olacak kadar geliştirilmiştir. 
Zihin kontrolünü başarabilmek için de her geçen gün mükemmelleştirilmektedir. Hangi 
yürekli bilim adamı çıkıp bunu halka açıklayacaktır. 

   Kitaplarda bulmuş olduğum  fizik yazıları beyinin içini elektrikle uyaracak  gücü veya 
enerjiyi açıklamaya yetecek gibi değillerdi. Bunun beynin içine ince bir şekli alıp beynin içine 
girebilen bir kuvvet olduğuna kanaat getirdim burada genişleyip görünmeyen ama   değişen 
kalınlıkta teller ve şişler oluşuyorlardı, ancak çok güçlüydüler. Uzak bir mesafeden  
bacakların  kurşun dan bile daha ağırmış gibi olduğu hissini yaratabiliyorlardı, bu da kişinin 
anında hareketsiz kalmasına yol açıyordu. Deride yanıklara ve bir çeşit elektrik çarpması 
sonucu ölüme sebep oluyordu. Bu bilgiler her hangi bir kitapta yazılı değil, ben bunları 
beynimde vücudumda yaşadım. Çok daha sonralarda  diğer deneklerle yaptığım mülakatlar 
ve telefon görüşmeleri sonucu onlarında benzer tecrübeler geçirmiş olduklarını teyit etti. 
Garip bir şekil ortaya çıktı. Bu güç neydi? Açıkça hissediliyordu, ama görünmüyordu ve 
hakkında hiçbir şey bilinmiyordu.  

    Bir okul öğretmeni olarak eğitim hakkında oldukça çok bilgi sahibiydim, ancak 
psikokinesis (PK) hakkında bir şey duymamıştım. Daha fazla öğrenmek için okumaya 
başladım “PK” nın yeni terim olmadığını öğrendim. J.B.Rhine isimli bilim adamı ve ekibi 1940 
yıllarda paranormal (normal ötesi) üzerinde çalışmalar yapmışlar ve 1943 te daha sonra PK 
şeklinde kısaltılan  psikokinesis’i ortaya atmışlardı. The Journal of Parapsycholog  PK yi şöyle 
tarif ediyor. 

“Psi nin eksta motor şekli; süjenin harici bir fiziksel prosese,  duruma veya objeye 
uyguladığı direkt etki (adalesel değil). Bu gücün tabiatını  gözlemleyen bilim adamları, 
bunun  hakkında bazı tarifler yazdılar. 

Yazar Scott Rogo şöyle diyordu.” Akla yatkın üç ihtimal var. Psikokinesis şunlar olabilir (1) 
Zihinsel veya Psişik enerji; (2) biyolojik bir plazma; veya (3) Atmosferde zaten mevcut olan 
normal veya çevre enerjisini manipüle ederek ve onu daha önceden belirlenmiş bir şekilde 
hareket ettirebilen zihinsel ajan”19. PK nın dünyanın her tarafına yayılmış olduğu söylenen 
serbest enerjiyi harekete geçiren veya yönlendiren  bir şarj olabileceği de bilim adamları 
tarafından ifade edildi. PK Psi nin bir ajanıdır. PK hakkında çok konferanslar verildi, 1974 
senesindeki böyle bir konferansta fizik dalında Nobel ödüllü  fizikçi Brian Josephson şöyle 
dedi. “Fizik için son derece önemli addedilebilecek buluşların eşiğineyiz, yeni bir enerji türü 
üzerinde çalışıyoruz. Bu kuvvetin tabi olduğu yasalar bulunmalı … Geçmişte  ‘ saygıdeğer 
bilim adamları psişik fenomenlerle uzaktan yakından ilgilenmediler, büyük bir çoğunluk 
gene de  ilgilenmez . Zannediyorum bu “değerli fizikçiler treni kaçırmış olduklarını 
anlayacaklar”20 

      Yeni enerjiyi hiç kullanan oldu mu? Evet. Robert Pavalita isimli bir bilim adamı  ufak bir 
ölçekte de olsa onu hapsetmeyi başarmıştı. 



Ostrander ve Schroeder isimli bilim adamları Çekoslovakya seyahatinden sonra  
Pavalita’yı şahsen ziyaret etmiş olduklarını  ve imal ettiği jeneratörleri görmüş olduklarını 
yazdılar . Pavalita Jeneratörleri metalden imal etmişti. Yeni enerjiyi topladılar ve hapsettiler. 
“Bu enerji gerçek bir enerjidir, tabiatın  gerçek ve özgün enerjisidir” dedi. 

Pavalita’nın küçük kızı Jana jeneratörlerin oyuncak olduğunu zannetmişti. Pavalita şunu 
anlattı “onu yakaladık ancak zamanında yetişememiştik, her iki elindeki küçük parmakları 
felç oldu, neyse ki sadece geçici bir süre içindi”. 21 

Ziyaretleri sırasında yazarlar bu “enerjinin” nasıl çalıştığı film den izlediler. Pis su dolu 
şişelerin sıkıca kapatılıp mühürlendiği gösterildi. 

Daha sonra bunlar Pavalita jeneratörleri ile ışınlandılar, üzerlerine psikotronik enerji 
verildi. Su  12 saat bir süre içinde temizlendi. 

Filmde gösterilen imzalı bir dokümanda  şişelerdeki suyun “bağımsız bir  laboratuarda 
tahlil edildiği” yazılıydı. Ayrıca “bu pis suya uygulanan temizleme işleminin  bir kimyasal 
temizleyici tarafından yapılmasının imkansız olduğu” belirtilmişti. Daha sonra bilim adamları 
yazarlarla konuştular “Analizde şu ortaya çıktı,  bu enerji ne  tür  bir şey olursa olsun,  suyun 
kendi gerçek  molekül yapısında bir değişime sebep oldu! İki hidrojen atomu birbirlerinden 
uzağa ayrıldılar.”  22 

     Kendisinden çok söz edilen bu serbest enerjinin aşağıdaki şu özellikleri bulunmaktadır. 
Bu enerji yansıtılabilir veya kırılabilir, farklı bir çeşit elektrik üretebilir. Her şeye girer ve 
polarize olur. İnsanın bedeninde ve zihninde bulunur. Cansız maddelerin de içinde bulunur. 
Zihin enerjiyi yöneltebilir, mesafe de bu enerji için bir engel teşkil etmez.23 Bu enerjiden 
yararlanılır hale gelinmişse, bu ebediyen gizli kalacaktır , çünkü kullanıcıları onun başkaları 
tarafından  nasıl kontrol edilmesi gerektiğini  ve nasıl kullanılacağının bilinmesini 
istemeyeceklerdir. İşte bu durumda halk bu muazzam güç hakkında nasıl bilgi sahibi olsun? 

    Bu enerjinin kuvvetleri hakkında Psi araştırması  ufak ölçüde  Birleşik Devletlerde bazı 
bilim adamları tarafından  yürütüldü. Stanford Araştırma Enstitüsü bu tesislerden bir 
tanesiydi. SRI nin  test ettiği bir psişik  kişi Uri Geller idi. SRI de görevli ancak o ara SRI deki 
ciddi deneylerine bir süre ara vermiş olan bir fizikçi, eşi, Harold Puthoff ve metalürji 
mütehassısı Wilbur Franklin Uri Gelleri aşağıya kumsala götürdüler. Geller kendi gücünü 
ispat etmeyi ve bunu göstermeyi istediğini söyledi. Deneyini yapmak için bir obje rica etti. 
Orada bulunan hanım platin alyansını uzattı ve şöyle dedi “Bilim uğruna, onu gözden 
çıkarabiliriz zannediyorum”. 24 . Şahitler daha sonra Geller’in yüzüğü hiç ellememiş 
olduğunu söylediler. Geller hanıma onu avuçlarının içine alıp tutmasını rica etti. Sonra kendi 
ellerini onunkilerin üzerinde tuttu. Ama onun ellerine hiç temas etmedi. Birkaç dakika sonra  
orda bulunan herkes yüzükte ufak bir çatlak gördü. Dr Franklin hayretle “İnanılmaz!” Sanki 
iki tarafından çekilmiş gibi  duruyor! “25.  Zihnin madde üzerindeki etkisi ile ilgili bu konu Dr 
Franklim yüzüğü laboratuarda test edince gözler önüne serildi. 

“Elektron mikroskopu ile tarama” yöntemi kullanıldı ve normal şekilde bir kırılma 
alametine rastlanmadı . Onun yerine , yazar Michael Brown’ın açıklamış olduğu gibi ; 

……Kırığın olduğu  yerin yüzeyi atomik kısımların kırılma anında erimeğe başlamış 
olduğunu  gösteriyor, bu durum sıcaklığın 1750 dereceye çıkmış olması anlamına 
gelir….Bunun yanı sıra eriyen kısımdan sadece1/100  inç ötede kırık gene garip bir 
anlaşılmaz garip bir şeye rastlandı. : atomlar nerdeyse mutlak sıfır derecede donmuşlardı. 



     Erime meydana gelmiş olmasını gösteren belirtiler gerçekten tuhaftı; yaklaşık oda 
hararetinin bulunduğu bir ortamda kırılan metalde aşırı düşük hararet etkileri çok dikkat 
çekiciydi,; her ikisinin birlikte olmuş olması ise bütünüyle çok garipti.26 

 
Franklin’in PK  nın gerçek bir kuvvet olduğuna inandığını söylemesinden sonra ,  

meslektaşları ona karşı hasmane bir  tavır sergilediler Psi araştırmaları için tahsisat alamaz 
oldu. Franklin tanınmış fizikçi ide ve metalürji dalında  Yale üniversitesinden derecesi vardı. 
Şöyle dedi, “Biz fiziğin bildiği kuvvetlere benzeyen bir kuvvetten söz etmiyoruz, fakat bir 
çeşit etkiden söz ediyoruz. 

Elektromanyetik değil, nükleer veya yerçekimi değil. Bundan eminim. 
Yepyeni bir şey ve çok heyecan veriyor. Fiziğin şimdiye kadar bilmiş olduğu şeylerin 

tamamen üstünde ve ötesinde”27. 
Uri Geller SilverSiprings, Maryland’daki deniz Kuvvetlerine ait yüzey silahları Merkezinde 

zihnin madde üzerindeki etkisi testini tekrar etti 
Nitinol  büküldüğünde veya ısıtıldığında hemen  kendi  eski  şekline geri döner. Geller 

zihin gücü ile tele bir düğüm attı. Tekrar düzeltebilmek için çeşitli denemeler yapıldı, 
kaynayan su, elektrik denendi ama düğüm kaldı. Kamuda görevli bir çok metalürji uzmanı 
onu eskine getirmeğe çalıştıysa da başarılı olamadı. Yüzey silahları Merkezinde görevli    
Eldon Byrd  Uri Gellerin Nitinol alaşımına yaptığı etki başlıklı rapora şöyle yazdı.  Empoze 
edilmiş olan bu şartlar altında  bu deformasyonların nasıl meydana gelmiş olduğuna dair ne 
ben ne de diğer mütehassıslar her hangi bir bilimsel açıklama yapamıyoruz.“28 

      Niye bazı gruplar Uri Geller’i gözden düşürmek içim bir karalama kampanyasına 
giriştiler, hiç kimse ilgilenmedi. İnsanlarım kafaları bazen yeni enerji ile ilgili özgün bilgiyi 
gözden düşürmek için kullanılıyor. Geller’in güçlerinin hiç olmazsa bir kısmı gerçek gibi 
görünüyordu. Şimdi bilim adamlarının yüzde yetmişi bu yeni enerjinin gerçekten var olduğu 
konusunda hem fikir, ancak henüz onlardan hiçbir tanesi de çıkıp ta  bu enerjiden büyük 
ölçüde yararlanabileceğini veya onun yapısını bildiğini söylemedi. Bunun sebebi çok çeşitli 
olabilir. Uzun süren araştırmalarda fonlar giderek azalır. Para olmayınca da en idealist bilim 
adamları bile sahayı terk ederler. Ancak çok  geniş ölçüde araştırmaların devletin imkanları 
ile yapılmış olduğuna dair kanıtlar da elimizde var.Bu iş büyük bir gizlilik içinde Birleşik 
Devletler’in görünmeyen hükümeti tarafından yapıldı. 

Daha ufak ölçekte J.B.Rheine daha 1940 lı senelerde bu yeni enerjinin gücünü keşfetmişti. 
Böyle bir enerji daha büyük ölçekte olacak olursa iletişim sistemlerini bozabilir, bunlar 
içinde nükleer başlıklı roketlere ait bilgisayarlar da bulunuyor. Bir çeşit bir kalkan sistemi 
veya caydırıcının geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü uzak mesafelerden insan zihnine gizlice 
karışabilen, bilgisayarın hafızasında depolanmış bilgilere de müdahale edebilir. Bilgi sayarlar 
nükleer başlıklı roketlerle çok bağlantılı oldukları için korunmaları veya değiştirilmeleri 
gerekiyor. Halk Birleşik devletlerin gizli hükümetinin  bu enerji kuvvetine boş vermiş 
olduğuna inanmalı mı ? Bir çok kişi hala PK teorisinin kabul görmesi halinde, bunun mevcut 
fizik kurallarını  tehdit eder diye korkuyor, ancak bu devekuşunun kafasını kumun altına 
sokmasına benziyor. Bu kitabı yazmakta olduğum süre içerisinde karşılaştığım pek çok  
yüksek lisans sahibi kişi PK nın Birleşik Devletler Hükümetinin bir fraksiyonu tarafından 
kullanılabileceği gerçeğini kabul edecek kadar açık fikirli olmadıklarını gördüm. 

PK nın tarihi izlenecek olursa sayısız çok bilim adamı bu enerjinin olduğunu beyan 
etmişlerdir. Nikola Tesla hatta şunları söyleyecek kadar ileri gitmiştir.” Bilim  fiziksel 



olmayan fenomenler üzerinde çalışmaya  başladığı zaman, bir on senelik zaman dilimi içinde  
var olduğu bütün asırlar boyunca yapmış olduğu gelişmeden daha fazlasını yapacaktır.” Bu 
enerjilerin nasıl kullanıldığını çok az kişi biliyor. Tahrip gücü bilinmesine rağmen atom 
bombası milyonların canına mal oldu. Tıpkı bunun gibi PSi kuvvetleri de bize kötülük 
getirmek için kullanılabilir. İnsan oğlu bu eylemleri yapmaya muktedir mi? Hiroşima trajedisi 
unutulmuş veya haklı çıkmış gibi  görünüyor. 

Atom bombasının atılma kararının alınmasında  sahnenin gerisinde hangi adam 
bulunuyordu. Bunların bir kısmı Birleşik Devletler görünmeyen hükümetini oluşturan 
kişilerle aynı kişiler.  Zihin kontrolünü uygulamasının bilimini yapanlarla  aynı adamlar. 
Telepatin gerisinde yatan enerji onlar tarafından keşfedildi ve kullanıldı. Elli sene süren 
araştırma ve milyarlarca dolar sokağa atılmış olamaz.  Konvansiyonel fizik araştırmaları için 
güvenlik güçlerine bir  fon ayrılmaz, bu nedenle konvansiyonel fizik yavaş ilerler, ama para 
tahsis edilen araştırmalar süratli ilerler. PK teorisi ( Psi nin amillerinden biri olarak) henüz 
basit bir teori. Yani, istemli bir niyet A   B noktası üzerinde gerçek bir eylem yaratır. Zihinsel 
enerji uzakta duran maddeye etki eder. Bu teoriyi biraz ileri götürecek olursak, Nikola 
Tesla’nın ilkelerinde öngörüldüğü gibi matematik hesapları ile A noktasından B noktasına 
tetiklenecek bir sinyal B noktasını yükleyecek veya belli bir şekilde harekete geçirecek veya 
etkileyecektir. Uzak-mesafeden- hareket teorisi ikinci ihtimal olarak, ufak jeneratörler 
yardımı ile  fiziksel güçten yararlanmayı ve onun hareketlerini uzayda bir noktaya aktarmayı 
öneriyor. Bu teoriler tamamlanmış değildir, çünkü bu  enerjinin nasıl çalışacağına dair 
kompozisyonu ve ilkeleri henüz konvansiyonel dünyadaki fizik tarafından keşfedilmeyi 
beklemekte. H.J.Irwin PK hakkında şöyle yazdı.”Kelimesi kelimesine tercüme edildiğinde 
psikokinesis zihin veya ruh tarafından yaptırılan hareket demektir. Bu nedenle psikokinetik 
olaylar fiziksel sistemde gözle görülebilen pozisyon değişikliklerini içerir. Öte yandan PK 
moleküler ve hatta atomik  düzeyde çalışabilir, ve onun etkisi görülebilen hareketler 
şeklinde tezahür etmez, onun yerine fiziksel sistemin yapısında  bir takım değişiklikler 
oluşur.”29 

Rogo da mikro PK hakkın da yazdı. “…PK  atom altı zerrecikleri etkilemekte kullanılabilir 
ve yüksek süratli osilatörleri 

 alt üst eder.”30. Ciddi bir araştırmacı kitaplarda sıkı laboratuar şartlarında PK nın 
etkilerini izleyebilmek için yapılmış olan yüzlerce deney hakkında yazılar bulabilir. Bu 
deneyler bu işle ilgilenen bilim adamlarını  PK nın  gerçek bir kuvvet olduğu yönünde ikna 
etmiştir. 

    ESB ye neden olan ve telepatiyi uzak mesafelere taşıyan bu enerjinin çalışması ile ilgili 
olgular hakkında bilgi, zihin kontrolü deneylerinden veri elde ederek toplanabilir. Denekler 
muvafakati olmaksızın  kobay olarak kullanılmış  insanlardır . Bu deneyler dikkate alınmalıdır 
çünkü kitaplardan derlenmiş bilgiler değil, enerji tatbik edilen  gerçek  deneylerden alınmış 
verilerdir. Benim kendi zihnimde hissetmiş olduğum bu enerjinin insanı şaşırtan  gücü, beni 
bildiğimiz fiziğin hala embriyo safhasında olduğuna ikna etti. Fiziğin bütün yasaları henüz 
keşfedilmiş değildir. Bu enerjinin etkisi nasıl olursa olsun…ister uzaktan kumanda yolu ile 
olsun, ister her türlü maddenin içinden geçebilen, zaman ve uzay kavramı bulunmayan  
geçek bir fiziki gücün bir yerden bir başka yere aktarımı  şeklinde olsun, o şimdi artık 
kullanılıyor. Az sayıda birkaç bilim adamı  kuvvetlere  hala sınırlar koymaktadırlar oysa 
konvansiyonel fizik bu konudaki son ve en yetkili merci değildir. Şu olabilir, tıpkı Einstein’ın 



demiş olduğu gibi, PK ortaya çıktığında   tamamen en baştan keşfedilmiş verileri temel alıyor 
olacaktır. 

     Uzak mesafeden telepati , ESB yanı sıra vücut ve cansız objelere uygulanan eylemler, 
zihin kontrolü kurbanlarının üzeride uygulanan enerji ile daha da fazla kanıtlanıyor. Bazı 
kurbanların öyküleri ve onların üzerine uygulanmış olan sofistike telepati yöntemlerini ileriki 
bölümlerde bulacaksınız. PK nın kuvvetleri ve ufak etkileri birçok kitapta anlatılmıştır ve  
belgelenmiştir ve bunların güvenilir kaynaklar olduğu kabul edilmektedir. Mesela masaların 
ve ağır objelerin sadece  zihin kuvveti ile hareket ettirilmesine levitasyon (cisimlerin hiçbir 
görünür fiziksel imkan olmadan havaya kaldırılması) denir. Doğal telepati olaylarında,  
objeler  zihin  gücü ile hareket ettirilir veya bükülür, havaya uçurulur. Daha büyük  etkiler , 
örneğin  uzak mesafeden ölüme sebebiyet vermek, kalp krizi, arabaların, uçakların, trenlerin 
çarpışması. Yakıtların veya yakıt dışı maddelerin uzaktan havaya uçurulması, uzak 
mesafedeki bir nükleer başlıklı füzelerinin  ve tesislerinin imha edilmesi tartışılmıyor. Neden 
tartışılmıyor? Ayni enerji çok daha büyük ölçekte kullanılır aktarılır veya tetiklenirse, küçük 
miktarın beyine yaptığının aynisini  yapar . Eğer durum böyleyse,  bu enerjiden ilk istifade 
edenler devletler olacaktır, ve eğer bunu yapmış olsalardı, kanıtlarını açıkça  teşhir  ederek 
asla bunu açıklayacak değillerdi. Zihin kontrolünün bazı denekleri telepatinin bazı çok 
komplike ve iyi planlanmış şekilde yöntemlerle  kendi zihinlerine tatbik edilmiş olduğunu, 
kararlarının ve davranışlarının bu yolla etkilenmiş olduğunu  belirtmişlerdir. Vücutlarının her 
tarafından ve tel inceliğinde yerden geçebilen enerjiden söz ettiler. Büyük miktarda 
olduğunda bedeni yere düşürebiliyor ve  vücudun içinde çok şiddetli  acılara neden 
oluyordu. Diğer rahatsızlık veren bir hususta , deneğin yanındaki bir objenin, iç mekanlar da 
bile olsa havaya uçurulabilmesiydi. Kurbanın asıl ikamet ettiği yerden binlerce mil uzakta 
olması bile hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Bu olaylardan  kitapta, ileriki sayfalarda söz ediliyor. 
Bu tür faaliyetin amacı kurbanı korkutmak, sindirmek ve bu şekilde susturmak olabilir. Bu 
olayları rapor etmiş olan deneklerin genelde psişik kuvvetleri bulunmamaktadır. Bir çok 
deneğin başından geçenlerden söz ediliyor, ancak onların birbirlerinden haberleri yok, ama 
anlattıkları olaylar ve başlarından geçenler çok benzer. 

    Yüzlerce deneği aynı zamanda inceleyince,  araştırmacılara göre, kafalarında olayın 
şekli meydana çıkıyor. Daha sonraları okuduğum dokümanlar arasında bir özel 
araştırmacının yayınladığı  bir yazıda   

deneklerin başından geçen zihin kontrolü olaylarının inanılmaz derecede benzerlikler 
gösterdiği görülüyordu, oysa bu deneklerin büyük bir çoğunluğunun  birbirleriyle temasları 
bulunmamaktaydı. 

Araştırmacı Bn Juianne McKinney zihin kontrolü ve korkutup sindirme yöntemlerinin 
temelinde  elektro manyetik ve enerji yönelten silahlar olabileceği düşüncesinde. Yazmış 
olduğu yazıda  kurbanlara uygulanan bezginlik veren ve zihin kontrolü olayları arasındaki 
benzerliklere dikkat çekti. İlk önce şunları yazdı; 

   Devletin vermiş olduğu rahatsızlık ve deneylerle ilgili şikayetlere, itiraf etmek gerekirse 
‘aşırı ihtiyat’  ile  yaklaştık , oysa  artık şüphemiz yok. Birbirinden bağımsız ve artan  sayıdaki  
şikayetler, ve şikayetler arasındaki benzerlikler, göz ardı edilmeye gelmez. Amacımızın bir 
kısmı ilerde olacak bu gibi operasyonların başarısını sınırlamak, bu da onlara yaygın bir 
aleniyet sağlanarak olabilir… 

    Bu şikayetler araştırma gerektiriyor. Akabinde (gereken finanssal desteğin elde 
edilebilmesi kaydıyla ) gereken teknolojiyi ve gereken tıbbi ekspertiz desteğini alarak,  öne 



sürülmüş olan bu iddiaları kanıtlamak .  Ayrıca Birleşik devletler istihbaratının  güvenilebilir 
olduğu şeklindeki kurumsal zihniyeti de değiştirmek istiyoruz, Tarihte  

mükerrer olarak bunun tersi ispat edilmiştir.” 31. 
 
Pakistan’a yapmış olduğum seyahatin öncesinde  zihnimin içine sokulmuş olan  

telepatinin nüanslarını algılayamamıştım.. Bir şeylerin olup bittiğinin farkında olsam da, 
kesin olarak ne olduğunu bilmiyordum. Zihin kontrolünün ince nüanslarının farkına sonraları 
vardım. Psi yi daha iyi bilen insanlardan mümkün olabildiğince fazla bilgi  (McKinney’in yazısı 
gibi) elde etmeye çabaladım. Başımdan geçen bu telepati deneyini anlatan  bu mektubun 
kopyalarını bir çok bilim adamın gönderdim. Mektubumda şöyle yazıyordu. 

 
28 Temmuz 1992 
 
Sayın Bayım, 
 
Siz bir bilim ve etik adamısınız. Benimle ilgili bu olguyu incelemenizi rica ediyorum. 

Tarafsız ve objektif kişilerin fikirleri benim için çok değerlidir. Bunun kesinlikle başıma 
geldiğini biliyorum, nasıl olabiliyor? Sizin bu konudaki teorinizi bilmek istiyorum. Her türlü 
eleştiriniz kabulümdür. Katkınız benim için çok yararlı olacak. Zihnimde olan şeyle ilgili 
olarak kitapların ve  araştırmaların  verebildikleri bana 20-30 sene geri de kalmış gibi.  Bu 
konuda, devlet te yanış bilgilendirmenin üstadı. 

 
Az sayıda birkaç olgu zihin kontrolünün özelliğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. 
 
1. Kurbanın nerede olduğu fark etmiyor. İç mekanlarda ve dışarıda olabilir, birisini 

görebiliyorlar. (X-ışınları bandı, radar, uydu?) 
Ayrıca, çok hassas ve atik, her söz  çekip  alınıyor. 
2. Kısa süreli  ve yanlış yönlendiren bilgi zihne beslenebiliyor 
3. Duygu patlamaları (diğer sinir sisteminden bariz şekilde farklı) zaman zaman aşağı 

gönderiliyor. 
4. Zihindeki fikirlere kıyasla daha Kompleks fikirler yerleştirildiğinden, işin içinde insan 

faktörü de bulunuyor 
     Düşünceleri çekip alma da/aşağıya gönderme de zamanlama    
     ve hassasiyet olduğundan işin içinde  bir de makine var. (ham  
     telepati bu kadar hassas olamaz) 
 
 
5.    Uzun vadede hafıza bloke edilebilir ,  silinebilir,  ayrıca     
   zihindeki kısa süreli bloke eder 
6.   Fikirler yerleştirilebilir (Benim durumumda buna veya  
   algılamaya  olan duyarlılık zihnin fiziksel duyarlılaştırılması ile      
   olmuştur ). Bununla karşılaşmamış olan kişiler bunları kendi  
   düşünceleri zannedeceklerdir 
7.   Hesap yapabilme veya problem çöze bilme bloke edilebiliyor 
8.   Düşüncelerin bütünüyle ‘ kilitlenmesi’ oluşabilir 



9.   Telepati sabittir, hassastır ve radyo sinyali gibi parazitten    
   etkilenmez. 
 
10. Pek ustaca olmayan hedefleri bana göre şöyle: 
 
A. Duyarlılaştırılmış bir zihin üzerinde, sezinlenemeyecek bir fikir yerleştirme tipi/tonu 

bulunana kadar faaliyet göstermek. 
B. Kurbanın kendisine ait veya yabancı görüntüleri ve düşünceleri içeri koyarak ve 

simüle ederek geçmişteki hatıralara giden yolu bloke etmek, depatterning veya yeniden 
yapılandırmayı deniyor olabilirler yani kurbanın kendi düşüncelerinin muhtevasının ve 
zamanlanmasının kontrol edilmesi. 

C. Ayrıca en temel inançları yıkmaya çalışıyor olabilirler. 
 
Lütfen bana bu konuda  ne düşündüğünüzü açıklayan teorinizi yazabilir misiniz? Bu güç  

suiistimali hakkındaki düşüncenizi merak ediyorum. Zihin kontrolünü mükemmel hale 
getirmek istiyorum. 

Mevcut şekliyle, kendi halkları üzerinde mutlak  güce  sahip olduklarında , bilmeyen bir 
zihin için  öldürücü olabilir. Bu suiistimali durdurmak için elimizde gelen her şeyi yapmak 
ahlaki görevimizdir. 

Erken cevap göndereceğinizi umuyorum. 
Teşekkürlerimi sunarım. 
K.Bashir 
 
Mektuplar yerlerine gitmiş olsalar bile elime çok az cevap geldi. 
Bir araştırmacı cevap verdi. PSi fenomeni üzerinde uzun senelerden beri çalıştığını ifade 

ederek benim yazdıklarımın özellikleri itibarı ile  bu tür bir telepatinin daha ziyade doğal 
olması gerektiğini, onun nasıl aktarıldığının veya onu taşıyan dalganın şeklinin henüz 
keşfedilmemiş olduğunu yazıyordu. 

Elektro manyetik dalgalarla taşınan  enerjinin şöyle olabileceğini beyan ediyordu a) daha 
az hassas b) mesafe onun seyahat imkanını kısıtlar.  

Her türlü bilgi için  müteşekkir oluyordum. 
Bir çok üniversiteye telefon ettim.  Bio fizik ve bio mühendislik bölümlerindeki 

profesörlerle görüşmek istediğimi söyledim. Sorularımı  yazarak  bir mektup şeklinde 
göndermemi istediler. Cincinnati üniversitesinde Dr Pun’la görüştüm ve o da bana ona 
göndermiş olduğum yazıyı  telepati aktarımını etkileyen Dr .Robert Becker’in D.C. Perinöral 
sistem  teorisi ile birlikte okuduğunu söyledi 

“yazınızı  departmanımızdaki bir mütehassısa göstereceğim” dedi. Birkaç hafta sonra  
tekrar aradığımda , “yazınızı baştan aşağı okudum ancak bu konular hakkında fazla bir şey 
bilmiyoruz….Adresiniz bizde var. Cevap vereceğiz” Tabii cevap hiç gelmedi.  Şimdi bio fizik 
profesörleri bu konu hakkında fazla bir şey bilmediklerini söyleyecek olurlarsa , ben başka 
nereye başvurabilirdim. Tekrar kitaplara döndüm , belki birisi bu enerji ve telepatinin nasıl 
bu kadar kesin ve istikrarlı olabileceğini bana izah edebilir diye ümit ediyordum. Kafamın 
içinde olanlar neydi,hiçbir kitapta bulamadım.. 

   Tabii daha 1990 lı yıllarda  uzaktan zihin kontrolünü içeren birkaç makale buldum. Bir 
tanesi Defense News  ta (savunma haberleri) yer alan Barbara Opall’in yazısıydı. Sentetik 



telepatiye çok benzeyen akustik psiko düzeltme hakkında yazmıştı ancak ayrıca  Rusların 
zihin kontrolü tekniklerinin  süper güçlerin bilateral kontrolüne alınmasını istediklerinden de 
söz etmişti. Beynin içine yayın yapmak dışında  zihin kontrolü beyni başka şekilde de 
etkiliyor. Opall,  Global strateji Konseyinden  Janet Morris’in çekinceleri olduğunu 
söylediğini yazdı. Şöyle demişti: Orduda subaylar zırhlı sistemlere maruz kalınma 
tehlikesinden dolayı endişeliler, personel ise elektronik iletişim bağlantılarından endişeli, 
ayrıca Kara birliklerinin kemiğe kadar işleyebilen ve kulak tıkaçları veya başka koruyucu 
imkanlarla bertaraf  edilemeyen ses dalgalarına maruz kalma korkuları var olduğunu 
söyledi.  Morris Birleşik Devletlerin karşı önlemlerinin sesi durdurmayı içere bileceğini 
söyledi. Bu çok karmaşık işlem zıt fazda dalgalarda ve hassas şekilde uyan frekansta yayın 
yapma esasına dayanıyor. Morris bu  yeteneğin Rusya’da laboratuarda gösterilmiş olduğunu 
ve ilk fırsatta  buna uluslar arası kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini ileri sürdü.32 

     Rusların zihin kontrolü teknolojilerine karşılıklı gözetim getirilmesi için istekli olmaları, 
akla hemen  “niye” sorusunu getiriyor. Niye gizli bir teknolojiden vaz geçmek istiyorlar . 
Opall’in ki  gibi makalelerin yayınlanmış olması devletin gerçekten zihin kontrolü yeteneğine 
sahip olmuş olduğunu ortaya koyuyor. Bu yeteneğin ayrıntıları ise kara bir sır. Elektro 
manyetik silahlar üzerine yazılmış bir başka makale “Ölüm ışını” nın bir manyetik enerjinin 
en öldürücüsü  olduğunu  öne sürdü. Bu gibi bir bilgi gazetelere ulaşınca  artık açık bir sır 
oluyor. Elektromanyetik enerjinin gücü ve silahları Savunma  

Bakanlığı tarafından kabul ediliyor. Tartışılmayan diğer enerjilerin kudreti. 
    21 Haziran 1987 tarihli Washington Post mecmuasında Chuck de Caro  “Modern 

Zamanın Ölüm Işını” başlıklı bir makale yayınladı. Burada radyo frekansındaki silahların 
etkileri anlatılıyordu. Radyo frekanslı silahların her türlü elektrikli aleti, bilgisayarlar ve 
radyolar da dahil olmak üzere tahrip edebileceği ileri sürülüyordu. De Caro sonra bunun 
nasıl işlediğini de yazdı. Radyo dalgaları radyasyon veya manyetik alan gibi bir “iletkenin” 
üzerinde hareket edebilmektedir, burada bir akım üretilir. Eğer bir kişi  alanın yoluna 
çıkmışsa RF ışınları darbesi içinden geçtiği her canlı hücreyi bozar. Bu nedenle radyo dalgası 
silahı öldüre de bilir, davranış değişikliklerine de neden olabilir. 

Bunun dışında  de Caro Bethesda’da bulunan  silahlı kuvvetler radyobiyoloji araştırma 
enstitüsünde  yapılan  bir çalışmadan  

 bahsetti. 
 
Bu çalışma  “aşırı derece alçak frekans…elektromanyetik sinyallerin  aşağıdaki arazlara 

sebep olabileceğini belirtmektedir 
1) İnsan hücrelerinde olabilecek kimyasal değişiklikler 
2)  Vücutta  ve “kemik büyümesinde” denge bozukluklarına yol açabilir. 
3) Beyin nevronlarını ve “ateşlenme oranını”  etkileyebilir.33  
 
Makale  ayrıca de bu gibi silahların kap krizine yol  açabileceği çünkü kalp atışlarını 

düzenleyen aygıt ile aynı sistemde çalıştıklarını  ve bu durumda  “kalbin normal  ‘P’ 
dalgasına baskın çıkacağını”  

belirtiyordu 34. 
 



 Bir sahanın yukarısında olacak olan bir Elektro manyetik darbe patlamasının  bütün 
elektromanyetik iletişimi kesebileceği ayrıca bilinin bir şey. Yeni tür enerji ile yapılacak olan 
iletişim muhtemelen böyle değil, çünkü onun kompozisyonu elektromanyetik esaslı değil. 

     Burada sözü edilen telepati bütün kitap boyunca bahsedilen araştırmaları uzerine 
yazılmıştır, ayrıca Birleşik Devletlerin, 1930 larda başlayan be 1990 lara kadar devam etmiş 
olan araştırma raporları da dahil edilmiştir. Diğer zihin kontrolü deneklerinin (onlar birleşik 
devletlerden binlerce mil ötede telepatik girdi ve E.S.B denemişlerdir) tecrübeleri ve uzun 
mesafeli telepati ile ilgili  şahsen yaşadığım kendi tecrübem de esas alınmıştır. 

Bu teori aşağı şu sonuçları ortaya koymaktadır. 
 
1. Telepati ve E.S.B iki, şekilde yaptırılabilir., darbeli elektro manyetik enerji ( akustik 

psiko düzeltme ve sentetik telepati) ile veya  Psi ajanlarıyla veya yeni enerjiyle (yapay 
telepati). 

2. Zihin kontrolünün uzun süreli kurbanları üzerinde kullanılmış olan telepati tipi yapısı 
itibariyle elektromanyetik olmayabilir (yapay telepati) 

3. Yapay olarak adlandırılmış olan telepati için on binlerce mil mesafe  bir engel teşkil 
etmez. 

4. “bütün elektromanyetik dalgalar ışık hızında hareket ederler, oysa kurbanlar üzerinde 
kullanılmış olan enerji on binlerce mil ötede yapılan bir karşılıklı konuşmada sarf edilmekte 
olan sözcüklerin titreşimlerini tutup alır. Onları deşifre eder ve kurbanın zihnine   geriye 
telepatik düşünceler sokup yerleştirerek o sıradaki sözleri ve konuşmayı manipüle eder. 

Böyle bir enerji için zamanın ve mekanın önemi yoktur ve bundan ötürü ışıktan daha hızlı 
hareket eder. Faaliyeti çok anidir. 

       5.Radyo sinyali veya elektromanyetik enerji aksatılabilir, uzun  
          mesafede zihin kontrolü için kullanılan enerji aksamaz, statikten   
          etkilenmez parazit olmaz . Sabittir 
       6.ELF dalgaları veya radyo dalgaları sınırlı telepati aktarımını  
          açıklayabilirler. Psişik süjenin ön sezgisi ve beraberinde doğal  
         telepatiyi kullanarak uzak mesafeye telepatik mesaj  gönderme    
         gibi fenomenleri  açıklamazlar. Bu nedenle burada işin içinde  
         faaliyet gösteren başka bir enerji olabilir. 
     7. Zihin kontrolü denekleri, veya kurbanları yapay telepatinin daha  
         derin nüanslarını henüz fark etmemişlerdir çünkü beyinin   
        dibindeki pürüzsüz bir duygu gibidir ve doğal bir dalga şeklindedir 
        Daha ziyade kişinin kendi düşüncelerine benzer 
    8. Deniz altında yapılan deneylere (bkz. Stephan Schwartz “Taurus    
        Submarine Experiment”) dayanarak bu yeni enerjinin   
        suyun içinden serbestçe geçtiğini söyleyebiliriz, oysa EM esaslı  
        radyo dalgalarının, su içinde ilettikleri bilgiye bağlı olarak bazı   
        sınırları bulunuyor. Zihin kontrolü deneylerinde kullanılan enerji  
       de suyun içinden rahatlıkla geçiyor. 
 
    9. Yeni enerjinin hedefi sadece  beden veya beyin değildir. Uzaydaki  
        herhangi bir nokta, başın üstünde- birkaç yüz metre ötesinde,  
       arkasında veya önünde fark etmez, tutup alınır ve kullanılır     



       Boşluktaki tutup alma noktasında bazı    gürültüler, tüfek  
       Patlaması sesleri, gacırdamalar,  sesler meydana çıkabilir. 
Şimdi kullanılan enerji boşlukta her hangi bir noktayı tutabileceği için  vücut ve zihin 

frekanslarını tutabilmek için yalnızca manyetik enerji kullanmıyor olabilir.  
10.Yeni enerji her türlü maddeden serbestçe  geçiyor. Elektromanyetik enerjinin bir çok 

çeşitleri, özellikle de tahripkar olanları her türlü maddeden geçemez ancak önüne çıkan 
maddeyi tahrip eder. 

 
Bu teori bazı gizli şeyleri ima ediyor. Birincisi, giderek mükemmelleştirilmekte olan  

telepati ve zihin kontrolü Birleşik Devletlerde ve dışarıda önemli politik şahsiyetler ile, 
zihinsel manipülasyon, gözden düşürme ve öldürmek için hedef seçilen kişiler veya insan 
grupları üzerinde kullanmak içindir. Bu durumda eğer bütün yer küreye değil de kısa 
mesafelere etki edebilen  bir enerji kullanılsaydı, bunun kullanımı kendi halkını mağlup 
ederdi, yani fark edilmeksizin uzak mesafeden etki edebilmek, öldürmek veya tahrip 
etmek.İkincisi böylesine bir enerjiden yararlanmaktan  ve geliştirmekten (aktarmaktan) 
maksat , nükleer başlıklı füzeleri kendi üslerinde tahrip etmektir. Eğer füze üsleri yirmi dört 
saat hiç aralıksız gözleniyorsa ve aktarılacak olan enerji füzeleri imha etmek içinse böyle bir 
enerjinin ışıktan daha hızlı hareket etmesi gerekir.. Diğer bir deyişle , enerjinin eylemi 
anındadır. Bu Birleşik Devletler karşısında rakibin tüm nükleer silahlarını köhne hale getirir. 
Bir taraftan bu silahların tehdidi insanları korku içinde tutsa da gerçek manzara tamamen 
farklı olabilir. Niçin halkın bu konudan son derece az bir haberi var, bunu da görünmez 
devletin güvenlik teşkilatı biliyor. Bu zaten çok önceden tasarlanmış bir aldatmaca planı ağı 
olup bu kitabın konusunun dışında kalmaktadır. Schroeder ve Ostrander isimli yazarlar 1960 
lı yıllarda bir beyanda bulundular. Şöyle yazmışlardı. 

Bu ‘x’  enerjisini sofistike bir tesis üzerinde kullanmak sadece birkaç saniye alacaktır. Bir 
roket üssü veya hidro elektrik santral veya modern bir şehrin elektrik sistemi hepsi 
mahvolur ve tam bir kaosa döner. 

Amerikalı bir para psikolog şöyle bir yorumda bulundu. “PK silahların sonuncusu olabilir” 
35 Bu enerjinin gücü gizlidir.Dünyanın süper güçleri bunu gayet gizli tuttular. Nükleer 
silahlar nasıl kullanılmadıysa bu gizli silah ta kullanılmadı. Keşfedilmiş olan gizli  silahlardan  
atomın sırrı biliniyor oysa vatandaş PK nın sırrını bilmiyor. 

    New Frontiers of Mind adlı  eserinde  B.Rhine laboratuar ortamında telepati üzerinde 
yapılmış olan deneylerden söz ediyor. Deneyde bir gönderici  ve bir alıcı bulunuyordu. 
Gönderen göndereceği materyalini semboller halinde hatırlıyordu ve bu semboller bir sıra 
takip etmekteydiler. İlk sembolünü telepati ile gönderince onu not ediyordu. Alıcının skoru 
bundan sonra bir çizelge haline getirildi. Bay Pearce’ın bulunduğu deneyde skor  ortalaması 
25 üzerinden 8,7 idi.36 

Bu deneyler telepatide elde edilen başarının yalnızca küçük bir örneği. 
Bunlar yapılırken makineler kullanılmadı,ne de   telepatiyi aktarmak için ise dalga 

formlarından (yeni enerjinin)  yararlanılmadı. Yapay telepatinin gerçek başarıları gizli devlet 
tarafından kapalı kapılar ardında saklandı. 

   Uzun süreli zihin kontrolü  deneyleri kurbanlarının durumlarını inceleyecek olursak, 
eldeki kanıtlar  kullanılmış olan enerjinin türünün elektro manyetik esaslı olmadığını ortaya 
koyuyor. Hayatlarını telepati fenomenini incelemeye adamış olan bilim adamları telepatinin 
arkasındaki enerjinin elektro manyetik mahiyetli olmadığını ifade ettiler. Dr L.Vasiliev  uzun 



sene devam ettirmiş olduğu çalışmalarından sonra bilinen fizik kuralları tarafından ortaya 
konan elektro manyetik dalgaların telepati taşımadıkları sonucuna vardı.    Şöyle yazmıştı 
“Böylesine bir sonuca varmak için gerek olan sorumluluk duygusunu gerçekten takdir ettik , 
ve bu bizi bir seri farklı ve zahmetli araştırmalar yapmaya yöneltti, amacımız  hipnojenik 
yöntemle yapılmış olan deneylerin yapılmış oldukları şartları kritik bir göz ile 
değerlendirmeklti.” 37. Experiments in Mental Suggestion  adlı kitabında Vasiliev şunu 
vurguladı. “ Deneyleri yapanların varmış oldukları  sonuca göre düşüncenin aktarımı 
olgusunun  temelinde elektromanyetik ışınımın yattığına dair olan teori terk edilmelidir.”38 

     Bulgaristan’da yaşayan  DR Georgi Lozanov 1960 lı senelerde Bulgar Tıp lisans üstü 
enstitüsünde çalışmaktaydı. Uzun kariyerinin  tamamında  telepati deneyleri yapmıştı. Kendi 
teorisine göre elektro manyetik dalgaların  telepati taşımadığını beyan etti. “İstek 
doğrultusunda ESP yi göstermek prensip itibarıyla mümkün… Henüz tüm kurallarını 
bilmiyoruz. Yirmi sene öncesinde hipnotizma da aynı şekildeydi, her zaman göstermek 
mümkün olmuyordu. Bugün ise yapabiliyoruz Aynı şekilde Psişik güçlerin yasalarını da 
keşfetmek zorundayız.”39 

     Telepatiye muhtemelen refakat eden ve onu uzak mesafelere   taşıyan enerji   özellikle 
istenen bir objeye, insana veya uzaydaki herhangi bir noktaya yöneltilebilir. Bu enerjiyi 
meydana getiren bileşenleri henüz bilinmemektedir. Enerjinin çalışma şekli tamamen 
bilimsel bir kanuna bağlı olarak hareket eder. Görünmeyen hükümet  bu kuralları 
keşfetmiştir.Gizli bir demonstrasyon yöntemi bulunmaktadır. Bunu bir kişinin zihninde 
gösterdiklerinde  ve eğer tespit edilebiliyorsa, bu her türlü kritiği susturur. Zihinde tespit 
edilebilen telepatinin kesin nüansları farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Bu belirgin 
telepati tipleri zihinde tekrarlanabilir. Dörtdörtlük ve karmaşık bir tasarımın parçalarıdır. Bu 
nedenle  böylesine bir zihin kontrolü bilimine kritikleri nasıl inanabilir? İşleyiş sisteminin 
altında yatan kanunlara bakmak ve onları keşfetmek gerekiyor. Bu kitapta yer alan zihin 
kontrolü deneylerinin sonuçları bilimsel olmanın gerektirdiği tüm  şartların yerine 
getirildiğini ortaya koymuştur.  Açıkça gösterilebilirdi, oysa bu imkansız çünkü aşılması 
imkansız bir gizlilik zırhının içinde saklı.     Telepatiyi yöneten yasalar bugün bütünüyle 
bilimsel kabul edilmemektedir bunu nedeni  telepatinin de insanın zihninin   içinde zuhur 
etmesidir. Oysa insan zihni önceden kestirilemiyor. 

     Bu kitapta yer alan Hafızanın Enerji Ayrışması ve düzenleme hakkındaki bölümlerde , 
yapay telepati yardımı ile yapılan zihin kontrolü anlatılıyor. Her ne kadar yapay telepati 
yardımı ile yapılan zihin kontrolünü gözle görmek kabil değilse de etkileri görülebilir. 
Telepatinin şimdilik birkaç tane zihinde meydana geldiğini anlamak önemli . Bunlar   sözde 
zihne etki eden ve etkilenen dir. Fakat bu etkinin sonuçları gözlem ile derinliğine 
incelenebilir. Bu teorinin bazı öngörüleri; kişilere veya ufak insan gruplarına siyasi 
manipülasyonda bulunmak, zihne  ve vücuda manipülasyon yaparak gözden düşürme ve 
ölüm, motor hareketlerinin kontrolüdür. Fiziksel veya zihinsel olmak üzere bir çok hastalığa 
neden olmak, buna uzak mesafeden bir insanı aniden hareketsiz hale getirmekte dahildir. 
Amacın ölüm olmadığı durumlarda, zihin kontrolü kişinin işlerini sonuçta itibar kaybı veya 
kepazeliğe neden olabilecek şekilde düzenleyebilir. 

Enerji ile  insan aklının alamayacağı kadar uzak mesafeden tahribat yapabilen silahlar 
geliştirilebilir. Burada son  önemli bir noktamız daha var. Yapay telepati ve E.S.B yöntemiyle 
yapılan zihin kontrolünün etkilerini uygun bulmamak mümkün olmayabilir .(çünkü bunlar 
doğal nedenlerden veya davranışlardan kaynaklanan felaketler şeklinde karşımıza 



çıkıyorlar). Bir örnek vermek gerekirse . Zihin kontrolü yardımı ile yapılan siyasi bir 
manipülasyonu, farkına bile varamazken, nasıl uygun bulmadığımızı söyleyebiliriz? Gerçek 
tehlikenin de işte bu noktada ortaya çıktığına inanıyorum.  Özgürlüğün  sona erdiğinin 
sinyalini veren bir tehlike. Bazı fizikçiler bir çok kez uyararak , yeni enerjinin ve onun 
arkasındaki gizli yasaların nükleer enerjinin keşfinden daha önemli olduğunu söylediler. 
Görünüyor ki bunu çok az kişi işitti. 

 
BÖLÜM  8 

BEYİNDEKİ  KÖR NOKTA 

Halk bütün dünyada özgürlük çanlarının çalındığı seneyi hatırladı. Berlin duvarı yıkıldı, 
Sovyetler Birliği birliklerini Afganistan’dan çekti. Beijing’de Tianmen meydanında  Çinli 
göstericiler “Demokrasi” şarkıları söylediler .”Glastnost” sayesinde Sovyet halkı şehirlerdeki 
gıda kıtlığını protesto  etti . Bir Rus fıkrası kulaktan kulağa her tarafta duyuldu “150 metre 
boyunda olup patates yiyen şey nedir?” Cevabı Moskova’da et almak için bekleyen insan 
kuyruğu idi. Amerika’dan geri kalmamak için Rusya’nın devam ettirdiği silahlanma yarışı 
Sovyet şehirlerinde açlığa neden olmuştu. Asya’da Pakistan’da kadın bir başbakan Benazir 
Bhutto seçildi. Birleşik Devletlerde Ronald Reagan elveda mesajında şöyle diyordu. “ve şehir 
bir kış gecesinde nasıl ayakta duruyor?....o hala bir işaret ışığı….özgürlüğü olması gereken 
herkes için.”1. Oysa halk tamamen bihaberdi fakat baskının ve yapılan deneylerin en 
öldürücü şekli olan zihin kontrolü, Birleşik Devletler’de geliştiriliyordu. 

    Birleşik Devletler’de ben güya özgür yaşamaktaydım. Okulda  öğretmenlik yapıyordum, 
fevkalade bir ailem vardı ve Amerikan rüyasını yaşıyordum. Güneşli bir  öğleden sonra işten  
eve dönmekteydim, ve önümde de bir araç yol almaktaydı. Arka tamponunda şöyle yazılıydı 
“Sessiz ol! Kurbanın ailesi”  Yeni beyaz bir kağıda  basılmıştı. Araç bir müddet benim 
önümde yol aldı, sonra ben sola döndüm, ama önüme başka bir araç geldi. Arabanın arka 
tamponun da ayni etiket bana bakıp duruyordu . Böyle bir etiketin iki kere karşıma çıkması 
ihtimali olasılıklar hesabına  göre ne kadar olabilirdi? Elli binde bir olabilir miydi? 
Önemsememeye çalışarak eve devam ettim. Bulunduğumuz sitede araçların yerleri 
işaretlenmişti. Jano   dışarıda duruyor ve arabasının kaputu altında bir şeylerle uğraşıyordu. 
Araba parkının etrafında dolandım ve kendi park yerime geldim, bu arada da boş olup 
olmadığını gözlerimle kontrol ettim. Boş göründü. Tam o saniyede Jano “ Kai” diyerek 
haykırdı, ona bakmak için döndüm  ve hemen sonra kafamı geri çevirdim. Saniyenin kısacık 
bir bölümünde, Raki’yi  gördüm . Benim park yerimin içinde öylece hareketsiz durmuştu. 
Keskin bir fren sesi ve ondan bir iki inç mesafeyle  araç durdu. “Anne, anne dur!” diye  
haykırdı. 

       Daha sonra onu park yerinde hareketsiz dururken nasıl olup ta görmemiş olduğumu 
düşündüm . O benim görüşümden engellenmişti. 

O kısacık saniye içinde kafamı çevirmemiş olsam, onu ezmiş olacaktım 
Aynı akşam oturma  odamızdaki masanın üzerine para çantamızı aradım durdum. 

Masanın önüne arkasına baktım. Her şeyi görüyordum ama para çantam yoktu. Masaya 
beşinci kez baktığımda, yavaş çekim film gibi bir  “algılama” beynimin içine doğru hareket 
etti. Şimdi para çantamı görüyordum, devamlı burnumun dibinde bir yerde duruyordu. 
Daha önemlisi beynimin içindeki o belirli belirsiz hareketi hissettim. Bir yerde beynimin 



içindeki düşünceyi hassaslaştırma  prosesi,  tamamen ihtiyaç nedeniyle bile olsa harekete 
geçmişti. O gün olan olayları düşündüm. Beynin içinde bir “kör nokta “ olduğunu biliyordum. 
Belli bir obje üzerinde görüşe veya algılamaya engel olmuştu. 

Obje hakkındaki bilincim geldiği zaman “çantanın algılanmasını” “hissettiğimden” 
emindim.. Beni ikna eden bu his oldu. “Beyindeki kör noktayı”  kendim tecrübe etmiştim . 
Görüş hem beynin hem gözün içindedir. Gerçekte “gören” beyindir. Bu tuhaf duygu neyin 
nesiyse, Tanrım, az daha park yerinde kendi çocuğumu ezecektim. Bundan sonra artık daha 
dikkatli olmam gerekiyordu. 

     Daha sonraları 1990 lı yıllarda  kontrolörlerin “beynin kör noktasına” nasıl etki 
edebildiklerini, tam algılama anında objeleri bloke edince beyne gerçeği nasıl 
maskelettiklerini öğrendim. 

1990 da şöyle not almışım. İki tür blokaj yolu var .1.Beynin kör noktası, görüş burada 
bloke ediliyor. 2) Beynin algılamayı bloke etmesi, yani gözler objeyi görüyor ama beyin 
göremiyor. 

Algılama ve anlayış bloke edilmiş olarak kalıyorlar. Beynin kör noktası kullanılarak 
gelmekte olan bir araç kadar kocaman bir obje benim görüşümden tekrar tekrar engellendi. 
Bu görüş blokajı sadece birkaç saniye boyunca sürüyor. Ancak nerdeyse bir felakete neden 
oluyordu. Benim zihnim  devamlı içeri odaklanarak, şimdi öylesine hassaslaştı ki beynimin 
içince düşünce prosesinin farklı duygularını hissedebiliyorum. Nasıl bir insanın vücudu  bir 
kesik yarası ile yanık arasındaki farkı hissedebiliyorsa, ben düşünceleri içeri doğru 
odaklanarak “hissediyorum” Beyindeki kör noktanın görüşü ve algılamayı beynin bir 
bölümünde bloke ederek hedeflenmiş gerçek objeyi bloke eder. Bundan  eminim. Beynin 
kör noktası uzaktan zihne manipülasyon yapma yöntemlerinden bir tanesidir. 

 Daha sonraları yukarıdaki bu notları yazmazdan önce   beynin kör noktasını tekrar tekrar 
denedim ve analiz ettim. 1980 lerin sonlarına doğru, bu sefer, yegane bildiğim şey 
“algılamalarla “ ilgili çok tuhaf bir şeyin olmuş olduğu idi ve ben neredeyse park yerinde 
kendi çocuğumu eziyordum. Acaba “sessiz ol! Kurbanın ailesi” yazan tampondaki etiket 
beyine daha meşum bir mesaj mı gönderdi ? 

Park yerindeki bu olayn haricinde, site de garip kokular duyulmaya başlandı. Ekseriyetle 
okuldan eve dönmüş olduğumda bütün site bir saat hatta daha uzun süre parfüm 
kokuyordu. Diğer günlerde sanki çöp arabası evin içindeymişçesine bir koku alıyordum. 
Kokunun kaynağını bulmam mümkün olmadı.  Jano  TV de “60 dakika“ gibi programları ve 
haberleri izlemeyi severdi. Çokça gazete okurdu buna rağmen mecmuaları okumayı ikimize 
sevmezdik. Oysa tuhaftır, mecmualardaki makalelerin olduğu sayfalar ortalıktaydı, bunlar 
“Kocanızın aşk ilişkilerini nasıl fark edersiniz?” tipinde yazılardı. Bu makalelerin nereden 
geldiğini sorduğumda , hiçbir fikri olmadığını söyledi. Posta ile gelen broşürlerin haddi 
hesabı yoktu. Bir tanesi gruba katılıp “dünyayı istila etmiş olan uzaylılar “ hakkındaki 
tartışmaya davet ediyordu. Bunların hepsini çöpe attım, gitti. 

     Bu gibi tuhaf işlerin dışında okulu seviyordum. Çocuklar büyük bir sevinç ve ilham 
kaynağı idiler. Onlarla çalışmak zevk veriyordu. Bir akşam üstü arabamla okuldan eve 
dönerken bir araç yandan önüme geçti ve bir süre  önümde devam etti. Üzerindeki tampon 
etiketinde “hızlı” yazılıydı. Ansızın kalbim hızlı hızlı çarpmaya başladı. Biraz aşağı doğru 
baktım, gömleğim yukarı aşağı hareket ediyordu. Yüksek sesle kendi kendime “aman 
tanrım, o araçta acaba bu cihazlar olabilir mi?” 

İnsan kalbinin böylesine şiddetli çarpacağını daha önceleri bilmezdim. 



Ancak , gariptir nefes alışım normaldi, aracımı sürmeye devam ettim. 
Birkaç dakika içinde kalp atışlarım yavaşladı. Uzun yavaş atıyordu, aracı biraz yavaşlattım. 

Kalbimin sesi yoğun  ama yavaştı. Bu sırada yanımdan başka bir araç geçti. Onun 
tamponundaki etikette ise “yavaş” yazılıydı. Görünce gözlerime  inanamadım .  Nasıl 
oluyordu bu? Arabayı kaldırıma çektim ve durdum. 

     Eğilip direksiyona yaslandım. Şimdi içimi bir korku dalgası kaplamıştı. Kalbim hala 
yüksek sesle fakat yavaş atıyordu. Normale dönmesi zaman aldı, ama içimde hala korku 
vardı. Tampon etiketlerini görmüştüm, onlar gerçekti. Birisi benim kalp atışlarımın sürati 
üzerinde etkili olacak bir güce sahipti. Orada uzun süre öylece oturdum. Yeşil plastik kaplı 
dua kitabını aldım. Parmaklarım beceriksizce sayfaları karıştırdı. Herhangi bir sayfa açtım ve 
okudum. 

 
Deyiniz ki,  
"Biz, Allah'a iman ettik  
ve bize ne indirildiyse  
İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a  
ve torunlarına ne indirildiyse,  
Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse 
 ve bütün peygamberlere Rablerinden 
 ne verildiyse hepsine iman ettik.  
Biz onların arasında 
 fark gözetmeyiz……. 
 
 
hele sıkıntı ve hastalık  
durumlarında ve  
harbin şiddetli zamanında 
 sabır ve kararlılık gösterenler var ya,  
işte doğru olanlar da bunlardır,  
korunanlar da bunlardır.2 
 
   Duadan sonra gücümü toplamam  gerektiğini biliyordum, yoksa bunları yapan her kim 

ise beni korkutarak yenecekti. İmanım bana  cesaret verdi . Kendi kendime, “gelecek sefer 
bana ne olursa olsun önemi yok. Bunlar olurken , ben nasıl davranıyorum, işte asıl önemli 
bu  “ dedim . Arabayla eve doğru giderken biraz daha sakinleşmiştim. Ama annemin küçük 
yeşil dua kitabı olmasaydı, bunu yapamazdım. Eve vardığımda, buradan uzaklaşmam 
gerektiğini biliyordum. Pakistana gitmeye karar verdim, bir müddet sonra okyanusun 
üzerinde uçuyor olacağım diye hayal kuruyordum.  

Bütün bunlar olurken, hayat her zamanki gibi devam etmekteydi. Evde sarf ettiğimiz  
şöyle bir sözümüz var.” Alış veriş merkezi mutluluk dolu bir yerdir.” Hepimiz alışverişten 
hoşlanıyoruz. Eastgate alışveriş merkezinde çeşit boldu. Pakistan’a götüreceğimiz hediyeleri 
gidip oradan almaya niyetlendik. Oranın yolu hem düz hem de fazla trafik yok. Bir gün 
öğleden sonra oraya arabayla giderken, yanımdan gelen bir araç önüme geçti, gayet hızlı 
gitmesine rağmen, arkasındaki tampon etiketi göze batıyordu. Şöyle yazılmıştı.  “çocuğa 
dikkat et.” 



Tam o anda arka koltuktaki Raki,  canhıraş şekilde haykırdı. Kesik kesik  ama yüksek sesle 
bağırmaya başladı  “Vücudum  ağrıyor, vücudum ağrıyor” diye  haykırıyordu. Nadia onu 
kucakladı, daha tiz çığlık atmaya başlamıştı. 

Arabayı kenara çektim, Raki’nin gözleri sanki yuvalarından dışarı fırlamıştı. Bağırmaya 
devam etti. “Bacaklarım ağrıyor” Alışveriş merkezine gidene kadar yol boyunca ağladı, sanki 
acıları tahammül edilemeyecek kötü immişçesine , şiddetle ağlıuordu. Bir zaman sonra 
ağlaması yavaşladı. Bu kadar senedir çocuklara öğretmenlik ettim, böylesine ağlayan bir 
çocuk hiç görmemiştim. Bu tampon etiketi, böylesine bir tesadüf  nasıl olabiliyordu. Birkaç 
gün sora Nadya garip vücut ağrılarından yakınmaya başladı. Doktora götürdüm ama ağrılar 
için hiçbir neden bulamadığını söyledi. Ağrıların şiddetlendiği  zamanlarda Nadya’ya 
rahatlatmak için Tylenol veriyordum, bundan fazlası elimden gelmiyordu 

Günün birinde arkadaşım Kelly aradı ve “ ne haber, nasılsınız diye sordu?” 
Gayet iyi olduğumuzu söyledim, “Nadya ata binmeye gidiyor, okulda klarnet çalıyor. Hem 

tahmin et bakalım. Raki konuşuyor da konuşuyor” Kızımın ağrılarından söz etmedim 
“İyi” dedi “harika görünüyorsun” . “Geçen hafta sonu bir partiye katıldım , orada bu 

herifle karşılaştım. Satıcı. Bana acaba evinde tanıtım gösterisi yapabileceğim, ilgilenecek biri 
var mı diye sordu” 

Ne sattığını sordum. 
“bıçak satıyor, ilgini çeker mi?” diye cevap verdi. 
Daha önce hiç kimsenin evime gelmediğini söyledim. 
“Çok kısa bir vaktini alır, bir bakıver. Belki bir şey beğenirsin” 
Hayır demek istiyordum, ama tuhaf bir dürtü. O zaman ne olduğunu bilmiyordum. 

Beynimin içinde bir şeyin kıpırdandığını hissettim ve “tamam” dedim “bir bakacağım 
     Ertesi sabah genç bir adam geldi. Salondaki masada oturduk, biftek ve mutfak 

bıçaklarını gösterdi. Bıçaklar öylesine keskindi ki bıçakla halatı dilimleyebiliyordu. Bunu 
sakat iş olduğunu düşündüm, domates dilimleyeyim derken, bıçak bir kayıverse parmağımı 
dilimlerdim. “Lütfen bir de buna bakınız, beki beğenirsiniz” dedi. Tekrar becerikli 
hareketlerle ipi nasıl doğradığını seyrettim. Beni, satın alayım diye ikna etmeye çalıştı, ama 
bıçaklar çok keskin olduğu için kabul etmedim. Sonra gitti. Birleşik Devletlerde yaşamakta 
olduğum o kadar süre içinde ilk kez bir satıcı evime gelmişti. Bunu defterime Amerika’da 
yeni bir şey oldu, şeklinde not ettim. 

   Yakın zaman içinde  olmuş olan olayların yanı sıra , kendimde bir kararlılık oluşmakta 
olduğunu fark ettim. Can sıkıcı olaylara karşın Nadya’nın ve Raki’nin normal, mutlu bir 
hayatları olması gerektiğine kanaat getirdim. Onları arabamla aktivitelerini yapacakları yere 
götürüyordum ve onlar hayatımda bir sevinç kaynağı idiler.Vücudumun küçük bir kısmı 
bütün hadiseleri  hiç olmamışlar gibi yok saymak istiyordu. Diğer parçası onların olmuş 
olduğunu kabul ediyordu. Bazen mantığımla düşünüyordum, birisi bir enerji ışınınla 
denemeler yapıyordu ve bir insanı kobay olarak kullanmaya  ihtiyacı vardı. Diğer zamanlarda 
ise bu düşünceleri kafamdan uzaklaştırmaya çalıştım, çevremde hayat güzeldi. Bir akşam 
başıma gelen şeyi not aldım. Bunu hiç açıklayamadım. Ansızın üstüme çok garip bir duygu 
çöktüğü sırada mutfak bıçağı ile sebze doğramaktaydım. Kafama bir çeşit düşünce veya 
mesaj girdi. Hiçbir sesi yoktu. Beynimin içinde hareket etti. Mesaj çocuğu bıçaklamamı 
söylüyordu. En iyi şöyle tarif edebilirim; sessizdi, sözsüzdü, ama bir anlam da taşıyordu. 
Raki’ye baktım, yerde oyun oynamaktaydı. Bıçağı uzağa koydum ve mutfaktan dışarı çıktım. 
Seyahat için aldığım hediyeleri paketlemeye gittim. Böyle sessiz garip bir düşünce kafamın 



içinde neden oluştu, hiç anlamadım. Gerçekten düşünmek istediğim şeyler önümüzdeki 
seyahatin zevkli anları, yeni evin inşaatı  idi. Hediyeler yatağımın üzerine saçılmış 
durumdaydı. Mutfakta bu olayı düşünmek istemedim. Her nasılsa unutmak zor olmadı. 
Derler  ki” zaman ve gelgit insanı beklemez” Hayat  ta beklemiyor. Nadya at sürücülüğü ve 
yüzme sınıflarına devam etti.  Koroda şarkı söylerkenki resitalleri hoşuma gidiyordu. Okulda 
öğretmenleri bana iyi bir öğrenci olduğunu  söylediler. Raki ana mektebindeydi. Aile olarak 
değişik lokantaları tecrübe etmeyi severdik. Jano da bizi yemek için dışarı farklı yerlere 
götürürde. Janonun büyük bir müzik koleksiyonu vardı, çok seviyordu onları dinlemeyi ama  
Amerikalılar gibi çok sıkı çalışıyordu. Yeni evimiz ayrı bir sevinçti, inşaatı her ziyaret 
edişimizde, onu biraz daha ilerlemiş buluyorduk. 

 
      Bir akşam üstü okuldan çıktıktan sonra telefon çaldı. Arayan eski, taşınmış olan 

okulumun yöneticisi idi. Bana onun okulunda öğleden sonraları derslere girip 
giremeyeceğimi sordu. Çünkü benim okulum sabahları idi. İstediğimi söyledim ve bir 
randevu tespit ettik. Buluştuğumuz gün öğleden sonra derslerine  giren öğretmen tuhaf 
şekilde geç geldi. Yoksa her zaman zamanında gelir. Randevuma gitmek üzere çıktım ve  
saatime baktım, hala randevuya yetişebilecek az da olsa zamanım vardı. Kemerimi 
bağladım. Gideceğim yere gelmezden birkaç blok önce önümde  bir dört yol ağzı belirdi. 
Tam o anda, geçmişte yapmış olduğum karşılıklı konuşmalar beynimi kuvvetle kavradılar. 
Önümde kırmızı yanıyordu, yanımdaki şeritteki araçlar durdu. Benim zihnim bana “gitmemi 
“ söyledi. Zihnimin içinde bir “ileri hamle” hissettim fakat bu”hamleyi” kontrol edebilmek 
elimde değildi ve o anda bir metal çatırtısı duydum. Öne doğru fırladım. Kısa bir süre sonra 
bir yüz arabanın camından bana bakıyordu “ İyi misiniz Bayan? İyi misiniz?” diye tekrar 
tekrar sordu. 

“Ne oldu?” diye sordum. “Kırmızı ışıkta geçtiniz ve size çarptım”.Yukarı doğru baktım, 
arabasının burnu benim mavi Toyota mın burnuna çarpıp ezilmişti, yarım metre kadar daha 
yukarı çarpmış olsa şoför tarafı kapısı da ezilip sıkışmış olacaktı.Mavi Toyota  şimdi bir metal 
yığını idi, tamamen bitmişti. Siren seslerini duydum, sonrasında gözlerimi açtığımda 
hastanedeydim.İlk önce kendimi iyi hissettim. Ciddi bir yaram olmadığı için mutluydum, 
fakat sonra aynı şeyler tekrar olmaya başladı. Beynimde garip bir his vardı. Bacaklarım 
hissizdi. Doktor  röntgenimin gayet iyi olduğunu söyledi. Polise beni bekleyen yöneticiye 
telefon etmesini rica ettim. Az sonra Jano geldi ve beni eve götürdü. “Ben şanslıymışım, 
yaralanmadım, ama aracın işi bitti değil mi?”diye sordum. “Kai, her zaman yeni bir araba 
alabiliriz” dedi 

Tedbirli bir sürücü olduğumu biliyordum. Her şey bir yana çocuklar benim aracımda 
seyahat ediyorlardı. Işıkları geçerken hissetmiş olduğum  garip şeyleri not ettim. Bunlar beni 
çok rahatsız ediyorlardı. 

Birkaç hafta sonra yazın  Pakistan’a giden uçuşta benim yerim ve kızlarımın yerleri 
ayrılmıştı. Jano işinin yanı sıra çok ufak bir işe teşebbüs etti ve işler iyi gidiyordu. Bu seyahat 
için gereken ekstra para çıkmıştı. Zihnimde ve bedenimde oluşan bu garip duygular her ne 
ise, onların dışarıdan gelmekte olduklarından emindim. Beni şimdi okyanus aşırı bir yerde 
takip edemezler diye ümit ediyordum. 

       Seyahat için hazırlık yaparken, bir taraftan da başımdan geçen kazayı düşündüm. O 
gün geç kalan öğretmen, randevum için çıkmazdan önce  acilen Jano’ya telefon ederek, 
Raki’yi gelip almasını söylemem, ve kırmızı ışıkta geçtiğim sırada beynimin içindeki tuhaf 



“hamle yapma” dürtüsü. Bunlar benim için birer bilmeceydi. Çok sonraları 1990 lı yıllarda 
trafikte başka olaylar başımdan geçtikten sonra “öldüren dürtü”nün kurbanı olduğumu 
idrak edecektim. Daha sonraları not aldım ve defterime yazdım. “Kendi zihnimin tanıklığını 
kabul etmek zorundayım, yazdığım şeyler için 100 yüz den de daha fazla eminim. Kıskaç 
düşünceler zorlama, tetiklenmiş düşüncelerdir.” Herhangi bir konuşma konusu olabilir, 
mesela problem çözme veya yakın zaman önce olan herhangi bir olayın tahlili. Kıskaç 
düşüncelerin şiddeti kurbanın aklını çelebilme gücünü belirliyor. Eğer düşünceler çok 
şiddetli ise o anın faaliyetini tamamen durdurmaksızın yarattıkları kendinden geçme halini 
şuurlu bir şekilde yırtmak imkansızlaşıyor. 

Oysa , eğer kıskaç düşünceler daha mutedil ise, daha az fark edilebiliyorlar ve daha çok 
gönüllü düşünme işlemini andırıyorlar.Bu aklı çelme yöntemlerinden bir tanesi ve “öldüren 
dürtüyü “harekete geçiriyor.Yani belirli bir anda kırmızı ışıkta geçme zorunlu düşüncesi gibi.  
Bu zihin kontrolü ile cinayet işleme yöntemlerinden bir tanesi…. 

Öldürücü dürtünün işleyiş sistemi beynin kısa süreli programlanması ile sağlanıyor. Bu 
“transa geç” komutuyla gerçekleştiriliyor, bedenin içindeki zorunlu hareketle birlikte size 
ileri gitmek için etki eden zihnin içindeki dürtü. Bu işlem çok sessizdir. Farkına varabilmek 
senelerce zihnin içine odaklanma çalışmaları yapmayı gerektirir ve bunlara rağmen transa 
geçmeyi yırtabilmek çok güç bir iştir. Bir insanın zihninin ne derecede istikrarlı olması veya 
onun irade gücü hiç fark etmezler. Eğer kişinin zihni transa geçmeye programlanmış ise , 
trafik kurallarının hiçbir önemi kalmaz, kişi gidecektir. Kendime sözlü olarak bir kırmızı alarm 
uygulamaya başladım, ilerde şuurumun tekrar kaymasını istemiyordum. Zihindeki bu çeşit 
dürtüye eşlik eden programlanmış motor hareketidir. 

   Zihin gerçekten mükemmel bir bilgisayardır, şöyle ki, dışarıdan gelen komutlara riayet 
eder. Zihnim,  farklı şekillerde etkilenen iki çeşit istemin var olduğunu öğrendi. Mekanik 
istem ve bilinçli istem. 

İçerdeki mekanik istem bir bilgisayarın işleyişine öylesine benzer ki bu benzerlik hiçbir 
kitapta tasvir edilmemiştir. Mekanik istem içerde motor hareketlerine bağlıdır. Onu kendi 
zihnimin içinde hissettim. Öldüren dürtü mekanik istemi etkiler ve zihin için öldürücüdür. 
Önceden planlanarak işlenen cinayet silahla da işlense , otomobil ile de işlense, gene de 
cinayettir. 

Bilgileri aşamalar halinde öğreniyor olmamız iyi bir şey. Çünkü o 1990 yazında, defterimin 
içine, çoğu öğretmenlerin yazmış olduğu gibi, büyük  eğitmenlerin sözcükleri yerine,  
yazacağım şeylerin içeriğinin bunlar olacağını asla tahmin edemezdim. Yeni evimize taşındık, 
yeni renkler, parlak döşemeler, hafif grimsi beyaz halı, güzel bahçe. Bir başka hülyanın 
gerçek olması, bu çok kendine has bir duyguydu. 

Ancak huzursuzdum. Her kim ki benim üzerimde bu deneyleri yapıyorsa bütün huzurumu 
kaçırmıştı .Pakistan’a gidecek uçağı yakalamak üzere New York’a uçağımız geceden önceki 
gün alışverişe gittim.Dönüşte karanlık bastırmıştı.Beni iki aracın takip etmekte olduğunu 
fark ettim. Aracımı geçtiklerinde her ikisinin tamponunda da etiketler vardı ve “uçaklar 
düşer” yazılıydı. Bir tanesini frenin ışığı aydınlatıyordu ve kırmızı ışıkta parlıyordu. Birisi beni 
korkutmak istiyordu ama neden? Jano’nun bizi hava limanına bıraktığı gün önümüzde ki 
araç sağ sol  yapıyordu. Plakasını gördüm, gayet net görülüyordu. Kay Case #1 (Kate olay#1) 
Okulda ismim Kay şeklinde yazılır ve telaffuz edilirdi. O anda küçük bir duayı tekrar tekrar 
okudum. Hava limanında koşuşturan insanlar , telaş, benim tekrar normal bir insan 
olduğumu hatırlattı, hayat her zaman ki gibi normal akışındaydı. 



   J.F.K e geldiğimizde hava limanı çok kalabalıktı. Fransızca, Hintçe, İngilizce anonslar 
işitiliyordu. Uçmayı hep sevdim, bu yüzden de New York’ ta uçağa binerken mutluydum. 
Uçak Okyanusun üzerinden uçarken  bir süre her şey iyi gitti. Birkaç saat sonra , elektriğe 
benzer garip bir zap vücudumu sarmaladı. Arkasından süratle beynime düşünceler üşüştü. 
Sanki hepsi aynı anda beynimi doldurmuştu. Anlamam  çok güçtü. Akım giderek güçlendi. 
Sanki bir güç dışarıdan itiyormuşçasına başım ileri geri sallanmaya başladı. Kalktım ve 
hostese rica ettim “ bacaklarımı uzatmak istiyorum”  . Yürüyebileceğimi söyledi. Uçağın 
bütün  koridorlarında yürüdüm. Koltuklara geriden yaklaşmayı denedim. Böylece insanları 
görebiliyordum ama onlar beni görmüyorlardı. Bazıları uyuyordu, bazıları hafif bir sesle 
birbiriyle çene çalıyorlardı, kimisi film izliyordu. 

Defterime bir not düştüm “ kimsenin elinde beni zaplayacak  bir cihaz yok, yolcular 
seyahatin sona ermesini bekliyorlar”. 

Almanya’ya inince pilotun anonsu işitildi “Yolcular transit salonuna geçebilirler. Uçaktan 
bagajlar indirilmeyecektir” Nadia ve Raki heyecanlanmışlardı, gördükleri değişik şeyleri 
işaret ediyorlardı. Burada da Almanya’daki hava limanında  tıpkı uçakta olduğu gibi  
vücudumda  ayni garip şeyler olmaya başladı. Bacaklarım bir kuvvetle büküldüler. Bir 
noktada, artık kendimi kandırmaya gerek yok diye düşündüm, eğer  Almanya kadar uzaktaki 
bir yerde bunlar benim zihin ve beden dalgalarımı yakalayabiliyorlarsa, Pakistan’a gitmek ne 
fark ettirecekti ki? Olumlu şeyler düşünmeye gayret ettim.  Önümde duran o kadar çok 
güzel şey vardı, ailem, arkadaşlar, yiyecekler, alışveriş ve mükemmel bir tatil. Kendimi iyi 
şeyler düşüneyim diye zorladım.  

Bu zaman zarfında  gerçekten çok ciddi bir şeyin olduğunu anladım. Tam olarak  ne? 
Bulup çıkaramıyordum .Vücuda elektrik, acı veya işkence tatbik ederek, deney yapanlar bir 
mesaj  gönderiyorlar ve bununla bir kontrol uyguluyorlar diye düşündüm. ”Sessiz ol veya acı  
çek”. Düşünceleri etkileme gibi çok çetrefilli bir ana plan hakkında çok az şey biliyordum. 
Şimdiye kadar edinmiş olduğum bilgi bir deneyin objesi olduğumu anlamama yetiyordu. 
Bunu kim yapıyordu ve niye yapıyordu?. Eğer ben bir uçağın içinde ve okyanusun 
üzerindeyken benim bedenimle temas tesis edebiliyorlarsa bunu nerde olursam olayım, 
yapabilirler. Sırf kendi iyiliğim içim Birleşik Devletlerle Pakistan arasında ki mesafeyi göz 
önüme getirmeye çalıştım, bu mesafe onlar için bir engeldi ve kimse beni zaplayamayacaktı. 

Kısa süre sonra bütün bu  umutlarım yerle bir oldu. 
                                          KISIM 9 
                        Telepati hakkında söylenenler 

 
 
          1992 senesinde   zihnin uzaktan kumanda edilmesi ve telepati hakkında bazı kitaplar 

buldum. Geçekten bu kitaplar zihni uzaktan kontrol edebilme yeteneği hakkında 
yazılmışlardı. The Warriors of Edge kitabının iki yardımcı yazarı Amerikan askeri 
istihbaratında görevli subaylardı ve kitap hükümetten yana bir tutum sergiliyordu . 

Kitapta Rusların   zihni uzaktan kontrol edebilme yeteneklerine dikkat çekiliyor, ancak  
Amerikalıların zihnin uzaktan kontrol edilebilmesi konusunda ne ölçüde başarılı oldukları 
hakkında fazla bir bilgi bulunmuyordu ,oysa bu ülke önemli bulduğu  bir bilim dalına, 
araştırmaların gerektirdiği her türlü kaynağı   insan gücünü ve finansmanı sağlayabilecek 



imkana sahipti. The Warriors Edge zihnin uzaktan kumanda yolu ile kontrol edilebilmesi 
hakkında yazılmış olan çok az sayıdaki kitaptan bir tanesi idi. 

 
        The Warriors Edge kitabının yardımcı yazarı Albay John B.Alexander ,Amerikan 

ordusunda otuz iki yıl hizmet etmiştir. Bulunduğu önemli mevkiler arasında “Gelişmiş İnsan 
Teknolojisi Dairesi Amirliği, Birleşik Devletler Ordusu İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı, 
Gelişmiş Sistemler Konseptleri Dairesi Müdürlüğü , Birleşik Devletler Ordu Laboratuar 
Komutanlığı” bulunmaktadır. Bunların yanı sıra doğuda Budist rahiplerinin yöntemlerini 
incelemiştir. İkinci yardımcı yazar Binbaşı Richard Grolier, istihbarat subayıdır, Birleşik 
Devletler  Ordusu İstihbarat Müdürlüğünün çeşitli departmanlarında, ve Birleşik devletler 
Ordu İstihbarat okulunda hizmet etmiştir. Bu kitabın üçüncü yazarı Janet Morris’tir. 1 
Kendisi otuzdan fazla kitap yazmış veya basıma hazır hale getirmiştir. Washington’da 
bulunan ve bir beyin takımı  oluşturan “Global strateji Konseyinin” üyesidir. Teşkilat ,sıkça  
Birleşik Devletlerin silahlarını ve bu silahların  kullanımını irdelemiştir. Yazarlar , kitaplarının 
amacını okuyucularına  anlatırken şöyle demişlerdir. “….acaba etkileme teknolojisi size karşı 
mı kullanılıyor; bunu anlamanın yolları………kişisel veya profesyonel düzeyde onun daha iyi 
niyetli yeteneklerini kullanmayı öğretmek”.2 

 
     Bu paragraftan sonra yazacağım sözler insanlara güçlü bir mesaj iletmelidir. Otorite 

sahibi kişilere olan inancın tamamı, zihni kontrol etme biliminin bu noktaya kadar 
gelişebilmiş olmasının en önemli nedenlerinden biridir. İşte gelinen bu nokta benim bu  
kitabım gibi bir kitabın yazılmasını gerekli kılmıştır. Hükümette görevli bir kişiye ne kadar 
inanıyorsak, sokaktaki herhangi bir namuslu insana da aynı şekilde inanmamız gerekir. Gene 
de, otoriteye olan inanç normu kapsamında, zihin kontrolü hakkındaki sözleri sarf eden 
kişiler Birleşik Devletler Ordusunun istihbarat subaylarıdır. Birleşik Devletler içindeki bir 
fraksiyonun, gelişmiş zihin kontrolü imkanlarına sahip olması benimsemesi güç bir düşünce 
değil, bu imkanların nasıl tatbik edildiği ise hikayemizin en dehşet veren yönü. 

       John D LaMothe  DIA için bir rapor yazdı. Bu raporunda psi araştırmalarının bir tehlike 
oluşturabileceğinden ve Sovyetlerin şunları yapabilecek imkanlara sahip olacaklarından söz 
etti. 

 
a) Birleşik Devletlerin en gizli sırlarını, birliklerimizin ve gemilerimizin 

hareketlerini, askeri tesislerimizin yerlerini ve özelliklerini bilebilirler 
b) Uzak  mesafeden en kilit noktalardaki Askeri ve sivil liderlerin düşüncelerine 

şekil verebilirler 
c) Her hangi bir Amerikan subayının uzaktan ölümüne sebebiyet verebilirler 
d)  Uzaygemileri 3 bile  dahil olmak üzere Birleşik devletler ordusunun her çeşit 

silahını kullanılmaz hale getirebilirler. 
The Warriors Edge kitabının yazarları telepatiyi şöyle tarif ediyorlar 
“biyo  enformasyon (insan aklını kullanarak başkalarını düşüncelerine kaçak hat 

çekmek)”. 4 
     Kuantum fiziği gerçeğin teorisini anlamak için ilk adımları atmıştır, yani  gerçekte evren 

nasıl işler. “Kuantum mekaniği gözleyenin gözlem üzerindeki etkisini düşünür ve bunu 
karşılıklı etkileşim nedenselliği olarak adlandırır……Fiziğin kuralları gelişmeye devam 
etmektedir. Fizik metafizikle bir araya geliyor, ortaya potansiyel dalgaların avansı şeklinde 



bir konsept ortaya çıkıyor ki bu da dalgaların henüz oluşmazdan önce sezilmesi demek, 
dolayısı ile sebebinden önce oluşan etkiye güzel bir örnek teşkil ediyor. İhtimaller hesabının 
her türlü hesaplamalarına göre içinden geçilmesi imkansız  olan engelleri elektronların delip 
geçmeleri. Bilim adamları evrenin birbiriyle bağlantılı enerjisinden oluşmuş olan engin ve 
sınırsız Dirac denizinden söz ediyorlar.”5 

Fiziğin gelişmesi hakkında, telepati ile başarılan sonuçlar, uzaktan görme ve suni 
duyguların kafanın içine sokulabilmesi, sıradan bir kişinin muhayyilesin çok ötesinde olduğu 
kanaatindeyim. 

Şimdi sadece uzaktan düşüncelerin ve eylemlerin bilinebilmesi değil, insan zihninin içi de 
görülebiliyor. Bundan dolayı artık kesinlikle bir bilim olmuş olan, komplike bir planlama 
yöntemi ile davranış etkilenebilir. Bu planın fark edilebilmesi son derece zordur çünkü 
sonuçları zihnin içinde oluşuyorlar. Bu yöntemler görünmeyen hükümetin içinde olmayan 
Birleşik Devletlerin istihbarat ajanlarından bile gizli muhafaza ediliyorlar 

     The warriors Edge kitabının yazarları telepati hakkında şöyle yazıyorlar “ Bir düşünün! 
Bir rakibin  veya müttefikin  ne düşündüğünü önceden öğrenebilsek veya dünyanın öbür 
tarafın da bile olsa,  bir kişinin planlarını veya ruh halini  bilebilsek, nasıl olurdu?”6.  PK 
hükümetlerin şimdilerde sahip olduklar ancak gizli tuttukları  acayip güçlerinin bir aracı 
vazifesini görüyor. Büyük sonuçlar veren PK, makro PK olarak adlandırılıyor. Mikro PK ancak 
mikroskop altında görülebiliyor ve ancak bu şekilde fark ediliyor. 

Alexander Groller ve Morris PK gibi bir gücün güvenlik konusunda çok geniş bir  uygulama 
alanı bulduğunu ve bu nedenle hükümetlerin onu incelediklerini biliyor olmalıydılar. Şöyle 
yazdılar. “Eğer bir hedefe bu yolla ve uzaktan ve dokunmadan  etki etmek mümkün ise,  
bunun askeri  ve güvenlik açısından uygulamaları çok hayati öneme sahip olur. Eğer mikro  
PK kontrol edilebilse önemli katkıları olur. Makro PK öğrenilebilse ve kontrol edilebilse, 
onun katkıları çok daha kapsamlı olacaktır. Askeri yönden silah sistemlerinin zamanında 
çalışmaları engellenebilir veya gerekiyorsa çalışma düzenleri bozulabilir.”7 

Kitapta söz edilen bir deneyde  California’dan Dr James Hardt insanların bilincinin  beyin 
dalgalarının durumu ile nasıl etkilendikleri gösteriliyor .Albay James MacLachlan ve Albay 
Alexander  Dr. James Hardt ‘ın  “ gelişmiş biyo feed back eğitimine” tabii tutuldular . İki 
adam beraber bir ekosuz odada oturdular EEG leri çizelgelere kaydedildi. Eğitim sırasında 
beyin dalgaları benzer bir şekil arz ediyordu, bunun hakkında  Alexander , Groller ve Morris 
şöyle dedi. “Bu oturumlarda kişisel bir boyut gelişti. Eğitilen her iki eleman da zaman zaman 
bazı sırların bir kişiden diğerine kaydığını not ettiler… beraber eğitim alan diğer kişiler de 
aynı şeyin olduğunu  bir bir birbirleri ile –sözsüz- bilgi alış verişi yaptıklarını gördüler.”8 Bu 
sonuca  her iki adamın beyin dalgalarının  (bilinçli) senkronizasyon sebep oldu. 

The Warriors Edge kitabını Pakistan’dan döndükten sonra okudum, ve zihni uzaktan 
etkilemek konusunda  bilgi sahibi kişiler bulunduğunu öğrendim. Kitabın yayıncısını aradım , 
o da bana yazarların ajanının telefon numarasını verdi.. Bir mesaj bıraktım ve bir zaman 
sonra  Binbaşı Rich Groller’den bir telefon aldım. Ona hemen şu soruyu sordum.”hükümete 
mi çalışıyorsunuz. 

     “ Ben yedeklerdenim, her üçümüzde  bir şekilde devlete hizmet ettik” 
      Başıma gelen şeyleri kısaca anlattım ve bana yardım edip edemeyeceğini sordum. 
“ Siz ne düşünüyorsunuz, sizce bunu yapan kim?” 
“ Birleşik devletler  hükümetinin bir ajanı” diyerek cevap verdim. 
“Bizim hükümetimiz  böyle bir şey uygulamıyor” dedi 



“ özür dilerim, sizi hayal kırıklığına uğratacağım ancak  bence  yapıyorlar. Beni bana 
yardımcı olabilecek bir kimseye yönlendirebilir misiniz?”. 

“Size Los Angeles’da Dr Robert Beck’in telefon numarasını vereceğim.  Bu konularda 
oldukça bilgili” 

İki numarayı da not ettim. Fakat Los Angeles’i aradığım zaman her iki numara da 
bağlanmadı. Gene, her zaman ki gibi hayal kırıklığına uğramıştım. Birleşik Devletler 
hükümetinin  zihin kontrolü kullanmadığına bizi inandırmak isteyen bir tutumla karşı karşıya 
idim. Ya Warriors Edge adlı kitabın yazarları kitapta açıkladıklarından çok daha fazla şeyler 
biliyorlardı, ya da  Birleşik Devletlerin görünmeyen hükümetinin güçlü zihin kontrolü 
imkanlarına sahip olduğundan  

bihaberdiler . Benim aklıma daha ziyade ikinci şık yatıyor. En sonunda yazarlar telepatik 
etkinin kişisel özgürlüklerle yakından bağlantılı olduğunu bilincinde oldukları anlaşılıyor. 
Şöyle yazmışlardı “ Kişisel özgürlük ve düşünce özgürlüğü bir birbiriyle çok yakından 
bağlantılıdır. 

Bilimin   keşfetmeye başlamış olduğu gibi, aynı şekilde zihinlerimiz ve evren de 
bağlantılı.”9 

PSi gücü normal vatandaşın gözünde esrarlı bir kavramdır. Üzerinde çalışılıp öğrenilecek 
bir doğa bilimi değildir. Psişik bir taarruza karşı bazı bilim adamları, kişinin psişik taarruzu 
engelleyebileceği görüşündeler. Ancak zihin, gizli hükümetin uyguladığı kesin bir zihin 
kontrolü bilimiyle etkilenecek olursa bu strateji işe yaramaz. Niçin? 

Birincisi ve en önemlisi, hedef olarak sadece düşünceler seçilmemiştir, ama kişinin 
etrafında yaşanan olaylar, onların duyguları, fikirleri, hayalleri, uyudukları ve uyandıkları her 
an da buna dahildir. İnsanları kullanma yöntemleri öylesine geliştirildiler ki, onları 
sezinleyebilmek artık çok güç. İkinci olarak, doğal psişik deneyde ham telepati kullanılır, 
oysa zihin kontrolü bilimi bir çok kişinin zihninin dışında bilgisayar kullanıyor. Bu program 
kısa süreli değildir, aksine sabittir. Suni telepatiyi doğal psişik bir tecrübe olarak 
nitelendiremeyiz, çünkü işin içinde bir de makine bulunuyor. Kurbanın zihni artık bir “psişik 
alıcı” beyni değildir, üzerinde güç kullanılarak planlama yapılan bir ekrana dönüşmüştür. Bu 
plan kafadan uzaklaştırılamaz. Çünkü o başkalarının düşüncelerinin, fikirlerinin, 
görüntülerinin zorla oluşturduğu bir baskıdır.Zihni öylesine işgal ederler ve ona öylesine bir 
oyun oynarlar ki, zihin bunların kendi düşünceleri olduğuna inanır. 

Buna ilave olarak, ESB ye neden olan bir enerji harcanır. Bu bundan sonra içerde  insanın 
kendi duygularına çok benzer duygular üretir. Bu konuda çok daha ayrıntılı bilgileri kitabın 
daha ilerdeki bölümlerinde bulabilirsiniz. 

     Zihin  kontrolü bilimi şimdilerde, kurbanın kendi zihni yanında  bir paralel zihin 
oluşturacak kadar rafine hale  getirilmiştir. Bu bilimin sırları gün ışığına çıkarılmadıkça, 
doktorlar için kurslar organize edilip, bu fenomeni tanıyıp, onun ile nasıl ilgilenecekleri 
öğretilmedikçe, hiçbir doktor hakkında hiçbir şey bilmediği bir konu hakkında mütehassıs 
olamaz. Bu ortaya çıkmış olan problemlerden bir tanesidir ve gitgide daha karmaşık bir hal 
alıyor çünkü bilim sürekli ilerleme kaydediyor. Cesaret edip şunu sorabilir miyim? 

“21 inci yüzyıla nasıl giriyoruz?” 
    Şimdi bu problem  daha karmaşık. Doktorların Psi fenomeni hakkında kesin bir yargıya 

varabilmeleri mümkün değil çünkü  zihin kontrolü  gelişerek daha öncesinden planlanmamış 
bir aşamaya geldi ve bir kesin bilim oldu. Gizli bir devletin kendi vatandaşlarını kontrol 
edebilmek için bir takım yöntemler arayışında olması korkutucu bir düşünce. Eğer , doğru  



olan  bu gerçek,  kabul edilmeyecek olursa, o zaman bu plana karşı duracak hiçbir hareket 
olmayacaktır, bu da sonunda düşünce özgürlüğünün sonu anlamına gelir. Bu bilimin ilerde 
çocuklarımızın zihinleri  ve geleceğimiz üzerinde zorla uygulayacağı kötü etkiler neler 
olabilir? Cevabı bile sorunun kendisinde daha korkutucu. 

      1980 lerin sonunda Mega Brain adlı eser çok popüler oldu. Zihinsel güçlerin nasıl 
gelişmiş olduğunu merak eden insanlar içim böylesine bir kitap çok  çekici gelmişti. Yazarı, 
Michael Hutchinson kitap için yapmış olduğu araştırmada , en acayip patikalarda nasıl 
gezindiğinden ve ne kadar inanılmaz hikayeler işitmiş olduğundan bahsetti. Bir toplantıda 
bir bilim adamı olan Joseph Light , Hutchinson’a neuro kimyasalların  beynin içindeki zihnin 
durumunu değiştirebildiğini ve bunun elektrikle  doğru dalga ve frekansta olmak kaydı ile 
simüle edilebildiğini söyledi. Hutchinson şöyle yazmıştı. “birisine bir aşk dalgası zapladığınızı  

bir düşünün” Light Hutchison’a Birleşik Devletlerin ve Rusya’nın çok gizli projeleri 
olduğunu söyledi. Hutchison’un kendi sözleri ile söylemiş olduğu şekilde “ insanın beynine 
elektrik dalgaları gönderebilen ve bunu yaparken elektrotlar yardımı ile direkt temasa 
ihtiyaç olmayan cihazlar……(kişiye uzaktan  nişan alarak onun beyin dalgalarını 
değiştirebilmeyi mümkün hale getiren)…” Light’ın söylediklerine  göre  bilimsel camiada 
önemli kişiler vardı, bunlar güçlü kişilerdi  ve bu konuyla yakından ilgilenmekteydiler. Ancak 
faaliyetlerinin büyük bir bölümünü   gizlemek zorundaydılar,… “çünkü onlar araştırmalar için  
verilen tahsisatlar ile çalışıyorlar, yapılan araştırmaları takip edecek olursanız, görürsünüz. 
Bu araştırmaların bir yerde yayınlanması halinde araştırmalara ödenen tahsisatlar 

 kesiliyor. “10.  
Hutchinson ayrıca  şundan da söz etmişti. 
    Bana ön sezgisi çok güçlü biraz uçuk bir elektrik dehası olan Nikola Tesla’dan söz etti….. 

1898 senesinde bir gün Manhattan’daki atölyesinde , küçük bir çalar saat ebadında ki  basit 
bir elektrikli osilatörü   demir bir sütuna bağlar. Çalıştırınca öyle güçlü titreşimli bir 
rezonansa neden oldu ki,  deprem olmuşçasına Manhattan gibi bir kütleden geçip, camları 
kırdı,binaları salladı ve adanın bütün güney bölgesinde paniğe sebep oldu.11 

Light daha sonra Hutchison’a şunları anlattı….”Çok güçlü bir nesneden söz ediyoruz, aynı 
konuda hükümet de çok hassasiyetle duruyor. 1940 lardan bu yana çok yoğun araştırma 
yapmış oldukları için…..ancak sen  bu teknolojiyi zihne uyguladığında, zihnin kontrol 
edilmesi, objeleri zihin gücüyle yürütmek gibi konulara girmiş oluyorsun ki, bu bilgisayarları 
zihin gücüyle kapatma , roket kumanda sistemlerini, uyduları etkileyecek bir  potansiyel 
demek…”12 

Kitabımdaki araştırmada Joseph Light’ın Hutchison’a söyledikleri tekrar edilmektedir. 
      Dr. Robert O. Becker’in  bulmuş olduğu Perinöral sistemden Mega Brain’de söz 

ediliyor. Hutchison Dr. Becker’in  ilkel bir veri gönderici sistem bulmuş olmasından söz 
etmektedir. “Dr . Becker bu ilkel veri gönderici sistemin dokuları ve organları yenileyip 
tedavi etmenin anahtarı olmasının yanı sıra zihindeki bilinçlilik durumunu değiştirdiğine 
kanaat etmişti…..Becker’in merakı uyanmıştı çünkü Çinlilerin akupunktur sistemi onun 
saptamaya çalıştığı bio elektrik sistemine bir çok yönden benziyordu.”13. Becker’den 
bahsederken Hutchison ayrıca şunları yazdı. Altında yatan katı hal fiziği prensiplerine göre 
hareket eden bir şey var. Bu hal nispeten küçük alanlarda ve belirli frekanslarda karışıklıktan 
etkilenirdi.”14 

 



    Kendi kitabı için araştırma yaparken Hutchison,  bulduğu şey karşısında hayrete 
düştüğünü itiraf ediyor. 

….Joseph Light’ın bana söyledikleri  bu işin içinde olup konuşmuş olduğum herkes 
tarafından  doğrulandı.  Benim paranoyak fantezi olarak   düşündüklerim elektronik 
mütehassısları tarafından hayatın gerçekleri olarak kabul ediliyorlardı. 

….. uzak mesafeden insan şuurunda değişiklik yaptıracak teşebbüsler hakkında bazı şeyler 
işittim…. Sayıl alanların (elektro manyetik olmayan kuantum ‘bilgi matrisleri’) zihinde 
değişikliğe neden olan esrarengiz güçleri hakkında bir şeyler işittim. Bunlar hakkında 
tanınmış bir araştırmacı, ışıktan hızlı gittiklerini, zaman ve mesafeden bağımsız hareket 
ettiklerini ve uzak mesafelerde anında etki ettiklerini söyledi……15 

    Yukarıdakine benzer beyanda bulunan bazı kaynakları, Hutchison açıkladı. Bir tanesi 
bilim adamı Joseph Light idi. Telepatik gerçekler hakkında söz eden diğer bilim adamları 
isimlerinin ifşa edilmesini istemediler. Bunun üzerinde çalışan veya bilgi sahibi olan    daha 
fazla sayıda insan öne çıksalar , bu çirkin gerçeği gizleyen kara örtü ortadan kalkar, bu da  
Amerikan toplumuna büyük bir hizmet olurdu. 

     Zihin kontrolü teknolojileri üzerine yapılan çalışmalar açıklansaydı, gene de Birleşik 
Devletler halkı üzerinde bu metotların nasıl uygulandığını anlatan hikaye hiçbir zaman açık 
edilmeyecekti. Çünkü bu yöntemler ve usuller görünmeyen hükümetin kilitlediği kapıların 
gerisinde yürütülüyor zihin kontrolü yöntemiyle yapılmış olan önceden planlanmış 
dalaverenin demokrasiye vermiş olduğu zararın yanında    Iran – Kontra ve Watergate, 
devede kulak bile değiller. Gözle aşikar şekilde görünen, Anayasanın ihlali  demek oluyor, 
öyleyse gerçek plan için ne demeli? Sadece her evin içine erişmekle kalmıyorlar, hedef 
aldıkları her beynin içine nüfuz edebiliyorlar. Zihin kontrolü bilimi zihni etkilemek için harklı 
sesiz “tonlar” kullanır. Bu tonların bir çoğu “Hafızanın enerji ayrışması” başlıklı bölümde 
açıklanacaktır” İşleyen bu tonlardan bir tanesi beynin içindeki hayret uyandıran mekanizma 
yardımı ile mümkün olmaktadır. Bu mekanizma beyinin içine girmemişse hiçbir anlamı 
olmayacak olan mesajları tanıyor. Örneğin, bir kişi “masa” sözcüğünü işittiğinde, zihnin 
içinde  bu bir obje yani masa anlamına gelir. Ya bir görüntü ve yada bir düşünce şekillenerek 
masa haline gelir.Şimdi , eğer “masa” kelimesi titreşim halinde mırıldanılsa yani “limbik 
tonunda” “hummmm-hummm şeklinde söylense , zihin bunu anlar mı? Cevap evettir. Beyin 
bildiğimiz kelimelerin dışında  bir lisanı  veya lisanları ve algıları anlayabilecek bir 
mekanizmaya sahiptir. Ben buna Limbik lisanı diyorum. Bilim adamı Nikola Tesla 
güvercinleri anlıyordu. Güvercinler onunla insanların kullandığı sözcükleri kullanarak temasa 
geçmediler, “kuş lisanını” kullandılar. Bu lisanda anlam vardır ama sözcükler bulunmaz. 

Limbik lisanının insanın eski çağlardaki beyninin bir kısmı tarafından anlaşıldığı söyleniyor. 
Beynin bu bölümüne limbik beyin diyoruz. Zihnin kontrol edilmesinde bu gibi limbik 
mesajların kullanılması oldukça yaygındır, sessiz titreşim huzmeleri  şeklindedirler ve çok 
çeşitleri vardır, ama görünen o ki hem ışık hem de ses huzmesi olabiliyorlar. Öylesine hafif 
olmalarından  ve  kelimelerde bulunmadığından kolaylıkla zihni kandırırlar ve zihnin kendi 
düşüncesi olduğu zannedilir. Bir kere fark edildiklerinde, zihin onu kendi yöntemiyle 
algılayacaktır. Benim zihnim onları mırıldanan huzmeler şeklinde algıladı. Aynı familyadan 
olmak üzere bir “anlam tonu “var. 

Sözcükleri anlayan insan zihni diğer anlam lisanlarını anlar. “Anlam lisanı” içinde 
insanların kullandıkları sözcüklerin bulunmadan aktarılan lisandır. Farkına varılması çok 



güçtür. Anlam lisanı objelere ve olaylara dışarıda bir anlam verir. Limbik lisanın bir çeşit sesi 
ve  bu sese bağlı bir anlamı olduğu için, anlam mesajı zihne bir bilgi taşır. 

Burada size benim üzerimde uygulanan tonlar hakkında verdim, bunlar zihin kontrolünün 
ne kadar tekamül etmiş olduğunu anlamanıza yardım edecektir. 

       Eğer  zihin içeri odaklanarak olağan durumlarda limbik mesajları deşifre edebiliyorsa 
ki, benim ki etti,  o zaman algılarda  bir adım daha ileri gidilirse, gelişmiş yogi olağan zihnin 
göremediği bilinç bölgesini algılar.Yogi “samadhiye “ girer. Bu değiştirilmiş bilincin trans 
halidir. 

Bilincin  bir çok duruma vardır, uyku bunlardan bir tanesidir. Bir çok yogi  samadi 
durumunda iken bir ışık dünyası ve daha güç algılanan dünyalar gördüklerine yemin 
etmişlerdir. Gerçekler bu bilinçle açığa çıkar. Bir yoginin teşhir edebileceği güçleri gösteren 
benzer bir çok doküman mevcuttur.  Bu güçler insanlar tarafından kendi gözleri ile   
görülmüşlerdir ve gelişmiş yogi tekniklerini inceleyen bilim adamları bu kuvvetlerin fiziğin 
bilinen dünyasının dışında olduğu konusunda mutabıklardır. En önemlisi ise insanın beş 
duyusunun dışında da algılama yöntemleri bulunmaktadır. Surendranath Dasgupta, “Felsefe 
ve Din olarak Yoga” adlı kitabında  yoga ile algılamayı aşağıdaki gibi açıklamıştır. Zihni tarif 
ederken  şu konumlarından söz etmiştir. 

“hakiki idrak ve algılama  , çıkarsama (anlam çıkarma) yeterli kanıt, gerçek olmayan idrak, 
tahayyül, uyku ve hafıza” Prajnāā olarak adlandırılan sezgi yolu ile elde edilen bilgi hakkında 
yazılmıştır. 

     Yukarıda sözünü etmiş olduğumuz  beş konuma ilave olarak Prajnāā dediğimiz başka 
bir çeşit gerçek bilgi ve sezgi vardır. 

Citta (zihin) bu hallerden herhangi birine fakat sadece o bir tanesine konsantre olunca 
Prajnāā doğar. Algılama, anlam çıkarma veya Vedas’ın  (Hinduların mukaddes kitabı)  yeterli 
kanıtı olsun, Praajna hepsinden üstündür,  etki alanı hatasız, kısıtlamasız ve sonsuzdur. 

Sadece belli bir alan veya mesafede etkili olan, daha ufak objeleri sezemeyen duyuların 
sınırlı imkanlarının engel olmadığı Prajnāā ve bu yoldan da mükemmel gerçek bilgi ortaya 
çıkar.16 

 
 
 Bazı yogiler “samadhinin” ileri aşamalarına eriştiklerinde kullandıkları güçlerden biridir. 

Bu güçleri zihnin, vücudun, ve ruhun disipline edilmesi ve  meditasyon teknikleri ile elde 
ediyorlar. 

Dasgupta kendini inkar yöntemi ile  kişi kirliliklerinin  icabına bakar, bundan sonra 
“gaipten haber verme” ve uzaktan düşünceleri okumak gibi “mucizevi güçler” gelişir.17 
Büyük yogi Patanjali Kriya yoga çalıştı, Belki de 10 cu asırda yaşamış olduğu söyleniyor. 
Sunras Patanjali adlı eserinde şunları yazmıştır.”  Ortaya konmuş olan fikir üzerinde  (zor 
şartlar nediniyle) bir diğerinin zihnindekilerden gelen bilgi sezgi yolu ile elde edilir”18  
Patanjali’nin sutraları bugünkü yogiler tarafından, bir yoginin sahip olabileceği güçleri 
önceden elde edebilmek için takip edilecek kılavuzlar olarak görüyorlar. Telepatik güç asırlar  
boyunca  tarihin bir parçası olmuştur. Bu nedenle şimdiki dönemde yoga çalışmış olan 
insanların bu güçleri elde etmeye çalışmaları, onların arkasındaki enerjiyi keşfederek 
kullanmaya çalışmaları, enerjinin taşınması, her hangi bir zihin frekansına olan kesin 
istikameti, bizi şaşırtmamalı. 



       Büyük Yogi Swami Vivekananda Birleşik Devletlerde ders verdi. Zihnin güçleri 
hakkında  yazmış olduğu  yazılarında bir hikaye anlattı. Vivekanda’ya zihni okuyabilme 
yeteneği olan bir kişiden söz etmişlerdi. Kendisini ziyaret eden kişilerin sözle söylemedikleri 
sorularına cevap veriyordu. Bilgiye susamış bir kişi olan Vivekananda birkaç arkadaşı ile 
birlikte bu adamı ziyarete gitti. Vivekananda ve arkadaşları sormayı düşündükleri soruları 
kağıtlara yazdılar ve ceplerine yerleştirdiler. Adam hiçbir tereddüde mahal vermeksizin, 
önce soruları dile getirdi , sonrada cevaplarını verdi. Bu tuhaf başarıdan sonra  bu sefer 
adam bir  kağıda bir şeyler yazdı ve gruptaki  kişiye birer parça verdi. Önce kağıtları 
ceplerine yerleştirmelerini istedi, daha sonra ise adam her bir kişiden yabancı bir lisanda  
birer cümle düşünmelerini rica etti. Vivekanda Sanskritçe bir cümle seçmişti. Bundan sonra 
adam ona  cebindeki kağıdı çıkarıp okumasını istedi. Kağıtta tamamı tamamına aynı şey 
yazılı idi. Vivekanda’nın arkadaşlarından bir tanesi, Arapça Kuran’dan bir pasajı düşünmüştü, 
kutsal adam bu lisanı bilmiyordu. Arkadaşı cebinden çıkarıp okuduğunda , kesinlikle aynı 
cümlenin yazılmış olduğunu gördü. Bu aynı deneme bir başka ziyarette Vivekanda’nın  
arkadaşlarınca tekrar edildi. 19. Başka zamanlarda ise  Swami Vivekanda böyle güçlere sahip 
olabilmek için “zihnin saflığının” altını çizdi. 

    Geçen bunca asırda telepatide uzman olmuş olan insanlar bile amacın başkalarının  
zihninin işgal edilmesi anlamına gelmediğini biliyorlardı. Batı dünyasında telepati konusunda 
nasıl uzmanlaşıldı bunun hikayesi doğunun hikayelerinden çok daha mucizevidir. Buna 
bilimsel bir mücadele diyebiliriz. Problem nasıl şeytanca  ve gizli amaçlarla kullanılmış 
olmasında. Problem onun şeytani amaçlarla kullanıldığında. İyi şey uğruna kullanılanı kötü 
amaçlı kullanmak da mümkündür. 

 
 
 
 
                                     BÖLÜM 10 
                              Arkadaşın ölümü  

 
Pakistan’da bulunmanın sevinci ile birlikte kısmen de olsa “ deney  sözcüğünün anlamını 

unutmuştum. Pakistan’da herhangi bir gündeki olağan  konuşmamız şöyleydi.”Pakistan’da 
yaz mevsimi ne kadar güzel, çok sık dışarı çıkabiliyoruz” Nadia dedi. 

“Evet” dedim” Keşke dışarı  daha fazla çıkabilseydik, belki Himalaya dağlarını da görürdük. 
   Kardeşim Nasir  bu haftanın sonuna doğru, Murree tepelerine gidebileceğimizi  söyledi 

“kızlar orasını çok sevecekler”. 
Nadia  taştan  ve tahtadan yontulmuş elişlerinden birkaç tane almak istiyordu. Ben yeni 

evimiz için perdelik bakmak istediğimi, söyledim 
Annem ise kızların kendisine pizza yemeyi özlediklerini söyledi. Belki güzel bir pizzacı 

buluruz. 
Raki “Evet, evet… pizza pizza” diye haykırdı. 
      Mutlu olaylarla doldurduğumuz boş zamanlarımız ve günlerimiz oldu. Bir süre Birleşik 

Devletleri de, ders vermeyi de  aklımdan çıkardım. Not defterimi Kathrine Whithorn’un 
kendi sözleri yazdım. 



“En iyi neyi becerebildiğini bul , çıkart, sonra birisi bunu yapman için sana para ödesin”. 
Kendi kendime söyledim, acelemiz yoktu, uzun bir tatil yapacak maddi imkanımız da vardı.. 
Denemeler gerçeğinden uzak durmak için Pakistan’da beş ay kalmaya karar verdim. 

Jano Amerika’dan aradı ve yeni evimizi beğendiğini söyledi , işi de iyi gidiyordu ve bizi 
özlemiş olduğunu söyledi. Antika çarşılarda alış veriş yapmak tatilimizin bir parçası oldu. Her 
iyi şey gibi bu da fazla sürmedi, tuhaf duygular gene meydana çıktı. Hiçbir vakit şüphem 
olmadı,  bu dışarıdan gelen bir şeydi. Bir sabah kendi kendime sordum. “Acaba birine bu 
deney hakkında sorsam mı?” 

Alışverişe gittiğimiz günün sabahı kafam bu soru ile  meşguldü . 
Sokaklarda çok trafik vardı ve ortalık çok  canlıydı, faytonlar, hayvan arabaları, vasıtalar 

yan yana gidip geliyorlardı. 
Nadia “Anne bak, deve bir araba çekiyor” dedi 
Raki “ ne sevimli at , ne sevimli at” dedi. 
Alış veriş torbamız doldu , trafiğin en yoğun olduğu sokağı geçerken, tam  yaya geçidinin 

yarısına gelmiştim ki bir elektrik dalgası  beynimi zapladı. Bacaklarım kurşun gibi ağırlaştılar. 
Aman tanrım. Trafiğe baktım, hala kırmızı ışık yanıyordu.  Bacaklarım! Aşağı doğru 
bükülecekler miydi? Kızlara “koşun” dedim. Her iki kızda kaldırıma koştular. Vücudumun 
geri kalan kısmını tuhaf bir şey kavramıştı. Bir anda sanki bir elektrik şalteri varmışçasına, 
hızla şalter kapandı, ve kavrama hissi kayboldu. Bacaklarım geri geldi ve diğer kaldırıma 
geçmeyi başardım. Kızlar koşarak park etmiş olan Toyotaya girdiler ve oturdular. Ben 
kendim de oturunca , ne hissetmiş olduğumu kesinlikle biliyordum. Bu duygu çok farklıydı, 
bedenimin  normal zamanındaki duyguları ile karıştırmaya imkan yoktu. Çok şaşırdım çünkü 
nasıl olduğunu bilemiyordum. Umutlarım suya düşmüştü. 

İlginç, daha bu sabah kendi kendime ama sesli olarak bu deneyleri birine sorsam mı acaba 
demiştim, şimdi aynı sabah nerdeyse felç oluyordum. Bir insan ne kadar çaresiz bir duruma 
düşmüş olsun, yaşamın normal şekilde akıp devam ediyor olması tuhaf değil mi?  

İşte tatilde başıma gelen buydu, geri dönerken Nasir yol boyunca sürekli şarkı söyledi, 
kızlarda ona refakat ettiler. 

   Şehrin gidip dolaştığım her tarafında, ya bir dükkanda veya sokağı geçerken eski 
arkadaşlarımla karşılaştım. Bunun bazen ev ziyaretlerinde olması gerekirdi, oysa hep 
sokakta gezinirken olması bir tesadüften ibaretti  . Bazılarını tanıdım,  diğerlerini 
tanıyamadım ve onlar gelip bana kendilerini tanıttılar. Bir sabah evin önündeki çıkışta 
dururken,  Mishy’yi iki küçük kızla birlikte gördüm. 

“ Merhaba” diye seslendim  
“Selam” dedi “ Amerika’dan ziyarete mi geldin?” 
“Evet “ dedim “o ne kadar güzel bir saç ve de ne kadar güzel makyaj yapmışsın, seni 

tanıyamadım” 
Güldü “ biraz kilo aldımda , ondan olacak” 
“çok güzel görünüyorsun, bunlar kızların mı?” 
“ evet bu tatlı küçükler benim kızlarım, annemi ziyarete geldim, birkaç gün sonra kocamın 

garnizonunun olduğu yere döneceğim, hala orduda. Senin işlerin nasıl?” 
“İşler iyi” dedim 
“Hatırlıyor musun üniversitede  iken nasılda eğlenirdik? Benim güldüğüm kel kafalı 

profesörü hatırlıyor musun? Diye sordu 



“onu hatırlayamadım ama , üniversitenin çatısından aşağı güldüğünü hatırlıyorum.” 
Dedim. 

“niye bir ara bize uğramıyorsun?, eski günlerimizi yad ederdik” dedi ve  güldü. 
 Bir süre için Lahore’a kayın biraderimi ziyarete gideceğimi söyledim 
 “dönünce beraber olabiliriz. Seni gördüğüme çok  memnun oldum” 
“bende “ dedi “ziyarete gelmeni iple çekeceğim” 
 
O gün defterime  güzel sesli ve şarkı söyleyen arkadaşıma rast gelmiş olduğumu 

kaydettim. Onu böyle hatırlamak hoşuma gidiyordu. Ertesi gün Lahore’a hareket ettik. 
Lahore’lular Amerikalılara benzer, yaşamayı  büyük bir şevk ile severler ve şehir bunun 
uğultusu ile doludur. Lahore’da Nadia şehrin tarihini gördü, Kral Babür’ün kalesini, 
Bölünmemiş Büyük Hindistan’ı yönetmiş olan Moğol kralları tarafından yaptırılmış olan 
Shalimar bahçelerini ve çeşmeleri ziyaret ettik. Çevremizi gezmemizin yanı sıra alış veriş 
yapmak  büyük bir zevk idi, akşam yemeklerini ise restoranlarda yedik. Bundan sonra aynı 
duygular gene başladı. Üstelik şimdi daha güçlüydüler. Bacaklarıma ve kollarıma bir güç 
biniyordu ve bu vücudumun içinden gelen bir şey değildi ve bana çok büyük bir rahatsızlık 
veriyordu. Bir akşam bir partideyken, elektriği andıran bu his giderek arttı. Kafamın içinden 
sanki bir akım geçmekteydi. Konuşmamın bile etkilenmiş olduğunu fark ettim, bir şey 
söylemeye çalıştığımda düşünceler bloke ettiler. 

     Bir gece “bu artık yeter” dedim. Dışarıdan gelen bir şey olduğuna adım gibi emindim. 
Oturdum ve bir yazı yazdım. Bu duyguları ve düşüncelerin nasıl bloke  edildiğini tasvir 
ettim..Zarfın  üzerine “Pakistan İstihbarat Dairesi” diye yazdım. İstihbarat ile hiçbir kontağım 
bulunmadığı için, nereye götüreceğimi bile bilemiyordum. Ailemin de endişelenmesini 
istemiyordum, dışarıdan gelen bu enerji huzmesinin ne olduğunu anlayabilmelerini, onlar 
için zor olacağını da biliyordum. 

Aklıma Mishy geldi, çok açık fikirli bir insan olduğunu biliyordum. Mektubu ona 
gösterecektim  ve rica edecektim, eşi bana bir yol gösterebilirdi. Döner dönmez yapacağım 
ilk iş bu olacaktı. Ertesi gün, sebebi nedir bilmiyorum, aklımdan hep annesiz çocuklarla ilgili 
tuhaf düşünceler geçiyordu. Tam tatil yaparken, şimdi  bu düşünceler de nereden çıkmıştı? 
Pakistan’a hareket etmezden önce bana bazı kişiler böyle hikayeler anlatmışlardı. Niye? 

Birkaç gün sonra geriye annemin yerine döndük. 
Eve geldiğim gün annem bana onun ölmüş olduğunu söyledi. 
“Mishy nasıl olurda ölebilirdi? Gitmeden evvel onula konuştum, şuracıkta kapımızın 

önünde duruyordu?” 
“Bedeni yanıklardan kömür gibi olmuş, sıvı yakıtla çalışan ocak patlamış mutfağında” dedi 

annem 
“Aman tanrım” dedim 
“Hastanede öldü, ölmeden önce şöyle demiş  ’çocuklarımın o evden bu eve 

sürüklenmelerine izin vermeyin. Onları koruyun’ evimizden azıcık aşağıdaki kabristana 
gömdüler” 

“Biraz yalnız kalmak istiyorum “   dedim. 
 
Valizimi açtım,  ona vermeyi düşündüğüm mektubu çıkardım. Acım sonsuzdu, henüz 

otuzlu yaşlardaydı. Ertesi gün gömülmüş olduğu kabrin başına gittim ve orada durarak ona 



dua okudum. O vakit Patience Strong dan alınan bu mısraların “hayat yolunda benimle dans 
etmiş olan ” birisi için hissettiğim üzüntüye biraz tercüman oluyordu. 

….”bu dünyada bütün insanların üzüntüleri toplanmıştır.- bu acılar ki insanın dili veya 
kalemiyle ifade edilemezler…. Sessizliklerimize dadanan kelime  ve kalplerimize saplanır, 
bütün insanların geçmesi gereken bilgi, ve arkadaşlar ayrılmak zorundadır….ve olacak olan 
olabilir, bir toprak tümseği ve bir ufak mermer haç… aşkın güçlü bağının sonu değildir, nihai 
kayıp değildir, çünkü hayat yıkılmaz ve aşk hiç ölemez, dudaklarımız konuştuğunda biz son 
sözü söylemedik. Hoşça kal” 1. 

Eve dönerken kederim daha da arttı. Mishy nin evinin hemen yanından geçtim. Tesadüf 
eseri kapını önünden geçerken sesler işittim, küçük  bir kız ağlıyordu,  “Anne” bir başka ses 
onu teselli etmeye  çalışıyordu.Yüksek kapının üstünden içeri kısa bir göz attım. İçimi bir  
hüzün  kapladı,  küçük kızlar annelerinin bir daha gelmeyeceğini anlamışlar mıydı acaba? 
Kimseye hiç söz etmemiş olmama rağmen, Lahor’da iken aklımdan geçen annesiz çocuklarla 
ilgili düşüncelerimi hatırladım. Mishy’nin iki kızı vardı, benim de iki kızım var. Ona vermeyi 
planladığım  mektup,  sonra da onun nasıl ölmüş olduğunu düşündüm, bütün bunların 
zamanları garipti. Oysa daha da garip şeyler arkadan gelecekti. 

     Ertesi öğleden sonra arabamızla giderken bir taksi önümüze geçti. Onda da bir tampon 
etiketi vardı, ve siyah beyaz  şöyle yazılmıştı. 

“sana her köşeden telefon edeceğim, işitsen de işitmesen de sesim acı dolu bir melodi, 
yolumun üstünde çiçekler vardı,fakat ben dikenli yolu seçtim.” Zihnimin içinde bir anı 
belirdi, kumaşın katları gibi açıldı. Bu onun şarkısıydı, bu parçayı söylemeyi çok seviyordu. 
Bu Mishy’nin şarkısıydı. Ne kadar da çok tesadüfle karşılaşıyordum. Kapıda karşılaşmamız, 
ani ölümü, kabristan’dan dönerken gördüğüm çocukları, ertesi gün taksinin üstünde 
gördüğüm şarkısı, milyonlarca şarkı varken neden, niçin bu mısralar yazılmıştı?. Yoksa bir 
mesaj mıydı . Bütün bunların benle bir ilgisi var mıydı? Hemen ertesi gün annemin evimde 
yatak odasında otururken, tam başımın üstündeki ampul patladı. Parçalanmış camlar bütün 
yatağıma saçıldılar. Bir iki dakika geçmemişti ki, ikinci ampul da patladı. Kardeşim Nasır emir 
erine yatak odasına yeni ampuller  takmasını söyledi (Ordu her subaya bir emir eri 
veriyordu). Bu olayı kafaya pek takmamaya çalıştım. 

Daha sonra bir sabah annem odama geldi ve bana “ Kai, biliyormusun? Benazir 
Bhutto’nun kabinesi çöktü” dedi 

“Hayır, henüz gazeteye bakmadım” 
“Az evvel Başbakanın evinden bir subayla görüştüm, yarın buradan çıkacaklarmış. Gidip 

Pinkie’nin annesine güle güle demek istiyorum,  
(Annem  hala  Benazir Bhutto’nun çocukluk ismi Pinkie’yi kullanıyordu) sen de gelmek 

ister misin?” 
“İçeri randevusuz girebilir misin?” 
“Evet  ADC ile konuştum (bir yardımcı), kapıya telefon edeceklerini ve bize müsaade 

edeceklerini söyledi” 
ADC kapıya telefon etti ve biz içeri girdik, büyük bir merdiveni olan güzel mermer bir 

holde oturduk. Millet Meclisi üyeleri bu holden geçip geniş bir odaya girdiler. Annem gri 
renkli giysili bir adam ile konuştu. İki yüz kişi yarım daireler şeklinde yerleştirilmiş 
koltuklarda oturuyorlardı. Önlerinde ise Pinkie ve annesi oturmuşlardı. Gri giyimli adam 
bana sırada durup sofanın  yanında ve üç dört gazetecinin arkasında  beklememi söyledi. 
Adamlar Pinkie ile birkaç dakika görüşüp gittiler. Şimdi sıra bana gelmişti. Karşısına geçip 



kendimi tanıttım ve iyi temennilerde bulundum. Bana “Teşekkür ederim” dedi. Hemen  
odanın öbür tarafına  ve bazı hanımların oturdukları tarafa gittim. 

Tavandan sarkan büyük avizeye tam bakıyordum ki, tekrar olmaya başladı. Bir güç 
bacaklarıma bastırmaya başladı. Kafamdan zaplanmıştım ve düşüncelerim gene bloke 
olmuştu. Bu duygunun dışarıdan geldiğini biliyordum. Birisi beni korkutmaya çalışıyordu. 
Biraz sonra herkesin dışarı çıkması gerektiği söylendi, sadece Milli Meclisi üyeleri 
kalacaklardı. Holün dışına çıkınca Pinkie’nin arkadaşı Samiya  ile  karşılaştık. Okulda iken hep 
beraber olmuştuk.  

“Amerika’dan mı geldin buraya?” 
“Evet, ziyarete geldim” dedim 
“Benim buradaki işim elimden geldiği kadar Pinkie’ye yardım etmek” dedi. Davranışı 

arkadaşça idi. Bir süre muhalefetten ve hükümete oynayan  kişilerden söz etti. Burada 
bunları tekrar etmeğe gerek yok.Kısa bir süre sonra ayrıldık. Pinkie ile 2 dakikalığına bile olsa 
karşılaşma imkanım   olduğu için memnundum . Kapının dışında büyük bir kalabalık 
bekliyordu, etraflarında ise  güçlü bir güvenlikçiler 

Ordusu vardı. Eve döndüğümüzde düşünebildiğim tek şey Başbakanın evindeyken 
dışarıdan gelmiş olan o histi. Benim kendi vücudumdan kaynaklanmadığından kesinlikle 
emindim. Asıl soru şu; Başbakanın evi gibi güvenlik önlemlerin en üst düzeyde 
uygulanmakta olan bir yerde bu güç bana erişebiliyorsa, nerede olursam olayım bana 
erişmez mi? 

İçinde bulunduğum bu vaziyette , aman Tanrım bu gücün varlığı hakkında daha kesin bir 
kanıt gerekmiyor.Başka şeyler düşünmeye çalıştım. Yaklaşık aynı anda Nasir üzerindeki 
devasa çok ağır bir avize yere düşmüş ve kardeşim kıl payı ile kurtulmuş. Büyük bir tehlike 
atlattığını, ciddi şekilde yaralanmış olabileceğini anlattı. Küçük erkek kardeşim Nasır’ı çok 
severdim. Bu deneylerden yakınlarıma bahsetmemeliydim. Yemin ettim. 

       Gücümü toparlamam gerektiğini biliyordum.Birisinin sizi gözetlediğini ve üzerinizde 
deney yaptığını bilmeniz müthiş kötü bir duygu. Kimsenin benim için güç toplamayacağını 
biliyordum. Kendi kendime yardımcı olabilecek bir şekilde hareket etmek zorundaydım. 

Güç versin diye Likrat Shabbat adlı Musevi dualarını içeren Jack Riemer’in kitabından şu 
duayı okudum. 

 
       Savaşı sona erdirmek için, Tanrım sana yalnızca  dua edemeyiz 
       Çünkü biliyoruz, sen öylesine bir dünya yarattın ki 
       Burada kendimizle ve komşularımızla barışa giden  
       Yollarımızı biz kendimiz bulmak zorundayız. 
 
       Açlığı sona erdirmek için, Tanrım sana yalnızca  dua edemeyiz 
       Çünkü bütün dünyayı besleyecek kaynakları sen bize 
       Zaten  vermiştin, bize ise onları 
       Akıllıca kullanmak düşüyor. 
 
     Ön yargının kökünü kazımak için 
     Tanrım sana yalnızca  dua edemeyiz,çünkü  
     başkalarının iyiliğini de görmek için sen bize gözler verdin 
     bize ise onları doğru  kullanmak düşüyor. 



 
     Umutsuzluğa son vermek için 
     Tanrım sana yalnızca  dua edemeyiz,çünkü  
    Çünkü harabe semtleri temizleyelim ve umut verelim diye 
     Sen zaten bize güç verdin 
   Bize ise onu adil kullanmak düşüyor 
 
  İşte , bize güç, kararlılık ve irade veresin diye  
  Dua ediyoruz sana  
Yoksa sırf dua etmek için   
Veya sadece bir istek için değil…..2 
 
“Dua, sonrasında  fiiliyatla desteklenmelidir”  annem bir vakitler demişti. Bunu kendim 

yapmalıydım 
 
Pakistan’da ailemle ve arkadaşlarımla dopdolu bir beş ay geçmişti. Nerde olduğum fark 

etmiyordu. Yer kürenin her yerinde kontroller bana ulaşıyordu. Ancak ilk olarak Pakistan’da 
iken deneylerin fiziki işkence veya zihnin blokajından öte bir başka boyutu olduğunu fark 
ettim. Kendime ait olmayan görüntüler algılıyordum. Bunlar Birleşik Devletler’in görüntüleri 
idi. İlk başlarda gördüklerime inanamıyordum. Görüntüler doğal görüntülerden farklı idi, 
renkli diyapozitife benziyorlardı. Uzun zamandan beri sürmekteymiş ama ben fark 
etmemiştim. Ancak zihnimin içini araştırınca, bilinçli bir şekilde sezinleme süreci başladı. O 
dönemde bunun hakkında çok az bilgiye sahiptim. Daha sonraları bu görüntülerin bir çok 
çeşidi olduğunu öğrenecektim. Zihnimin içine odaklanarak gördüklerimi not ettim. 

Şunları not aldım. 
 

1) Bu diyapozitif benzeri görüntüler tabii değil 
2)  Daha çok fotoğrafa benziyorlar 
3) Görüntünün çok parlak, kenarlarının çok kare gibi keskin  olduğunu ve gerçek 

olmadığını bağırdığımda, giderek daha flu hale geldiler ve kenarları keskinliklerini 
kaybetti, sanki birisi onların üzerinde oynamıştı 

4) Görüntüler bir biri üzerine çakışabiliyorlar 
5) Görüntülerin, zihin onları çağırmasa da veya orada görmek  istemese de nasıl 

ön plana çıktıkları inanılmaz bir muamma 
6) Kişinin kendi görüntülerinden daha güçlüler 
7) Eğer kendi zihnimin içinde bir faaliyete konsantre olursam, bu gibi görüntüleri , 

diğer doğal görüntüler ile kıyaslayabiliyorum. (çünkü benim hiçbir psişik gücüm 
olmadı) Bu fotoğrafların doğal görüntüleri iterek veya engelleyerek birdenbire ön 
plana çıkmadıklarını biliyorum 

Zaplamanın da ötesinde çok daha ciddi bir şeyin yapıldığını anlamaya başladım. Acaba 
zaping bir amaca hizmet ediyor muydu? Bir kişiye bir şeyler olduğunu bildirmeye mi 
yarıyordu? Kişi ne olup bitiyor, nedeni ni  kestirebilir miydi? Ne kadarını kestire bilirdi? 
Acının, zapın felcin amacı kişiyi korkutup sindirmek miydi? Acaba zihin kontrolü tekniği 
öylesine geliştirilmişti de, şimdi insanları kobay gibi kullanıp gerçek şartlar altında ölçüm 
yapma zamanı mı gelmişti.? Akla sorular geliyor du ama cevap yoktu. 



      Geriye New York’a uçacağımız gün geldiğinde Nadia ve Raki heyecanlıydılar. Jano’nun 
hava limanında  müdür olarak çalışan bir arkadaşı bizi geçirmeye geldi. Uçak sekiz saat rötar 
yaptı, iniş takımı yanmıştı. New York’tan bağlantılı uçuşumuzu kaçırmış  olacaktık, ve geceyi 
New York’ta geçirecektik. Neyse, hikayeyi biraz kısa keseyim, uçuş sırasında Okyanusun 
üzerindeyken ve İstanbul’ a inmiş olduğumuz sırada zaplandım. Geceyi New York’ta geçirdik 
ve ertesi sabah Cincinnati’ye vardık. Zihin kontrolü  deneyleri ile ilgili  gördüğüm henüz bir 
şey değilmiş. Jano bizi görünce çok mutlu oldu, tabii biz de onu. 

Yeni evimizin halıları çok düzgün görünüyordu, mutfak kar gibi  
bembeyazdı ve her tarafta yeni boyanın parlaklığı görünüyordu. O kadar çekiciydi ki!. 

Sonra gene elektriğe benzer  “zap” hissi. Çok düşündükten sonra karar verdim, bunları bir 
arkadaşıma anlatacaktım. Jano ilk kez öğrendiğinde ağlamıştı. Süregelen bu tuhaf şeylerin 
baskısı ona fazla ağır gelebilir diye düşündüm ve onu allak bullak etmek istemedim ve 
konuyu da ona anlatmaya çekindim.  

Arkadaşım Kelly’ye anlatmaya karar verdim. Benim tüm anlattıklarımı büyük bir ilgiyle 
dinledi. 

“ senin namına korkuyorum doğrusu, bütün bunları belgelemelisin, devletimizin insanlar 
üstünde deneyler yürüttüğüne ben de inanıyorum” 

“ Bunu seninle paylaşmam iyi oldu, bunu şimdiye kadar kimseye anlatmadım , çünkü 
inanılması zor bir konu” dedim 

“Ne zaman istersen gelip bana anlatabilirsin” 
Dinleyen birinin olması iyi bir şeydi. Başkalarına da anlatmaya gelince, kendi kendime her 

şeyin yeri ve zamanı var diye düşündüm, biraz daha beklemek istiyordum. Bu arada ise 
normal bir hayat sürmeye kararlı idim. Telepati ve işkence bir kişiye 24 saat uygulanırsa , 
kurbanın ne büyük acılar çekeceğini kimse hayal etmeye başlayamaz bile. 

     Kelly’yi ziyaretimden sonra olaylar daha da tuhaf bir hal aldı. Bir gün telefonda 
konuşurken , cümlemi tamamlamak için söylemem gereken kelimeyi hatırlayamadığımı fark 
ettim. 

“Pazartesi günü ……………………..için ziyaretinize geleceğim” Burada eksik kalan kelime 
“mülakat” idi. Tekrar cümleyi baştan alıp, eksik olan kısmı dolduracak mesela “sizinle 
görüşmek” gibi başka sözcükler buluyordum. Şimdi zihnimin daha da fazla içinde 
hissediyordum. Bir silginin karatahtadan bir kelimeyi temizlediği gibi kelimenin  çıkarıldığını 
“hissettim” Daha sonra aynı şey bütün cümlelere, hadiselere, durumlara olmaya başladı. 
Belirli bir kelime, cümle veya konu zihnimden silindi. Bu deneyin bir safhası mıydı? Yoksa 
sırrımı arkadaşıma anlattığım için ceza mı görüyordum. Ertesi gün gene felç geçirdim. Yeni 
Seneye böyle başlamak hiç te hoş değildi doğrusu. Bir şeyler yapmak zorundaydım. Kalktım 
F.B.I ya gittim 

     Bay Vogel isimli bir kişi beni karşıladı ve  kendilerinin güvenlikten sorumlu bir teşkilat 
olduklarını belirttikten sonra , ne gibi bir bildirimde  bulunacağımı sordu. 

“İnsan hakları ihlali , felç, hafıza kaybı ve buna benzer  diğer bir takım tuhaf şeyler oluyor 
“ dedim. 

“Vaktimiz yok “ dedi “herkes çok meşgul” 
“Yazılı ifade vermem de mümkün değil mi?” 
“Ne yazmak istiyorsanız, ofisin dışında yazın “ dedi 



Bir tane kağıt aldım, O an garip kafa karışıklığı zihnimi gölgeledi. Beynimi kapkara bir 
gölge sarmalamışken yazdım. Sanki bir fiziksel güç aklımı karıştırıyordu. İfademi ofisin bu 
küçük odasına o sıra giren başka bir memura verdim. 

    İfademi teslim ettikten sonra aşağı asansörle indim, Acaba bu fiziksel his araba 
kullanmamı etkiler miydi. F.B.I ofisinden beş yüz altı yüz metre uzaklaşmıştım ki, tekrar bir 
araba tamponu etiketi gördüm. 

“K.K.K Kay “ yazıyordu. Arabamı sürmeye devam ettim, bir taraftan da alçak sesle dua 
ediyordum. “Sevgili Tanrım, bana cesaret ver, korkuyla susturmasınlar beni!” Aşağı doğru 
aracımı sürmeye devam ettim, önümde başka bir araç gidiyordu, onun da üzerinde “ K.K.II” 
yazıyordu. Aracı sürmeye devam ettim. Öndeki araç bir sokağa girdi ben eve devam ettim. 
Evde oturdum ve yazdım. “kendi gözlerimle gördüm, ismim Kay tampon etiketin de yazılıydı. 
Benim gördüğüm gibi bir etiket kaç tane aracın üstünde olabilir. Belki bana bunun sadece 
zihnin içinde olan bir şey olmadığını, gerçek bir şey olduğunu öğretmeye çalışıyorlar. Bu bir 
gerçek, onun için sessiz ol!” 

F.B.I yı ziyaretimden sonra nefes alma zorluğu ve aşırı tedirginlik başladı. Gece 
uyuyamıyordum, belki bir çare olur diye , bedenimin kısımlarına odaklanmaya çalıştım. Bu 
işlem insanın bilincini konsantre etmesi ile ve bunu vücudun içerisinde bir tarafına kanalize  
etmesiyle yapılıyor. Bir el kadar büyük yabancı bir güç hissettim, şekli bir beneğe benziyordu 
ve göğüs bölgeme bastırıyordu. Bu nefes güçlüğü yaratan yollardan yalnızca bir tanesi idi. 
Kendi gözlemime göre bir başka yöntem, ise beynin bir kısmının E.S.B ile bastırılması idi. O 
zaman da aynı etki meydana çıkıyordu. Bunun  soluk almayı birincisinden farklı şekilde 
engellediği  hissedilebiliyordu. Bu etkilere neden olan dışarıdan gelen  tecavüzü  
“hissedebilecek” kadar vücudu duyarlılaştırabilmek zaman almıştı.     E.S.B uykuyu da 
bozuyordu. 

Şöyle yazdım “solunum rahatsızlığının  vücudun içinde kendiliğinden oluşabileceğini, 
bunun bir çok nedeni bulunabileceğini ortaya koyan benim, insan bundan muzdarip olabilir, 
sebeplerinden bir tanesi de endişe olabilir. Ancak tespit etmiş olduğum gibi, endişe durumu 
bulunmazken bile, çok huzurlu bir durumda da bulun olabileceğini biliyorum. Hariçten gelen 
bir kuvvetin vücutta nefes güçlüğünün aynı etkilerini ortaya çıkaracağını biliyorum, bundan 
da yüzde iki yüz eminim.” Nasıl oluştuğunu öğrenince nasıl karşılayacağımı da öğrendim. 
Daha evvel  hiç başıma gelmemişti, bundan sonra da bir daha olmadı. Şimdi etkisi yoksa 
neden kullanıldı? 

     Yaklaşık aynı günlerde  alışverişten döndüğüm sırada , yatak odamda kağıtlarımın TV 
setinin karşısında yarım daire şeklinde saçılmış olduklarına şahit oldum. Dizilmişlerdi. Birisi 
eve hırsızlık amaçlı girmişti. Kağıtlarımı her zaman gayet muntazam tutardım. 

Kağıtlardan bazıları eksikti . Evden alınan yegane şey bazı kağıtlardı . 
O günlerde beni zaplanmış veya üzerinde deney yapılmış başka insanlar bulabilmek için 

bir takım ip uçları bulmaya çalıştım. Bu araştırmaları yaptığım sıralarda bir arkadaşın ısrarı 
üzerine  Lookout meydanında bir dükkana gittim. Mücevher ve kristal satılan bir dükkandı. 
Dükkanda bulunan bir hanım bana dükkan sahibinin bazı deney izleri taşıyan kişileri 
tanıdığını söyledi. Sonra şöyle dedi.  

“Biliyor musun , ellerinde aletleri arabayla dolaşıp duruyorlar, bazı insanları  arabayla 
takip edip onu zaplıyorlar.” 

“ Peki bunu ne amaçla yapıyorlar?”  diye sordum 



“Biliyorsun” dedi “ellerinde yeni cihazlar var ve onları insanlar üzerinde test etmek 
zorundalar, bu iş için gönüllü bulmak imkansız olduğuna göre, bunu hiçbir şeyden haberi 
olmayan insanlar üzerinde uyguluyorlar” 

“Elinizde tuttuğunuz bu kristali satın alacak mısınız?”diye sordum 
“Evet , bunun ile kötü etkileri uzaklaştırmaya çalışıyorum”  
“Ne gibi kötü etkiler?” diye sordum.  
“Uzaydan gelen  yabancıların kötü etkileri” dedi. 
Ayrılmam gerektiğini söyledim. Bir daha oraya hiç uğramadım. Bu dükkan bir zaman 

sonra kapandı. Bundan hemen sonra fikirler şeklinde  çok kuvvetli düşünceler aklıma 
gelmeye başladı.Dükkandaki bayanın sözleri aklımdan hiç çıkmıyordu. “Bazı insanları takip 
edip onu zaplıyorlar.”Sonra aklıma geldi, ben de birkaç kere takip edilmiştim ve takip 
sırasında zaplanmıştım. Değer aracın içinde beni takip eden ve görmüş olduğum bu kişinin 
icabına bilirsem, acılar sona ererdi. (Daha önce de anlattığım gibi aracın içindeki şoför 
gerçek değildi, onun bir benzeri idi.) 

Düşüncelerim devam etti durdu, eğer bu adamın icabına bakarsam. Zaplamalarda,işkence 
de , kızımın acıları da sona erecekti. Bu düşünceler iki hafta devam ettiler, geldiler , gittiler. 

    Bir öğleden sonra kitap okumaya çalışırken “silahlar” yazılı bir görüntü gözümün 
önünde belirdi. Bir sonraki gün Eastgate alışveriş merkezine giderken  aynı işaret dikkatimi 
çekti. “silahlar” diyordu.İşaretin olduğu tarafa bakarken, ana yolun dışında bir silah dükkanı 
olduğunu gördüm. Nasıl bir silah satın alabilirdim. Bu düşünce günlerce aklımı kurcaladı 
durdu. Her ne sebeple olursa olsun silah kullanımına aşırı derecede karşı idim.  Çok güçlü bir 
”Bu acılarıma nasıl bir son   verebilirdim” düşüncesi hemen bu sırada başladı. O bayanın 
sözlerini tekrar anımsadım “bazı insanları takip edip onu zaplıyorlar.”Beni takip eden ve işini 
yapsan bu adamın genelde nerde faaliyet gösterdiğini biliyordum. Şimdi ise zihnime belirli 
bir bina ve onun çalıştığı odasının görüntüleri geldi. Tam olarak gizleneceğim nokta. Burası 
bir merdivenin yanındaydı. Bundan sonra da oraya gitmem gereken kesin zamanla ilgili 
düşünce geldi. Başka bir görüntü belirdi, bu ateş eden bir silahtı. Görüntülü ve düşünceli bir 
plan bana merdivenlere gitmem için izlemem gereken yolu gösterdi, böylece güvenlikçiler  
beni görmeyeceklerdi ve  ayrıca bir de kaçış yolu vardı. Bütün bunları yapabilseydim 
ağrılarımdan kurtulacaktım. Görüntüler ve düşünceler çok kalıcı idi. Bütün bunlar, ben 
ağrılarımı düşünürken geldiler. En uygun zamanda geldiler. O sırada bunların  kendime ait 
olduğunu zannettim. ( o sıralarda henüz bütün görüntüleri ve düşünceleri fark 
edemiyordum) Uzun bir süre devam ettikten sonra onları aklımdan uzaklaştırmaya çalıştım. 
Benim inançlarımda silahların ve insan öldürmenin en ufak yeri yoktu. Daha sonraları 
başıma böyle bir şey gelmiş olmasına inanamayacaktım bile, oysa bu oldu. Cinayet işlemeye 
zorlanmıştım. 

    Bu düşüncelerden uzaklaşabilmek için , başka şeyler üzerine konsantre oldum. 
Annemden mektuplar aldım, annem benim nasıl ızdırap  çekmekte olduğumdan haberi bile 
yoktu. Bir öğretmen olarak bana ilham verici olduğunu düşündüğü bir kupür göndermişti. 

Bir baba oğlunun öğretmenine şöyle yazmış. 
 
Biliyorum, bütün insanların adil olmadığını, doğru olmadığını öğrenmek zorunda kalacak. 

Ama ona ayrıca şunu öğretin; her alçağa karşılık bir kahraman vardır,her bencil siyasetçi 
karşısında  kendini adamış bir lider var….Her bir düşmana karşılık bir dostun bulunduğunu 
ona öğretin.Biliyorum bu zaman alacak, ama yapabiliyorsanız ona şunu öğretin.Kazanılan 



bir dolar bulunan beş dolardan daha kıymetlidir. Ona kaybetmekten de, kazanmaktan da 
zevk almasını öğretin. Eğer yapabiliyorsanız onu kıskançlıktan uzaklaştırın. Ona  okulda 
kopya çekmektense başarısız olmanın çok daha şerefli bir şey olduğunu öğretin. Bir başkası 
çıkıp yanlış olduğunu söylese bile ona kendi fikirlerine inanması gerektiğini öğretin. Oğluma 
güç vermeye çalışın, herkes sürü halinde giderken o kalabalıktan uzak dursun. Gücünü ve 
aklını satarken en iyi fiyatı verene gitsin, ama ruhuna ve kalbine hiçbir fiyat etiketi asmasın . 

Öğret ona uluyan güruha kulaklarını kapasın, ama haklı olduğuna kani ise, ayağa dikilsin 
ve kavga etsin. Ona nazik davranın ama kucaklamayın çünkü kaliteli çelik ateşle elde edilir…. 
Cesur olması için sabırlı olsun. İnsanlığa karşı daima yüce bir  iman sahibi olmasını öğretin. 

       Bu büyük bir buyruk, ama bakın bakalım ne yapabilirsiniz. 
O  küçük iyi bir adamdır…. Oğlum 3 
Bu mektubu yazan baba Abraham Lincoln’du. Annem bana böyle yazılar gönderiyordu. O 

da benim gibi insanlığın iyi yanına inanıyordu, kendisi için yüksek idealleri vardı, ve onları 
farklı şekillerde aktardı. 

     Sırrımı  bir başka arkadaşıma açmaya ve içinde bulunduğum bu kötü durumu ona 
anlatmaya karar verdim. Alice benle birlikte mezun olmuştu. Onu telefonla aradım   ve bu 
mevzudan biraz söz ettim. 

Bana “Kai, zannediyorum, bir avukata ihtiyacın var” dedi. Çocuklarına öğretmenlik yapmış 
olduğum birkaç avukat üzerinde  biraz düşündüm ve David’e karar verdim. Çünkü eşi okula 
gelmişti ve beraber çocuklar için sahneye koyduğumuz bir oyun üzerinde çalışmıştık. Ayrıca 
kızlarının öğretmeni olarak beni senelerden beri tanımaktaydılar. Randevu günü şehir 
merkezine indim, bir park yeri buldum, arabayı kitledim. Adamın biri sendeleyerek park 
yerine  geldi. Elinde iki şişe vardı ve sallanıyordu. Kendi kendime yüksek sesle “ sarhoş” 
dedim,  ve hızlı hızlı yürüdüm. Şişenin birini ayaklarıma doğru fırlattı. Şişe betona çarpıp 
ayaklarımın dibinde parçalandı. Bana bir şey olmadı ama hızla yürüdüm ve yukarı çıktım. 
David beni odasına buyur etti. Aklım hala aşağıdaki kırılmış şişe parçalarındaydı. Kendisine 
bu deneylerle ilgili başımdan geçen birkaç olaydan bahsettim. 

“Niçin Birleşik Devletler İstihbarat Teşkilatı bir kişi üzerinde deney yapsın? Niye sizin 
üzerinizde deney yapsınlar? Bu soruya düzgün somut bir cevap vermem imkansızdı”. 

     “Eğer başıma bir şey gelecek olursa diye içinde bulunduğum bu durumu not etmenizi 
istiyorum”  dedim. Kaygılarımı bir bloknota yazdı, “Eğer başıma bir şey gelecek olursa 
araştırma yapılmasını istiyorum” Teşekkür ettim ve dışarı çıktım. 

    Eve dönünce defterime notlarımı yazdım. “eğer böylesine iyi tahsil görmüş bir insan, 
zihin kontrolü deneylerinin mümkün olduğunu kabul etmezse ve kaldı ki bunun nedeni çok 
komplike ve uzun bir mesele, sıradan bir insandan ne beklenebilir ki?” Anlıyorum  bu 
inanılması çok zor bir hikaye, zihin kontrolü çok yeni bir konu. İnsanlardan fazla bir şey 
beklememeliyim. 

Annem hep söylemiştir, her duygusuz insana karşın iki tane iyi insan bulunur .   Bu iyi 
insanlar,  hala onları mı arıyorum? 

Vaz geçmemeye kararlıydım Jano’nun Jim adında avukat bir arkadaşı var. Bize bir sefer 
akşam yemeğine gelmişti.Telefon ettim ve bir randevu aldım. Jim beni dinledi ve anlayışlı 
davrandı, bazı notlar aldı, sonra anlattıklarımın  inanılabilecek gibi olmadığını söyledi ve 
nasihatte bulundu. 

    Aynı gün, avukat Jim ile randevumdan sonra evde biraz kestirdim. Uyandığım zaman bir 
çeşit elektrik kıvılcımları hissettim.Kafam yerinde değildi, sanki iki parça lastiğin birbirine 



bastırılmasından  kaynaklanan şiddetli bir friksiyondu. Beynim bu parçalardan bir tanesiydi 
.Kıvılcımlar öylesine net ve güçlü idi, sanki o anda elimde bir olmuş olsa kafamın üzerinden 
dışarı doğru kıvılcımlar çıkarken ki bir resmini çekebilirdim. Ancak giderek arttı. Odanın 
kayarak zihnimden çıkıp gittiğini gördüm Raki odadaydı , oda kayarak zihnimden çıkıp 
gitti.Oturdum, hiçbir şey bilmiyordum. Hiç ama hiçbir şey, sadece hafızamdakiler değil ama 
o andaki bilincim de silinip gitmişti. Dakikalar sonsuza kadar sürdüler gibi geliyordu. Tam bir 
sebze olmuştum. Kendi kızımı tanımıyordum, onun bir insan yavrusu olup olmadığını 
söyleyemiyordum. Sonra kıvılcımlar söndü, bilincim geri geldi ama içimi bir korku kapladı, 
teslim olmamam gerektiğini biliyordum. Düşündüm, eğer bu tekrar edecek olursa birisinin 
bunu bilmesi lazım. Hemen bir kağıt kaptım  ve olay hakkında neler hatırlayabiliyorsam 
hepsini hızlı hızlı yazdım. 

“ Kurbanlara sessiz olmaları gerektiğini bildiren mesajlar Nazi Almanya’sında 
kullanılanlara benziyor. Enerji şoku ile bilincin silinmesi. Casusların saldırdığı gizemli 
maceraların modası artık geçti. Şimdi doğrudan zihne erişebiliyorlar. Sonra uzun uzun dua 
ettim. 

    Ertesi gün kızları okuldan alıp geldiğimde , Jano “içeri gir ve şunu bir dinle,  
Telesekretere garip bir mesaj bırakılmış” dedi. Düğmeye basarak mesajı geri sardırdı . Ana 
dilimizde bir erkek sesi işitildi . 

“Evinizi veya kendinizi tanıyamayacaksınız” 
 
Jano sordu “böyle bir mesajı kim bırakmış olabilir?” 
“sakin olmaya çalışıyorsun, ama  şokun etkisini yüzünde görebiliyorum.” dedim. 
“sadece nedenini kestiremiyorum “.  
Daha fazla bir şey söylememeye karar verdim. Teybin bir kopyasını aldım ve avukat Jim’in 

ofisine bıraktım. Çok sonraları Senatör Glenn’in ofisinde , telefonuma cevap veren 
yardımcılarından birinin ricası üzerine, mesaj bandını senatör Glenn’e gönderdim. 

“Bize kanıtlar lazım, işe yarayan ne bulabiliyorsunuz gönderin” 
O zaman ki sorum hala aynı “ zihnin içinde işlenmiş bir suçla ilgili tam ve somut  kanıt 

nasıl temin edebilirim ki?” 
 
        Avukatları ziyaretimden sonra bir sabah okula giderken önümde bir araç vardı. 

Gözlerim çamurluktaki  yazıya takıldı “ Sessiz, Raki.” 
Doğu ülkelerinde kullanılan isimler genelde  tampon etiketlerine yazılmaz. Bu zamana 

kadar kararımı vermiştim. Beni sindiremeyeceklerdi. Mücadele edecektim. Rahatsızlık arttı, 
bacaklarımda aşırı bir ağrı vardı, bazen kollarıma hatta bütün bedenime yayılıyordu. 
Uykusuzluk çekmeye de başladım. Bütün bir gece uyuyamayınca,  bir hikaye okudum. İki 
bütün sene uyuyamadığı için istirahat eden bir adam hakkındaydı. İstirahat sayesinde ve 
sakin olduğu için  vücut fonksiyonları normaldi. Kendi kendime şöyle dedim. Eğer bu adam 
bu işi becerdiyse, ben de yapabilirim .Giderek beni daha az rahatsız etmeye başladı. Güçlü 
olmak için dua ettim. 

İnsanların bir şeyi ciddi şekilde kafaya koymaları halinde, her istediklerini başaracaklarına 
dair bir şeyler okudum. Başka kişilerin bir güçlükle karşılaştıklarında onu nasıl göğüsleyip alt 
ettiklerini düşünerek kendi zihnime takviye yaptım, ama bütün bunlara rağmen huzurum 
elimden alınmıştı. Derler ki hayatta maddi şeylerin kaybı bir yıkım olabiliyor fakat zihinsel 



huzur kaybedilecek olursa , yıkımların en büyüğü budur.  Benim zihinsel huzurumu koparıp 
almışlardı. 

 
 

BÖLÜM 11 
Öldürme dürtüsü 

 
              Yaşam kendi yolunda “kendisine özlem duyuyor”. Benim kendisiyle mutabakata 
varmamı ve zihnin erişilebilir olduğunu kabullenmemi bekleyecek hali yoktu. Bir şekilde 
devam ediyordu. Ata binme dersleri için parka gidip geliyorduk, müzik resitalleri vardı, yeni 
evimiz ve doğum günü partileri için alışverişe gitmek gerekiyordu. Bütün eğlence 
faaliyetlerini iki küçük kızım yürütüyordu. 
    Bir gün öğleden sonra,  Nadia’yı doğum günü partisine bırakmış dönüyordum. Eve gitmek 
üzere  arabamla Beechmont caddesi üzerinde gidiyordum . Bu caddenin bir kısmı Little 
Miami nehrinin üzerinde uzanmakta, dolayısı ile suyun üzerinde bir köprü görevi 
görmektedir. Tam buraya geldiğim sırada, beynim sağa geçti, sanki bir güç veya enerji onu 
kaldırıp bir tarafa koymuştu. Beş on saniye süreyle araç yan tarafa 3 ayak yüksekliğindeki 
korkuluk görevi gören duvara savruldu . Duvara doğru sadece 6 inç bir mesafe kalmıştı ki, 
“beynin yön değiştirmesi” durdu ve sert bir fren yaptım. Araç durdu, flaşörlerimi  
çalıştırdım. “Aman tanrım, aşağıda Little Miami nehri akıyor. Duvar! Duvara çarpabilirdim.” 
Kendi kendime söylendim yüksek sesle. Bir kaç dakika geçtikten sonra aracı çalıştırdım ve 
eve döndüm. Yatağa uzanıp aklımı toparlamaya çalıştım. Artık her şey çok aşikardı.   Aniden 
yükselen büyük bir güç , fiziksel olarak beyni bir tarafa öylesine kaydırıyormuş gibi oluyordu 
ki, sürücü dikkatini kaybediyordu ve “beynin yön değiştirdiği” tarafa doğru gidiyordu. 
Bunlar korkutma taktikleriydi! 
     Bir sonraki gün manavdan dönerken, tekrar “bir korkutma taktiği” uyguladılar. Ana  
yolda, sol tarafımdan bir aracın geldiğini gördüm. Frene basacaktım, onun yerine gaza 
bastım, araç ileri doğru fırladı. Şanslıydım, diğer araç durdu. Çok sarsılmış olmama rağmen 
ana yoldan devam ettim. Fren yerine yanlışlıkla gazı algıladığımda beynimin içinde çok hafif 
bir aktivite hissetmiştim. Bunu bizzat yaşadım.  
İki günlük bir sürede kıl payı  kurtulduğum iki kaza. Eve gittim , not defterimi çıkardım ve 
yazdım 
     Dur  işaretine olsun kırmızı ışığa olsun, her  yaklaştığımda, bilinçli zihnimi harekete 
geçirirdim ve kendime ‘kırmızı, dikkat’ derdim. 
Ancak öldürme dürtüsü zihni  bir çok değişik şekillerde etkileyebiliyor 

1) Git ! transı ile .Kırmızı ışıkta geçmeye zorlayan bir dürtü. Bu yapılırken  zihnin içinde 
bir trans durumu oluşturuluyor. 

2) Beynin içindeki, bir tarafa doğru ittiren bir el veya güç varmış gibi bir his uyandıran bir 
kuvvetin harekete geçirilmesi ile. Dikkat kayboluyor ve araçta aynı yöne hareket 
ediyor. Ben buna 
“beynin yön değiştirmesi” diyorum. Beynin fiziksel bir kuvvetle uyarılması ile 
yapılıyor. 

3) Zihin belli bir emri yanlış algılayacak şekilde programlanırsa buna Uzaktan Yanlış 
Algılatma diyoruz. 



Beyindeki bir işlem yerine başkası programlanıyor ve ilkinin yerine geçiyor. Öldürme 
dürtüsü yönünden yanlış algılatma tehlikeli bir silah. Yanlış dönüşlere sebep 
olabiliyor, sağ sol şeklinde veya tersi algılanabilir. 
1989 da Lookout meydanında kırmızı ışıkta geçtim. Oysa iyi bir sürücü sicilim vardı. 
Kırmızı ışıkta geçmeme neden öldürme dürtüsü idi ve  kaza yapmıştım. 1990 arabam 
kullanılmaz hale gelmişti. Beynimde tuhaf bir ustalık gelişiyor.Kendi düşünme 
prosesime bakmayı öğreniyorum. Bu uzun bir zaman aldı ve içeri odaklanmayı 
öğrendim. Sarhoş eden hiçbir şey kullanmıyorum. Zihnimi kendi içimde olup bitenlere 
hassaslaştırarak ‘hissedebiliyorum’. Zihin kontrolünü veya telepati ile gelenleri ayırt 
edebilmek için çok nazik bir çizgi var. Normal şartlarda ve az miktarda da olsa her 
hangi bir içki veya benzeri alınmış olsa fark edilemeyeceğini düşünüyorum. 
      Etrafı beyaz çitle çevrili hayatımda mutluydum. Böyle şeyler öğrenmek için de hiç 
heves etmedim.. Kalbimin içinde bir üzüntü var, çünkü  bilimin kötülük amaçlı olarak 
kullanılması halinde yaptığı tahribatın çok büyük olduğunu görüyorum. Bu tahripkar  
güce bir örnek işte bu öldürme dürtüsü 
     Korku ile baş etmiştim, artık bilinmeyen bir şey de değildi. 
 
 
Şimdi önümde iki alternatifim vardı.Evde oturur ve araba kullanmazdım, veya bu 
handikabımı çok dikkatli olarak aşabilirdim, yeni alternatifler geliştirirdim, ve araba 
kullanmaya devam edebilirdim. İkincisini seçtim. Basın mensubu en azından bir iki 
kişiyi bulmak ve onlara zihin kontrolünü anlatmak istiyordum. İnsanlar daha sıkı 
bütünlük içinde ve kuralcı olurlarsa onların düşüncelerini  etkilemenin  daha zor 
olacağını biliyordum. 
East Side Weekend News Magazine adlı bulduğum bir dergide bir makale vardı. 
Yazarının ismi Bob Marrow idi. East Side Weekend deki makalede “Kennedy’yi CIA m 
öldürdü” 1 şeklinde soruluyordu .  Morrow, bir Güvenlik Teşkilatının cinayet işlemiş 
olmasının   nedenlerinin çok pis bir iş olduğunu düşünüyordu. 
Yazar zihin kontrolünün nasıl olduğu konusunda daha çok bir şeyler biliyor olabilir 
miydi? Belki de bu kötü durumumda bana yardımcı olabilirdi. 
     Morrow’ a bir yazı yazdım, ve onu elden teslim etmek istedim. East Side Weekend 
‘in  ofisinin bulunduğu yere gittim, ve yazıyı oradaki yardımcılardan bir tanesine 
teslim ettim. 
Geri dönerken otoyolda üzerinde tampon etiketi bulunan bir kamyonet gördüm 
“Aklını kaybedeceksin” yazılmıştı. Kamyonet hızlıydı ve az sonra otoyol trafiğinde 
gözden kayboldu gitti. 
Daha ilerde otoyol inşaatı vardı, yola turuncu renkli bidonlar diziliydi. Trafik yavaşladı, 
çok yüksek bir çarpışma sesi işitildi. Sağıma baktım. Turuncu bidonların olduğu yerde 
bir araç duruyordu, bir başkası tam güçle arkadan çarpmıştı. Bir kaç dakika içinde 
yavaş ta olsa trafik yürüdü. Az ilerde başka bir araç gördüm. O da önündeki araca 
arkadan bindirdi. Çeliğin çıkardığı ses çok güçlüydü 
Eve gider gitmez oturdum yazdım.” Bugün şimdiye kadar hiç görmemiş olduğum bir 
tampon etiketi gördüm, sonra bir kaza gördüm, çarpan metal sesi hala kulaklarımdan 
gitmiyor. Sonra bir kaza daha gördüm, Gazetenin bürosu yalnızca 15 mil uzakta. Eğer 
bu da bir korkutma taktiği ise daha fazla düşünmeyeceğim” 



     Bir iki hafta sonra kapımız çalındı, gelen komşumuz Bay Gloverdi “Nadia  
bisikletten düştü, yaralandı, diğer sokakta” dedi. Hemen arabayla gittim. Nadia 
kaldırımda  yatıyordı. Komşudaki doktor hemen yanına gelmişti. Dr Charles bileğini 
kırık tahtasına bağladı “Bileğini kırmış” dedi “şişiyor”.Birisi ambulans çağıracağını 
söyledi. Bu zamana kadar komşulardan epeyce insan toplandı. Mickey hastanesinde, 
komşulardan biri Raki’yi  alıp beraberinde eve götürdü. Nadia’nın bileği alçıya alındı. 
Jano mesaj aletimden haberi alıp  hastaneye  geldi. Nadia’yı eve götürdük. 
Tehditkar tampon etiketi, araba kazaları, şimdide kırılan bilek. Ne düşüneceğimi bile 
bilmiyordum. Hepsi bir tesadüf olmalı dedim. 
Sonra East Side Weekend deki editör Doug Sandhage’e  telefon ettim, ve hikayemi 
dinlemek isteyip istemediğini sordum. Teklifime çok sıcak baktı. Bir randevu 
belirledik. Randevu günü ofisinde Bayan Susan McHugh ile karşılaştım. Bana  
Dough’un randevuya gelemeyeceğini, aniden gitmesi gerektiğini, ve gittiğini söyledi. 
“Neden, ne oldu” diye sordum. 
“oğlu oyun evinde oynarken, düşmüş , bileğini kırmış, bu nedenle sizinle birlikte 
olamadı” 
Geri dönerken yol boyunca bunu düşündüm. Yüksek sesle kendi kendime dedim. “bir 
başka bilek kırığı, ben mantıklı bir insanım, bu işin içinde çok fazla tesadüfler var. 
Bunu unutmalıyım, yoksa başka bir eylem yapmama engel olacak”. 
     Düşüncelerimi evime konsantre etmeye çalıştım. Oturma odasındaki yepyeni 
mobilyayı yeniden yerleştirdim. Bir gün öğleden sonra vazoya çiçek koyuyordum ki, 
enerjiden oluşmuş   iki sivri ucun başımın üstünden içeri girdiğini hissettim. 
Kalınlaştıklarında veya kütleleri arttığında, onların sanki çok küçük ve ince  
partiküllerden oluşmuşlar gibiymişçesine hissediyordum. Zihnim öylesine 
hassaslaşıyordu ki, bedenimin içinde , derinden  hissediyordum. Bütün hislerim 
bedenimi terk etti. Az ileri gidip televizyon setinin kenarına uzandım. Uzaktan 
kumandaya bir fiske vurdum. TV de ilginç hiçbir şey yoktu. Zihnimin içinde parlak 
resimler görünmeye başladı. Bunların  doğal  birer görüntü olmadığını biliyordum, 
daha çok diyapozitife  veya fotoğrafa benziyorlardı. Bunlar değişikti. 

Mukayese ettiğimde hafızamın kendime ait olduğunu biliyordum ama bunlar değillerdi. 
Gösterilen imaj Pakistan’da üniversitedeki bir profesörün resmi idi ve kara tahtaya 
“Thanatos” yazıyordu. Bu görüntüden başka hafızamda  dersle ilgili hiçbir hatıra yoktu. 
Derken ders hakkında bilgi gelmeye başladı. 
Gürültüsüzdü, sessizdi, sözsüzdü, sanki vantilatörden hafif bir esinti geliyormuşçasına. O 
kadar inceydi ki onu göremiyor ama hissedebiliyordum. Bu görüntünün eski Yunanca ve 
İngilizce dersine ait olduğunu biliyordum. “Thanatos” burada “ölüm arzusu” anlamına 
gelmektedir. Profesör , ölüm arzusunun zihnin bir tarafında gizlice saklanmış olduğunu, 
ölümü isteyen kişinin bir takım işler yapacağını ve bunun sonunda insanı intihara 
sürükleyeceğini izah etti. 
“Thanatos” görüntüsü zihnime bir çok kere geldi. Arkadan gelen düşünceler daha tuhaftı. 
Onlar bana, orda olmamış olsaydım hiçbir şeyin canımı yakmayacağını telkin ettiler. Bütün 
acılar sona ererdi. Deney biterdi. Beynimdeki sivri uçlar geri gittiler. Artik beni hiçbir şey 
ilgilendirmiyordu. 
Genç kızlık yıllarımda annem bana intiharın bir alternatif olmadığını söylemişti. Hayat 
Tanrının bize vermiş olduğu mukaddes bir hediye idi, ve ona yaraşır şekilde davranmak 



zorundaydık. O zamanlar bunu hatırlamamıştım. Sadece şunu biliyordum, bu öylesine 
kökleşmiştir ki böylesini bir çare alternatif olamazdı.  Sonrasında intihar etmiş olan bir 
kimseyi hatırlamıyordum. Yaşamı seçmiş olmak benim içime işlemişti ve öğretilmiş olan bir 
değer değildi. Sonraları Abul A’La Maududi’nin  bir kitabını okudum. Şöyle yazmıştı. 
 
“ İslam alemine gelince gayrı Müslim bir tarihçinin görüşlerine yer vermek İslam inancına 
sempatik gelmez, okumakta da bir yarar elde edilmez. Bu uzlaşmasız tek tanrıcılıkta  , insan 
bilincinin sınırını aşan varlığın yüce hükümranlığına olan yalın ve heyecanlı iman, islam’ın 
temel gücünü meydana getirir. İnananları gönül ferahlığının ve tevekkülün bilincinin tadını 
çıkarırlar, diğer bir çok inancın takipçileri arasında buna pek rastlanmaz”  (Philip K.Hitti, 
History of Arabs) 2 
 
 
Çok daha sonraları intiharla ilgili eserleri okudum ve intihar etmiş olan bir çok politikacının 
ve bilim adamının intihar sebebinin esrarengiz olduğunu öğrendim. Open Verdict adlı Tom 
Collins tarafın dan yazılmış olan bir kitabın varlığından haberdar oldum. Kitap İngiliz 
sanayinde görevli yirmi beş bilgisayarcı bilim adamının esrarengiz ölümleriyle ilgiliydi. Bu 
ölümler intihar olarak işlem görmüşlerdi.. Bu iyi haber değildi. Zihnimin içindeki kayıtsızlık 
hissi ile mücadele etmek için gündelik işlere girdim ve meşgul oldum. Düşüncelere boş  
verdim. Onlar kendiliğinden durdular. Daha sonra not defterime şunları yazdım. 
    Bu düşünceler fenomeninin beynin günlük fizyolojik değişikliği  ile telepatik düşüncelerle 
eşleşmiş (ESB) nin bir kombinasyonu olduğunu fark ettim 
1)Fizyolojik blokaj veya ESB sönüklük, depresyon ve kişinin etrafındaki duyusal çevreyi 
özümseme yeteneğinin eksikliğine neden oluyor 
2) ESB ayrıca bir ‘ilgisizlik darbesine’ sebep oluyor. Hayat yavan gelmeye başlıyor ve hiçbir 
şey kişinin ilgisini çekmiyor. 
3) Kişinin kendi duyguları bloke edilebiliyor. Duygu blokajı çok güçlü bir yöntem. Doğal 
analık içgüdüsünü bile  bloke edilebiliyor. 
 
ESB, telepatik düşüncelerle ve ekseriyetle kişinin kendi lisanı modunda  kullanıldığında  
kelimelerle tarif edilemeyecek kadar  dehşet verici bir his. Bu girdileri fark etmek çok zor 
olmasına rağmen, tamamen imkansız değil. Zihnin içine  derin iç odaklanma işlemi yapılarak 
bu başarılabiliyor. 
     Tekrar okulda öğretmenlik yapmaya karar verdim, hayat bu deneyle tanışmazdan önceki 
gibi normal olacaktı. Bir öğretmenlik pozisyonu araştırmaya başladım. Sabahtan öğlene 
kadar olan sürede öğretmenlik yapmayı istiyordum. Xavier Üniversitesinin ilan panosunda 
münhal bir pozisyon hakkında bir ilan gördüm. Aynı günlerde bir başka yere de baş 
vurmuştum ve oradan da bir cevap alacağımı ümit ediyordum. Ertesi Pazar gazeteleri 
okurken sanki beynimin içinde bir şeyin hafifçe itildiğini hissettim, gözlerim otomatik olarak 
gazetedeki belli bir yere yöneldi. Montessori de sabah saatleri için açık bir pozisyon vardı. 
“Tam benim aradığım şey işte!” dedim. Buraya başvuruda bulununca buranın Xavier 
Üniversitesinde, ilan panosunda asılı olan işle aynı olduklarını anladım. Bu Montessori okulu  
çok prestijli bir özel okula bağlı idi, bu nedenle benim gibi bir çok kişinin de başvurmuş 
olacaklarını düşündüm. 



   Bu iş için gittiğim mülakattan hemen sonra baş öğretmen den bir telefon geldi. Bana bu 
pozisyonun boş olduğunu çünkü aynı pozisyonda görevli öğretmenin eşinin işinin bir mali 
çöküntü içinde olduğunu ve başka yere taşınmak zorunda kaldıklarını anlattı. 
“Bu pozisyon için beş kalifiye kişi üzerinde durduk, ama tercihimiz siz siniz ,  bizimle 
çalışmanızı istiyoruz”. 
“Biraz düşünmeme izin verin, sizi arayacağım “ dedim. 
      Baş vurmuş olduğum diğer yerden bir cevap gelmedi, son dakikaya kadar bekledim, fakat 
prestijli okulun baş öğretmeni tekrar telefon edince, gittim ve sözleşmeyi imza ettim.Okulda 
ki ilk akşamımda P.T.A toplantısı vardı, diğer çalışanlarla tanışacaktım. O akşam Columbia 
Parkway yolunda arabayla giderken, önümde büyük boş bir Metro otobüsü gördüm, sağ 
şeritten onu geçmeye çalıştım. Aracım şeritte hızlandığında, otobüs sarı şeridi geçti, yaklaşık 
bir metre şeridime girdi. Bir tarafta otobüs, diğer tarafta, istinat duvarı vardı. Korna çaldım. 
” ne yapmak istiyorsun beni duvara mı sıkıştırmak istiyorsun?” diye bağırdım. Şoförün yüzü 
görünmüyordu. Yavaşladım ve o ileri geçti. “Herhalde bir hataydı diye düşündüm” Tekrar 
sağ şeritten otobüsü geçmeye çalıştım, fakat otobüs aynı şeyi yaptı. Bu sefer aracımla istinat 
duvarı arasında 15 cm kalmıştı., ve otobüs benim şeridimi ihlale devam ediyordu. Tekrar 
yavaşladım ve üçüncü kere denedim. Aynı şey oldu. Parkway üzerinde fazla araç yoktu, bir 
tanesi arkadan geldi, ve ben yavaşlayınca beni geçti sonra hızlanarak otobüsü de geçti. Bu 
arada otobüs kendi şeridinde devam etti. 
“Arabaya geçmesi için izin verdi, belki ben yanılıyorum” dedim ve gaza bastım, araç 
süratlendi, ancak otobüs tekrar sarı çizgiyi geçti  ve  parkway caddesi boyunca uzanan 
duvara nerdeyse sıkıştı. Bu otobüsten bir an önce kurtulmak  istedim. “ Bu ne ya, arabaya 
yol verdi “ diye bağırdım ve geri kaldım. Ön taraftan gelen araç yoktu, tekrar gaza bastım ve 
şöför benim sağdan değil soldan kendisini geçeceğimi anlayınca, bu sefer otobüs soldaki sarı 
şeride tecavüz etti. Daha süratle hareket ettim, sarı çizgiyi birkaç cm geçti ancak artık ben 
tamamen arkamda kalmıştı. 
    Her şey o kadar çabuk oldu ki , düşünmeye bile zaman kalmamıştı. Okula vardım ve 
sakinleşmek için istirahat odasına  gittim. Otobüs beni Parkway caddesinin istinat duvarına 
sıkıştırmaya kakmıştı. Şimdi ne yapacaktım. Araç kullanırken çok dikkatli ve uyanık olmam 
gerektiğini biliyordum. Bir dua okudum. Toplantıda sakindim,  güzel bir toplantı oldu. Daha 
sonraları benim tanıştırılma toplantımda söylediğim sözlerin telepati ile aklıma yerleştirilmiş 
olduğuna inandım. 
    O gece Nadia bacağındaki şiddetli ağrılardan şikayet  etti, ertesi gün öğleden sonra  Raki 
“Anne topuğum çok fena ağrıyor demeye başladı.” 
“ayakkabılarını giy ve git oyna, bak bakalım faydası olacak mı? ” 
Ayakkabılarını giydi, ama az sonra geri geldi. 
“Anne sağ topuğum çok fena ağrıyor, yürüyemiyorum” 
“Çıkar ayakkabını da bir bakayım, bir yerde incitmiş olmayasın?” 
“hayır anne” dedi. 
“ayağında hiçbir şey yok” dedim 
 
Ansızın benim sağ ayağımın  topuğundan da elektrik akımına benzer güçlü bir akım zapı  
geçti. “Çık dışarı ve oyna, yarın hala ağrırsa seni doktora götürürüm.” Dedim 
Nadia ve Rakinin ağrıları devam etti, onları doktora götürdüm. Bir çok test yapıldı, 
röntgenleri de çekildi, ama hiçbir sebep bulunamadı. Topuğumdaki elektrik zapı, Raki’nin 



ağrısı olan yerin tem pozisyonu, bunların birer mesaj olduklarını biliyordum “ ağrılara biz 
sebep oluyoruz” 
    Kısa bir zaman sonra  yemek için sofrayı kurarken sırtımda ve elimde müthiş bir yanma 
hissettim. Yukarı çıktım, ve arkadaşım Alice’yi aradım. 
“ yanık gibi bir acı hissediyorum, elimde bir kırmızı leke oluştu ve sırtım da yanıyor” dedim. 
Arkama bakıp bakmadığımı sordu.  “Sırtın üst tarafını  görmem çok zor “ dedim. 
“Git aynaya bak , ben beklerim” 
Banyodaki aynaya baktım, sırtımda yukarı doğru oldukça büyük uzun bir iz vardı. Tekrar 
telefonu aldım “haklısın Alice, bir leke var , ben yanmışım 
  “kendini kurbanmışsın gibi hissetmemek için bir şeyler yapmaya  
çalış “ dedi. 
Aynı gece Raki   “ yanıyor dilim yanıyor “ dedi 
“göster bana dilini” dedim . Dilinin üzerinde  küçük kırmızı bir leke vardı. Ertesi gün benim 
dilim de yandı. İğne batmasını andıran o his çok kötüydü. Not defterime yazdım, “Birileri 
çocuklarıma kadar erişiyor, öyle umutsuz bir duygu ki, onları nereye saklayacağımı bile 
bilemiyorum. Korkunun bu görünmez silahları ile ufak çocuklarımıza işkence etmek bizim 
yasalarımızı yönetenler için kabul edilebilir. Her üçümüz de ağrılar çekiyoruz, ve biliyorum ki 
elektrikle zaplama  bana bunların nasıl olduğunu söylemek için. Yanık hissi sıyrık, kesilme, 
veya çizik hissine benzemiyor, daha ziyade elektrik yanığı gibi. Sanki yanlışlıkla elektrik 
sobasının kıpkırmızı rezistansına dokunmuş gibi. 
Peki elimdeki yuvarlak kızarıklığa ne demeli?” 
Ertesi gün doktora gittim ve görmüş olduğu izleri belgelemesini istedim , ayrıca fotoğrafçıya 
uğrayıp  yanık izlerinin resimlerini 
 Çektirdim. Yanma hissinin dışında bu bölgede hiçbir  travma olmamış olduğunu gayet iyi 
biliyordum. 
    Çocuklarıma işkence yapılıyordu, nereye başvurmalıydım? Çocuklarımı düşününce , 
aklıma geldi, tampon etiketinin tavsiye ettiği gibi sessiz olabilirdim veya kendi başımın 
çaresine bakacaktım. 
Önce kuvvete ihtiyacım vardı. Bunu kendi inancımda aradım. İnsan beyninin bilgisayara 
benzediği çok kereler söylenmiştir, bütün çocukluk boyunca programlanır. Erişkinlik çağına 
gelindiğinde artık, inançların bir çoğu tamamen yerleşmiştir. İnsanın inanç sistemi, 
düşüncelerine  ve faaliyetlerine yön verir, davranışı etkiler. Zihnimde ve bedenimde bu 
görünmez düşman ile mücadele ederken, biliyordum ki inancım bana normal  iş görmeme 
yardım etti. Bu sistemin çekirdeği bu yüce varlığa ve onun kendi yarattıkları üzerindeki 
koruyucu gücüne olan inançtı. Karanlık sırrımın bana uyguladığı işkence beni alt ettiği her 
seferinde kutsal kitaptan sözcükler okudum, hayat süremiz değişmez, sabittir ancak bu 
yaşam süresi içinde yaptıklarımız bize aittir. Kutsal kitabı okudum 
 
Allaha güvendik, 
Ey Rabbimiz 
Zalim bir millet ile bizi sınama 
Rahmetinle bizi kafirlerden kurtar 
Dediler 3 
 
Duanın diğer kısımları, güç dönemlerde teselli arayanlara cesaret vermek için.. şöyle diyor 



 
Bir haksızlığa 
Uğradıklarında yardımlaştılar 4 
 
Necm suresinden ise şunu okudum 
 
Bilsinler ki bir insan için kendi  
Çalışmasından başka bir şey yoktur. 5 
 
Doğu ülkelerinde kaderin yazılmış olduğuna inanılır. Vuku bulan  her şey önceden 
belirlenmiştir. Ben şöyle inanıyorum; her ne kadar tanrı olacak her şeyi biliyorsa da , insana 
kaderini değiştirebilecek serbest irade vermiştir. Gelecek önceden yazılmışsa da, 
değiştirilebilir. Kaderi yazan el, onu değiştirebilir de. Ben eylemle desteklenen duanın 
olayların gidişatını değiştirebileceğine inanırım, ve her insan Yaratıcısı ile birlikte kendi 
kaderini belirlemektedir. Doğuluların kadere tevekkül etme fikrinin yanlış anlaşıldığına 
inanıyorum . Edgar Cayce’nin dediklerine inanıyorum. “Hür irade ….her zaman önceden 
nasip olmuş bir kaderden daha güçlüdür.”6 
    Duadan sonra yatak odamda otururken kalın elektriğe benzer bir şuanın göğüs ve mide 
bölgemden geçtiğini hissettim. Yoğun ve kalındı, sanki iki bin voltluk elektrik şokuydu. Artık 
zaplanmıyordum , sanki elektrikle idam ediliyordum. Elektrikle idam işi yarım ila bir dakika 
kadar devam etti, sonra uzanmak zorunda kaldım vücudum titriyordu. Elektrik,  kazara 
başıma gelen elektrik çarpmasından farklıydı, normal alternatif akıma veya doğru akıma 
benzemiyordu. O çok keskindi bacaklarımı yırtmıştı.Bu elektrik ise farklıydı,keskin değildi, 
daha konsantre gibi geldi. Yoğun bir titreşimin sebep olacağı bir his gibiydi.  Ancak uzun 
sürdü, beni öldürebilirdi, bundan eminim.  
Alternatif Akım/doğru akım, statik elektrik ve titreşimsel, bu üş çeşit elektrikten titreşimsel 
olana daha benziyordu. Bir obje yoğun bir şekilde titreşecek olursa, dokunulduğunda, 
dokunana elektrik çarpmasına benzer bir his verir. Bu çarpma da bu türdü, daha az keskindi. 
    Olaydan sonra kendime sordum. “Ne yapabilirim?, kendi kendime nasıl yardım 
edebilirim?”. Uğraştım ve bir mektup yazdım, elektrokusyondan, yanıklardan, işkenceden ve 
zihnimi ve vücudumu dolduran görüntülerden söz ettim. Bu mektubumu Birleşik Devletlerin    
yirmi üç senatörüne gönderdim. O sıralarda benim sezinlediğim zihin kontrolü tonlarının 
beynin sadece üst katlarında olduğunu henüz haberim yoktu, oysa zihnin çok daha içine, 
sahte anıya da  girilebiliyormuş. Bunlar kişinin geçmişine ait görüntülerden veya 
düşüncelerden oluşturulabilir, ancak kişinin kendi hafızasının işleyişi sonucu üretilmezler. 
Çok çeşitli olabilirler ve ben hepsinin farkına varmış değilim. Mektubumda başımdan geçen 
her şeyden söz ettim, ve şöyle geçmişte zihinsel hiçbir hastalığımın olmadığını yazdım. 
Bir süre sonra üç cevap geldi, bir tanesini Senatör Lloyd Bentsen yazmıştı. Olası insan hakları 
ihlallerinden söz etmiş olduğum yazımı aldığını ancak benim Ohio eyaletinde ikamet etmem 
nedeniyle  mektubumu  senatör John Glenn’e  gönderdiğini yazmıştı. İkinci cevap Senatör 
Howard Metzenbaum’dan geldi. CIA nin böyle bir faaliyet içinde olmadığını yazıyordu 
“ancak böyle bir şeyle uğraşıyor olsalar bile  zannetmiyorum ki bunu bizden saklayabilsinler” 
demişti. 



Cevap veren üçüncü senatör John Glenn’di. Hiçbir federal ajansın bu tip bir faaliyetin içinde 
olduğunu zannetmediğini ancak talebim doğrultusunda  konuyu CIA ‘e ve FBI’ a sorduğunu 
yazmıştı. Ayrıca düşüncelerimi aklının bir köşesinde bulunduracağını da eklemişti. 
Her iki senatöründe bu görevde uzun bir geçmişleri vardı, ve CIA in böyle deneyler 
yapmadığını yazıya dökmüşlerdi. Şimdi ne olacaktı? Eğer  bunu yapan CIA değilse, peki 
yapan kimdi?  
    Senatörlere mektuıp göndermemden sonra beni kontrol edenlerin verdikleri 
rahatsızlıklar,- özellikle de işte,- daha da yoğunlaştı. Eğitimle ilgili ne hayallerim vardı? 
Yaratıcı olmak ve öğrenme işini bir zevk haline getirmeyi istiyordum. Ancak  yoğun işkence 
ile birlikte hayallerim yerle bir oldu. Öylesine bir trans durumuna getirilmiştim ki, günleri 
karıştırıyordum. Pazartesi Perşembe veya başka bir gün oluyordu. Bu çocuklar için 
planladığım programı alt üst etti. Bu trans halleri geçince, onları fark edebiliyordum. Not 
defterime şunları yazdım . “Uzaktan kumanda ile zihin kontrolü transı, zihinsel bir duruma 
yönlendirilme şeklinde tarif edilebilir, bu durumda yapılan her fiilin kişinin kendi iradesi ile 
yapıldığı zannedilir, ancak bu doğru değildir”. 
     Bazen kulaklarım  beynimin içindeki “gürlemeye” benzer bir sesle bloke ediliyordu .Bu 
olduğunda ne çocukları ne de telefonu işitebiliyordum. Bir sabah beş yaşında bir çocuk bana 
bir kitap getirdi. 
Kitabın kapağına  plastik harfler monte etmiş ve “U-Die” (sen ölürsün) yazmıştı . Bana “Bu 
ne demek? Anlayamadım” dedi. Yanımda bir kart oyunu vardı, ona verdim ve harflerle 
kelimeler  yazmasını söyledim. Ertesi gün gene “U-Die” yazıp bana getirdi. Çocukların zihni 
nasıl kolaylıkla etkilenebiliyor, bu sadece bir örnek. Çocuklar telepatik etkiye karşı çok 
savunmasız, çünkü zihinleri henüz tamamen şekillenmemiş durumda. 
     Zihnimin içinde bazı hatıraların silindiğini sezmeye başladım. Müdür ve baş öğretmen 
bana sözlü bir talimat verdiler, birkaç dakika sonra zihnimden silinip gitmişti. Yazdığım 
zaman da ne yazdığımı hatırlayamıyordum. Bunun yanı sıra “beynin kör noktası” bunun 
beynimin içine sürünüp girdiği ve sonra kalkıp gittiği noktayı işaret etmek için kullanıldığın 
arkına vardım. Her geçen gün zihnim düşünme proseslerine daha fazla hassaslaştı. Beni 
kontrol edenler “Beynin kör noktasını” kullandıklarında, bir çocuğu gözden kaçırıyordum,  
veya sınıftaki bazı olaylara dikkat etmiyordum. 
 
     Ağrılarım sınıfta o kadar şiddetli hale geliyordu ki, sınıfta topallayarak dolanıp 
duruyordum. Raki de gene ağrılardan şikayet etmeye başladı. Diğer öğretmenlerden tuhaf  
ancak çok keskin kokular gelmeye başladı. Bir şey söylemedim. Öğretmenlerden bir tanesi 
bana vücudumun  çok keskin bir koku neşrettiğini söyledi. Bana hiç kimsenin 
inanmayacağını biliyordum. Bunun kişinini kendisini kötü hissettirtmek   ve gözden 
düşürtmek için kullanılan stratejinin bir parçası olduğunu biliyordum. Daha sonra “The 
Warriors Edge” kitabında uzaktan müdahale ile bir kişiyi kötü kokutmanın mümkün 
olduğunu okudum.  
     Kokuların dışında not defterime kendi ağrılarım hakkında da yazdım.” Eğer zihin suni bir 
acıya çok hassasça ayarlanabilecek olursa kişi bunun kendi bedeninden gelen doğal acıdan 
farklı olduğunu söyleyebilir, mukayese edildiğinde doğal acı farklıdır. Suni ağrılar kabaca üç 
çeşittir. Kemik ağrısı, adale ağrısı ve sinir ağrısı. Aradaki farkın nasıl anlaşılabileceğini henüz 
öğrenmemiş olan bir zihin için vücudun kendisinin neden olduğu bir ağrı gibi algılanacaktır.” 



   Çalışırken işkence daimi idi. Okula gidiyor olmak da deneye bir son vermemişti. Fakat gene 
de bunların bir hayırlı tarafı oldu. İçeri odaklanma yardımı ile teşebbüs edilen  zihin kontrolü 
deneyinin  bir çok nüansı olduğunu fark ettim. Bunun dışarıdan geldiğine en ufak bir şüphe 
bile duymuyordum. Her gün bileğime  sanki kuvvetli bir tokat atılıyordu. Bu  kesin duygu  
dışarıdan gelmiyor muydu? Kararlarımı etkilemek için yapılan  zihin kontrolü nüansları 
benim için “problem çözümü” idi.  İçeri odaklanmayı kullanabiliyordum ve her gün zihnimin 
derinliklerini araştırarak, bu konuda daha çok şey öğrendim. Zihinsel bir davranışın “zihne 
erişilemez” dediği, inkar aşamasını  geçmiştim artık. Başlangıçta belirtileri görmek 
istemiyordum, çünkü bana olanlara inanmak istemiyordum. Şimdi ise paranoyak bir duruma 
düşmek yerine bu sahici belirtileri araştırırken bir denge bulmak zorundaydım. Etkiler 
karşısında korkuya düşmek yerine onları göğüslemeyi öğrendim. Ne var ki açık fikirlilik 
olmazsa hiç bir şey başarılamazdı. Kişinin kendi düşünce proseslerini öğrenmek için lazım 
olan içeri odaklanma bana her hangi bir meditasyon uygulaması ile gelmedi, beş duygu ile 
de gelmedi. Bunu  en iyi beynin içindeki bir his şeklinde açıklanabilir. Uzun,  yoğun, bilinçli , 
bilinçsiz bir içeri odaklanma işlemi ile sağlandı. Zihnin çalışır vaziyette fakat bir noktaya aşırı 
derecede yoğunlaşmamış olduğu durumda odaklanma en iyi durumdadır. Arabayı test 
etmeye benzer, çalışır durumda olacak fakat çok hızlı gidiyor olmayacak. Motor dururken 
değil çalışırken daha iyi test edilir. Ne vakit okulda birisinin “ bu çocuğun kendi aklı var” 
denildiğini duysam,  bir utanç duyarım. İçimden bir çığlık yükselir gibi olur. Zaman içinde 
kendi aklının sahibi olacak mı, bu teknoloji mükemmel hale getirilecek mi?  Yoksa kendi  
lideri olarak tanıdığı kişilerin karar alma sistemlerini  böyle mi etkileyecekler ? Öğretmenlik 
yaptığım masum çocuklara baktığımda, mesajımı birilerine ulaştırabilmek konusundaki 
kararlılığım daha da sağlamlaşıyordu. 
     Bu sıralarda Jano üç haftalığına Pakistan’a gitti. Ben her zamanki gibi işime gittim, sabah 
derslerine giriyor, haftada bir öğleden sonra ise öğleden sonraki sınıfa ders veriyordum. Bir 
öğleden sonra sınıfta çocuklar ile beraber otururken burnuma bir yanık kokusu geldi. Güçlü 
bir kokuydu. Çocuklara sordum, onlar bir şey duymadıklarını söylediler. Çocukların mutfağa 
girmelerini izin yoktu. O gün de okulda bulunan tek öğretmen bendim. Bir dakikalığına dışarı 
çıktım, bu yanık kokusunun ne olduğunu anlamak istiyordum. Fırının kapağı hafif açıktı. 
Parmağımla ittirip kapatmaya kalktım. Şiddetli bir elektrik akımı elime çarptı. Hemen  
itfaiyeyi  aradım, az sonra geldiler. 
İtfaiyeciye, parmağımla  fırına dokunduğumu ve çok şiddetli elektrik çarptığını söyledim. 
    “ ışığı yakabilir misiniz?” dedi Fırına yakın yerde bulunan elektrik düğmesine dokununca , 
gene çarptı. Parmağımı hemen çektim. 
“olmuyor, zannediyorum fırının yanındaki tüm duvarda akım var” dedim. 
“Birisini çağıracağım, fırının bağlantısını kesecek” diye cevap verdi 
Çocuklar “bakın , bakın, itfaiyeciler,itfaiye arabası” diye seslendiler. 
 
Fırının kapağı neden açık kalmıştı? Neden bunlar benim okuldaki tek öğretmen olduğum 
güne denk gelmişti? Neden çocuklar yanık kokusu duymadıklarını söylemişlerdi? Kafamda o 
kadar çok soru vardı ki. 
Ertesi gün müdür bütün fırının değişeceğini söyledi. 
Yardımcı öğretmene bazı sorular sordum. 
“ Dün , okuldan çıkmadan evvel mutfağa girmiş miydin?” 
“Evet, bir yanık kokusu vardı, onun için fırının kapağını aralık bıraktım. Birde de çıktım.” 



“ O sırada fırında her hangi bir bozukluk fark ettin mi?” 
“Hayır” diye cevap verdi. 
“Çünkü saat bir buçukta” dedim “yani sen gittikten yarım saat sonra ben mutfağa girdim ve 
çok fena elektrik çarptı.” 
“şimdi fırının bağlantısı kesik” dedi 
“Tanrım. İyi ki  parmakla dokunmuşum, ya kapatayım diyerek bütün elimle dokunsaymışım” 
    Birkaç gün sonra Nadia Raki ve ben  Eastgate’de sinemaya gittik. 
 
Film bitip çıktığımızda hava kararmıştı .Dönüş yolumuz fazla trafiğin olmadığı bir yoldu. 
Arkamızdaki araç birkaç kere  korna çaldı. Yol tek şeritti ve geçiş şeridi de bulunmuyordu. 
Araç yanımızdan öne geçti, az sonra önümüzde durdu ve geri geri bize doğru gelmeye 
başladı. O sırada arkamızda da başka bir araç geldi durdu ve selektör yapmaya başladı. 
Öndeki araba yürüdü ve bizde yürüdük. Bizim önümüzde çok hızlı gidiyordu. Yaklaştığımızda 
Nadia çığlık attı. “araba durdu, yolu kapadı! Korkuyorum anne korkuyorum!” Önüme baktım 
.Araba kaldırıma doğru durmuştu, kapıları bize doğru bakıyorlardı. Yol kapanmıştı. Dışarıda 
karanlıkta biri duruyordu. Nadia gene haykırdı 
“Durma anne! Sakın durma!” Raki de  “karanlık korkuyorum anne “ dedi. Önüme bakınca 
asfaltın bir kısmının hala poş olduğunu gördüm. Eğer toprak yolu da kullanabilirsem, onları 
geçme şansım vardı. Arabamı hızla yarısı toprak yolda sürerek onları geçtim. Az sonra 
ışıklarını gördüm, bizi takip ediyorlardı. Çok hızlı gidiyordum, ama onlar da çok hızlı 
geliyorlardı 
“911 i ara” dedim 
“Araç telefonu, telefon nerde anne?” Nadia haykırdı. Hıçkırdı , beceriksizce hareketler yaptı, 
ama nihayet Jano’nun telefonunu buldu ve 911 i aradı. Az sonra yolun sağ tarafında bir 
benzin istasyonu belirdi, hemen daldım. 911 deki operatör  Nadia’ya yerimizi sordu.O arada 
diğer aracın geçip gittiğini gördüm. 
    “ Her şey yolunda “ dedim kızlara, “Mesele yok, gittiler” dedim. Ama içimden düşündüm, 
“Tanrım, gecenin geç bir saati bile değil”  Böyle olaylar ,zihin kontrolü yöntemleri ile 
kolaylıkla organize edilebiliyor. 
   Bu olaydan kısa bir zaman sonra, Jano Pakistan’dan geri geldi, bize çok güzel hediyeler 
getirmişti. Bana getirdiği ipek elbiseyi astım. Bir gün okuldan döndüğümde , elbisemde bir 
yanık deliği gördüm. Yepyeni bir elbiseydi. Evde hiç sigara içen yok. Elbiseyi giye bileyim diye 
deliği dikerek kapatmaya çalıştım. Kendi kendime söylendim, böyle tuhaf şeylere alışmış 
olmam gerekiyordu. Bu olay size garip geldiyse,  bir sonraki olayı nasıl anlatayım. 
     Bir gün öğleden sonra arabamla kitapçıya doğru gidiyordum. Bir beyaz araç gördüm, 
benim önümde gidiyordu. Tamponunda ki  etikette “Delgado Boğayı Durdurdu “ yazılıydı.  
Dr Delgado’nun kitabını okumazdan önce , onun hakkında en ufak bir bilgim bile yoktu. 
Amerikalıların çok büyük kısmı da Delgado hakkında hiçbir şey bilmez. Böyle bir etiketi kim 
yapıştırmış olabilir. Daha yakından baktım. İlk anda  düzgün düşünemedim. Sonra yavaşça 
görüntü geldi, Biliyordum; bu gelen görüntü bana ait değildi. Boğa resminin görüntüsü bir 
yıldız falı kitabının kapağından alınmıştı, eski bir kitaptı. Zihnimdeki boğa resmi imajı, 
etiketteki boğaya benziyordu. Bu neydibir hafıza testimiydi? Sonra düşünceler benim 
zihnime kayıp geldiler. Bu bir yıldız falı kitabıydı ve benim burcum  boğa idi. 
Delgado’da boğayı durdurmuştu . Bu durum gitgide daha çok korkutup yıldırıcı ve acı veren 
bir hal alıyordu. 



    F.B.I şikayetimi niçin hiç araştırmamıştı, merak ettim . Kendi dosyamı görmek için Bilgi 
Özgürlüğü talebi dilekçesi yazıp verdim. Cevap posta ile geldiğinde  kendi vermiş olduğum 
ifadelerden birkaç sayfanın kopyası vardı. Araştırma yapılmamıştı. Hafızanın nasıl silindiği 
hakkında yazdıklarımın bulunduğu sayfa  dosyada eksikti. İlk vermiş olduğum ifadeyi kendim 
için yazdığım ve sakladığım kopya ile karşılaştırdığımda gerçekten şoke oldum. Farklı idi, 
sahte idi. Üstelik daha sonra bir satır uydurulmuş ve en alta eklenmişti. Şöyle diyordu; 
”bu söylediğim hikaye bana aitti”. Zannediyorum beni bir deli gibi göstermek istiyorlardı 
böylece hiçbir işlem yapmaya gerek kalmayacaktı. 
Anlayamadığım nokta ise şuydu. Kelimeler bazı kağıtlardan çıkarılmışlar mıydı (çalınan 
kağıtlardan) ve bunlarla sahte bir evrak mı hazırlanmıştı , veya benim el yazımı mı taklit 
etmişlerdi? Bunları kendimin yazmamış olduğumu gayet iyi biliyordum. Birisi fiziksel olarak 
benim  şikayetlerimi  değiştirmişti.  Tam bu sırada aklıma bir düşünce geldi.  Doktordaki 
kayıtlarımı da kontrol etmeliydim. Hemşire ile oturduğumuzda daha evvelki doktorun el 
yazısı nedeniyle ofisteki ne şimdiki doktorun  nede bir başkasının  bu kayıtları okuyamadığını 
söyledi. Bazı bölümleri okudum, ama doğru değillerdi değiştirilmişlerdi. Buraya yazdıkları 
ifade benim söylediklerim değildi. 
Ofise bir yazı gönderdim ve yazılanların tape edilmesini talimatladım. Ancak böyle  hepsini 
okuyabilecektim. Tape edildikten sonra benim bir kopya almama izin vermediler. Avukata 
baş vurdum , o da Ohio yasalarına göre kayıtlardan bir kopya almaya hakkım olduğunu 
söyledi. Bana bir kopya göndermeyeceklerini beyan eden mektuplar gönderdiler. Hala bir 
kopya elde edebilmek için yazışıp duruyordum. Kayıtlarım değiştirilmişti. Planı ancak 
anladım. Bir  kişinin  dengesiz olduğu bu yöntemle  ispat edilirse, bu kişiye inanılmaz. Bunun 
maksadı da şudur, böyle kişiye her türlü deney yapılabilir. 
     Bütün bir akademik yıl, eğitim vererek geçti. Fiziksel işkence azalacağına artmıştı. Artık 
gerçekten neler olduğunu anlatmak için mesajımı bir şekilde ulaştırma zamanının gelmiş 
olduğuma kanaat getirdim. Bir kitap yazmak ve bütün hikayeyi anlatmak üzere 
araştırmalarıma başladım. Kolay iş değildi. Bu konu üzerinde yazılı kitap veya literatür 
bulmak çok zor işti. Bir üniversite profesörü olan Dorothy Burdick ona teşebbüs edilen 
uzaktan kumanda ile zihin kontrolü hakkında bir kitap yazmıştı. Kitabın adı da Such things 
are known , (bu gibi şeyler biliniyor) idi. Umumi kütüphaneye telefon ettim, bilgi sayarlarına 
bağlı bir başka kütüphanede bulunabilir mi diye aradılar.  Bütün Birleşik devletler 
kütüphanelerinde bu kitaptan bir tane o da Texas’ta bulunuyordu. . Birkaç gün sonra posta 
ile bir kart aldım. Bana kitabı ödünç veremeyeceklerini çünkü ellerindeki tek referans kitap 
olduğunu söylüyorlardı. Kitabın yayıncısını aradım, bana Burdick’in Ohio’daki  adresini 
verdiler. Gönderdiğim mektup geri geldi. Zarfın arkasına “mahrecine iade” yazılıydı. O 
ilçenin posta idaresini aradım. Bir adam bana cevap verdi. “Size gideceği adresi veremem 
çünkü bir sene geçti”. Sonra postanenin müdürüne  bir para havalesi göndererek Bilgi 
Özgürlüğü talebinde bulundum. Tekrar telefon açtım ve Bilgi Özgürlüğü yasası kapsamında , 
eğer hala dosyasında bulunuyorsa bana bu adresi göndermesi gerektiğini söyledim. En 
sonun da geldi. 
   Birkaç hafta sonra Burdick bana kitabını gönderdi, beraberinde bir de mektup vardı. Bana 
bu kontrolörlerin insanı taciz etmek gibi bir planları olduğunu yazmıştı. Ayrıca  “kendimi çok 
fazla riske etmezden önce” James Banford’un “The Puzzle Palace “ adlı kitabını okumamı 
öneriyordu. Ayrıca şunu da eklemişti “Devlet  kademelerinde bulunan hiçbir kimse zihin 
kontrolü hakkında itirafta bulunmaz”7 



   Gene bir seferinde Walter Bowart’ın Operation Mind control adlı kitabı bulmak için bir 
baskısı tükenmiş kitaplar satıcısı ile temasa geçtim.  Bana bu kitabın bir kopyasını 
bulunduran birisini tanıdığını, ancak onun da kitabı satmayacağını çünkü kitabın  güvenlik 
teşkilatının yakalanacaklar listesinde bulunduğunu bana yazdı. Eğer bu kitapları elde etmek 
bu kadar zor ise, onları bulabilmek için daha çok çaba harcamam gerektiğini 
biliyordum.(Daha sonraları Bowart kitabının yeni baskısını yaptı) 
    Bütün bu çabalardan sonra evdeki bir takım notlarım kaybolmaya başladı. Eve zor 
kullanılarak girildiğini gösterecek en ufak bir emare yoktu. Defterime not aldım “ Bazı 
kağıtlarım kayıp, kesinlikle  şuna inanıyorum ki, hiçbir yeri kırmadan içeri giriyorlar. Aşağıda 
ki karakola gittim ve kayıp kağıtlarım hakkında bir şikayette bulundum. Aklıma giriyorlar da,  
ben evime girdiler diye şikayette bulunuyorum, acayip değil mi? Bu dönemde bütün bu 
ağrılara rağmen, kızlar okulda çok başarılı idiler. Öğretmeni bana Nadia’nın davranışlarının 
örnek olduğunu söyledi. Bir başka öğretmen “Bütün sınıfın onun gibi olmasını  isterdim “ 
dedi. Raki hakkındaki kanaatleri de aynı idi. Devamlı şeref listesine geçiyorlardı. Komik 
çocuklar oldukları için etraflarına neşe saçıyorlardı. Onlara sık sık güzel davranışın iyi 
notlardan daha önemli olduğunu söylüyordum. Neyse , en azından hayatımızın bu yönü iyi 
gidiyordu.Yeni evimizde partiler verdik. Bir bayan arkadaş “ ne kadar da mutlu bir aile 
görünüyorsunuz” dedi. Deneyin verdiği ızdıraptan kimsenin haberi yoktu. O sıralar , bütün 
zamanım evde geçiyordu, sabahları araştırma için kitap okuyordum. Sebep oldukları ağrı 
öylesine şiddetliydi ki, yazılı sözle tarif etmeme imkan yok. Bir sabah bir kitaptan bazı notlar 
aktarıyordum. Ayağa kalktım. Bacaklarımı ve midemi çok büyük bir enerjiyle kesen bıçağa 
benzer bir ağrı hissettim. Yatak odasının orta yerine yığıldım kaldım. Kızlar okuldaydı, Jano 
da işteydi. Telefona kadar sürünmeye çalıştım, olmadı. Döşemenin üstünde yattım kaldım. 
Sonsuza kadar devam etmeyeceğini ben de biliyordum. Daha önce de etmediler. Yaklaşık 
yirmi dakika aldı, kitaplarıma süründüm. 
Yazdıkça parmaklarıma kesif bir ağrı doldu. Yazmaya devam ettim. Yazdıkça devam etti. Ağrı 
bir geldi bir gitti. Geldiğinde öyle akut bir ağrı idi ki, dua ederek haykırmama engel oldum. 
   Not defterime yazdım “ insan beyninin ağrıya karşı bağışıklığı olduğunu söylerler. İnsan 
beyninin ağrıya karşı sadece bir yere  kadar bağışıklığı bulunmaktadır. Eğer belli bir derinliğe 
kadar girilecek olursa  gerçek beyaz madde  yerel ağrıları duyar. Bu tip ağrı bildiğimiz baş 
ağrısından farklıdır. Üç tipi vardır. İnce iğneler veya şişler (enerji şeklinde) derinlere sokulur. 
Eğer beyin yeterince duyarlılaştırılırsa, girilen yer tam olarak işaret edilebilir. Kafanın içinde 
balon gibi şişen bir cismin vermiş olduğu bir ağrı çeşidi vardır. Kuvvet veya basınç dışarıdan 
uygulanıyormuş gibi gelir. Son olarak ta kafa tasının içindeki berelenme hissedilir.   Beynin 
et kısmının  üstünde beyaz madde berelenmiş gibi hissedilir. Ağrı farklı derecelerde olur, 
enerjinin ne kadar derine nüfuz etmiş olmasına bağlıdır. ESB nin çok hafif olduğu hallerde, 
beynin hangi bölgesine enerji iğnelerinin sokulmuş olduğunu   söylemek zordur. Biraz   
arttırıldığında  beynimin tam olarak neresinde ESB nin bu “hisse” sebep olduğunu 
söyleyebiliyordum. 
    Bir akşam Jano Raki’yi okuldaki Açık Eve götürdü. Döndüklerinde ben yazı yazmaktaydım. 
   “Anne bacağım fena ağrıyor” 
  “ iyi vakit geçirdiniz mi?” diye sordum, acıdan  söz etmemeye çalıştım. 
“Evet babam Açık Evi sevdi, ona resimlerimi gösterdim. Ama bacağım ağrıyor” . Notlarımı 
bıraktım. Ağrı kesildi , gece boyu devam etmedi. 



   Kızları üyesi olduğumuz spor kulübünün havuzun  götürdüm, ama aktivitelerden 
yararlanırken de ağrılar devam etti. Not defterime şunları kaydettim. “ ağrılar bilhassa 
kitabın üzerinde çalıştığım zamanlar tahammülsüz. Tanrı’nın bütün dünyasının bir maksadı 
var. 
Ağrıma rağmen bende yeni bir anlayış ve sabır oluştu” Kızlar pijama partilerine, doğum günü 
partilerine katıldılar, yüzmeye gittiler. Onların arkadaşları ile beraberlikleri bir zevk idi. Ama 
bu eğlenceyi berbat eden bir şey vardı; sıklıkla her iki kızın da ağrıları oluyordu. 
Onlar için  yapabileceğim tek şey  tekrar tekrar doktora götürmekti. 
Kitabım için yaptığım araştırma ilerledikçe yanma hisleri duymaya başladım, kollarımda 
kırmızı lekeler belirdi. Sokağımızın alt tarafında Dr Nancy yaşıyordu, bir gün ona gittim ve 
kolumdaki lekeleri gösterdim. Dermatoloji kitabını çıkardı, kitabın içinde bir çok resim vardı 
ama benim kolumdaki yanık izlerine benzeyen bir resim bulamadı. Bu ziyaretten sonra , 
kitap okumaktayken cinsel organım yanmaya başladı, sanki elektrikle yanıyormuşçasına 
keskin bir acı veriyordu. Çok ızdırap vericiydi. Artık yanıklar oluştuğunda hiç kollarımda 
olmuyordu. Düşünüyordum, Naziler de benzer teknikler mi uyguladılar? Sürekli olarak 
telepatiye hedef olmak, kölelik gibi bir şey. Kurban her sabah uyandığında devamlı  bir 
düşünce seti ile karşılaşır. Hariçten gelen bu düşünceleri ayıklayabilecek şekilde  
duyarlılaştırılmış bir ustalık elde etmişse bile , duygusal açıdan çok ızdırap verici bir şeydir. 
Buna fiziksel işkenceyi de ekleyin. Kölelikten ne farkı kalıyor. Dünü hatırlayamadığımı fark 
ettim.. Dün neler olmuştu diye kendime sordum, birkaç şey hatırlayabildim, teferruatları da 
yoktu.. Bunların da sahte anılar olduğunu anladım. Günün sonunda defterime not almayı 
bile  unuttum. Yazdığımda da çocukların ağrıları hakkında yazıyordum.  “çocuklar için o 
kadar üzülüyorum ki, ama defterime yazmadan edemiyorum. Ben de büyük acılar içindeyim 
Oysa hayat devam ediyor , dört gözle de bekleniyor. Kontrolcülerin vücudumu 
yıkabileceklerini hissediyorum ama ruhumu asla. 
   Hafızam çok zayıfladığı için her şeyi indekslemek zorundaydım Notlar alarak kitaplarda yer 
alan önemli bilgileri bir tarafa kaydettim. Başlıklara göre indeksledim, sonra konulara göre 
indeksledim. Okuduğum kitapların listesini yaptım .Sonra indekslere de indeksler yaptım. 
Hafızamla ilgili bana yaşatılan  problemleri halledecek yöntemler gerekiyordu. Ağrılar beni 
yavaşlattı, ama durduramadı. Zihnimin içinde olup biteni kavramak , ve sıklıkla araya giren   
telepatik uygulamalara karşı bazı testler geliştirmiştim. Zihnime uygulanan bazı tekniklerden 
iç odaklanma ile kesin haberim oluyordu. Bunları fark etmek kişinin iç odaklanma üzerinde 
ne kadar pratik yaptığınıza ve zihnin içine ne kadar iyi bakabildiğinize bağlıdır. 
     Zihnimde bir çok soru uyandıran  en tuhaf hadiseler ile daha  henüz karşılaşacaktım. 
Nadia ve Raki ateşböceklerini yakalar cam kavanozlara koyarlardı. Ogün kızların ikisi de oyun 
oynamaya komşuya gitmişlerdi. Yatak odamda kitap okurken , ölmüş olan arkadaşım 
Mishy’nin görüntüleri belirmeye başladı. Görüntülerin kendi  düşünce prosesimin bir ürünü 
olmadığını fark ettim. İçimde derhal aşağı inmek için şiddetli bir dürtü oluştu. Mishy’nin 
gülen imajı gözüktü. Sonra da bir tabut görüntüsü geldi. 
      Mutfak penceresinden dışarı büyük arka bahçeye baktım , kızların bırakmış oldukları cam 
kavanozlar duruyorlardı. Birden dışarı çıkma arzusu geldi. Garajın içine doğru yürürken, 
garajın zemininde bir karton kutu içinde duran “ateş böcekleri kavanozunu” gördüm. Dışarı 
yürüyüp  görmüş olduğum ilk kavanozu alacaktım. Yaklaşınca gözümün önüne tekrar  
Mishy’nin bir görüntüsü geldi. Yüksek bir ses duydum. Arka bahçedeki kavanoz patlamıştı. 
Oraya doğru yürüdüm. Kavanozun durduğu yerde şimdi cam kırıkları duruyordu. Yukarıdaki 



bir şey acaba patlamaya sebep olmuş olabilir mi diye başımı kaldırdım. Gökyüzü açık ve 
maviydi. Gözlerim evin arkasındaki tarlaları aradı ama görünürde hiç kimseler yoktu. 
Kavanoz nasıl patladı?. Geriye garaja yürüdüm,  kapısına geldiğimde  garajdaki karton kutu 
içinde duran kavanoz kuvvetli bir “bang” sesi ile patladı. Cam parçaları garajın zeminine 
dağıldı. Sakin olmaya çalışarak, kahverengi bir torba aldım ve parçaları yerden alıp torbanın 
içine doldurdum.Sonra yukarı çıktım. İki kavanozun patladığını kendi gözlerimle görmüştüm. 
Birisi dışarıda diğeri içeride patladı. Garajda başka kutular ve şişeler bulunuyordu, niye bu iki 
boş ateş böceği kavanozu patladı? Mishy’nin görüntüsünün patlama ile bir bağlantısı 
olduğunu biliyordum. Duvardan ve karton kutudan geçen ama ikisine de bir zarar vermeyen  
ve de patlamaya neden olan ne biçim bir enerji idi bu Mikro dalga olmuş olsa idi , 
duvarlarda veya karton kutuda  bir hasar oluşurdu, diye düşünüyorum. Garaj bir çıkmaz 
sokağa bakıyordu , sokakta yedi ev vardı. Bütün komşularımızı tanıyordum. Kızlarım onların 
evlerinde uyun oynarlardı. Hiç birinin de enerji silahları ile en ufak bir işleri yoktu. Mesaj 
açık ve ürkütücü idi. Acaba Mishy’yi öldüren ocak böyle mi patlamıştı?. 
      

 


