
 
 
Yurtdışında 'üçüncü şans'... 
 
CIA projeleri arasında yurtdışında da gerçekleştirilenler vardı.  
 
Özellikle yurtdışı için tasarlanan MKDELTA programı Avrupa ve Asya ayağı olarak ayrılmış ve 
bunlara Üçüncü Şans ve Derbi Şapkası projeleri adı verilmişti. 



 
 Ancak bu konuda belgeye ulaşılamamıştır. Senato'da yapılan oturumlarda da bu projeler 
hakkında bilgi sahibi olan tanığa rastlanmadı.  
 
Ancak Kanada'da MKULTRA kapsamında çok çeşitli deneyler yürütüldüğünü kanıtlayan 
belgeler bulunuyor.  
 
Bunlardan en iyi bilineni Dr. Ewen Cameron tarafından 1950-1965 yılları arasında 
Montreal'deki Allen Memorial Enstitüsü'ndeki hastalara elektroşok ve deneysel ilaçlar 
verilmesini kapsayan deneylerdir.  
 
1992 yılında bu deneyler ortaya çıktığında Dr. Cameron da hastalarının çoğu da ölmüştü. 
 
ABD'Lİ PSİKİYATRİST ROSS'UN ARAŞTIRMASI:  
 
'Mançuryalı Aday' gerçekti  
 
Kişilik bölünmesi konusunda uzman olan ABD'li psikiyatr Colin A. Ross , günümüze kalan 
belgeler üzerinde yaptığı uzun süreli araştırmalardan sonra kaleme aldığı ''Bluebird: 
Psikiyatrlar Tarafından Kasıtlı Olarak Yaratılan Bölünmüş Kişilik'' adlı kitabında şöyle yazıyor:  
 
''BLUEBIRD Projesi'nde CIA, kasıtlı olarak kişilik bölünmesi yarattığı deneklerini gizli 
operasyonlarda kullanmaya çalışmıştır.  
 
Belgelerin incelenmesi sonucu bu inanılmaz deneylerde, 11 yaşındaki çocukların beyinlerine 
elektrodlar yerleştirildiği, 7-11 yaşları arasındaki çocuklara haftalarca, her gün, günde 150 
mg LSD verildiği ve elektroşok yoluyla deneklerin hafızalarının silindiği, hayvanların 
beyinlerine elektrod yerleştirerek kimyasal ya da biyolojik saldırılarda kullanma çalışmaları 
yapıldığı biliniyor.  
 
'Mançuryalı Aday' (orijinali 1962 yılında çekilen ve beyin yıkama yöntemlerini konu alan bir 
film) kurgu değil gerçektir ve CIA tarafından 1950'lerde BLUEBIRD ve ARTICHOKE zihin 
kontrol programlarında yaratılmıştır.'' 

MKULTRA 
 
Bu gün ortaya çıkan belgeler de gösteriyor ki zihin kontrol operasyonları aman tanımaz, 
etikten yoksun ve işkence boyutlarına ulaşan bir denme sürecinden geçmiş halende 
deneylerin sürdüğü ifade ediliyor.  
 
Bu öyle bir deney ki kobayları bütün insanlık. 
 
Tanıkların ifadeleri ve belgeler ışığında CIA'nın yüzlerce insan üzerinde 1950'lerden bu yana 
denemeler yaptığı bugün artık bir sır değil.  
 



Zihin kontrol deneylerinde insanların kobay olarak kullanıldığı söz konusu programların kod 
isimleri "MKULTRA, MKSEARCHE, ARTICHOKE VE BLUEBIRD" idi.  
 
Deneyler esnasında birçok deneğin dengesini kaybettiği, birçoğunun öldüğü ve büyük bir 
kısmının da intihara teşebbüs ettiği iddia ediliyor.  
 
Dr. Armen Victorian Beyin kontrolü-İnsan davranışlarının manipülasyonu adlı kitabında 
MKULTRA'yı şöyle tarif ediyor: 
 
 "MKULTRA programı kimyasal, biyolojik ve radyolojik maddelerin insan davranışlarını 
kontrol etme hedefli gizli operasyonlarda kullanılmasına yönelik bir seri araştırma ve 
geliştirme projesinin adıydı. 
 Vurguyla ifade edilirse, CIA belgelerinden biri, bariz bir şekilde insan davranışlarını kontrol 
etme deneylerinde, radyasyon, elektrik şoku, psikolojinin çok sayıda dalı, toplumbilimi, 
antropoloji gibi ek yöntemlerin yanısıra askeri araç gereçlerin kullanıldığını göstermektedir." 
 
ABD'de zihin kontrol deneyleri sadece CIA tarafından değil ABD Ordu Haber Alma Dairesi ve 
Ordu Kimyasal silahlar ofisi tarafından da yürütüldü.  
 
Askerlere bir kağıt imzalatarak gönüllü olarak kobay olmaları sağlandı.  
 
Ordu daha çok halüsinasyon etkisi yapan uyuşturucu maddelerin kullanıldığı özellikle de 
LSD'nin kullanıldığı deneyler yaptı.  

 

LSD aldıklarından haberi olmayan askerler zihin kontrol operasyonları ile ilgili bilgiler 
açıklandıkça nasıl bir deneye kurban verildiklerini anladılar.  
 
Aynı deneyde görevli arkadaşlarının ani ölümleri olayları aydınlatıyordu.  
 
İş rayından çıkınca NSA aleyhine davalar ardı sıra açılmaya başlandı. 
 
Bunlardan biri istihbarat ajanları tarafından uzaktan beyin kontrolü deneylerinde 
kullanıldığını iddia eden George Farguhar.  
 
1984 yılından bu yana uzaktan monitörlerle takip edildiğini 1997 yılından beri de mikrodalga 
radyasyon saldırılarına ve beyin kontrol deneylerine maruz kaldığını öne süren Farguar 
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beyin kontrol polisleri adını verdiği ajanlarla Project Freedom/ özgürlük projesi adını verdiği 
web sitesinde mücadele etmeye çalışıyor. 
 
ABD'nin insanlık dışı deneyleri 
 
Ortadoğu'yu kimyasal silah üretmekle suçlayan ABD, anayasasına göre yurttaşlar üzerinde 
gizli askeri deney yapılması yasal oldundan bakın ne insanlık dışı deneyler gerçekleştirdi.  
 
 'Kitle imha silahları geliştirmekle' suçladığı Irak'ı işgal eden, ardından da benzer nedenlerle 
Suriye, İran ve Kuzey Kore'yi hedef göstermeye başlayan ABD, yıllardır kimyasal ve biyolojik 
silah geliştirmek uğruna yaptığı sayısız deneyde kendi yurttaşlarını kullandı. 
 
 Üstelik Amerikan anayasasına göre yurttaşlar üzerinde gizli askeri deneyler yapılması 
yasaldı. 
 
 1977 yılından itibaren yirmi yıl süreyle yürürlükte kalan bu madde, Körfez Savaşı'ndan 
sonra bazı sivil örgütlerin girişimiyle böyle bir yasadan haberdar olan halkın tepkisi üzerine 
1997 yılında geri çekildi. 
 
 Amerikan istihbaratı ile Savunma Bakanlığı'nın çoğu zaman ortaklaşa gerçekleştirdiği bu 
deneylerin başlangıç tarihi, 1930'lara kadar uzanıyor. 
 
 II. Dünya Savaşı'nın ardından Almanların ve Japonların bu konudaki deneyiminden de 
yararlanan ABD, Soğuk Savaş sırasında dünyanın en korkunç biyolojik silah deposu haline 
geldi.  
 
Nazi savaş suçluları çalıştırıldı  
 
ABD'nin 34. başkanı General Dwight D. Eisenhower 'ın Nazi savaş suçlularına çalışmalarını 
Amerika'da devam etmeleri karşılığında dokunulmazlık verdiği biliniyor.  
 
Almanların sayısız insan hayatı ve hayal bile edilemeyecek işkenceler karşılığında elde 
ettikleri bilgileri edinmek isteyen Eisenhower, Nazi toplama kamplarında gerçekleştirilen 
araştırmalardan ''yararlanılması'' emrini vermişti.  
 
Daça toplama kampında Yahudiler üzerinde gerçekleştirdiği korkunç deneylerle tanınan Dr 
Hubertus Strughold ve onun gibi 34 Nazi ''bilim adamı'' uzay tıbbı çalışmalarına Amerikan 
topraklarında devam edebilmeleri için Teksas, San Antonio'daki Randolph Hava Kuvvetleri 
Üssü'ne getirildi. 
 
Ataç Projesi kapsamında toplam 3 bin kadar Nazi savaş suçlusuna ABD ve Kanada 
topraklarında çalışma izni verildiği tahmin ediliyor.  
 
Tarihçiler ve bilim adamları, CIA tarafından Amerikan ve Kanada (başta MKULTRA projesi 
olmak üzere ABD'de yapılan bazı deneylerin bir ayağı da Kanada'da sürdürülmüştür) 



vatandaşları üzerinde gerçekleştirilen deneylerin çoğunun Nazi ölüm kamplarında yapılan 
insanlık dışı deneylerin bir devamı olduğunu ortaya koymuşlardır. 
 
Zihin kontrol deneyleri :  
 
Soğuk Savaş'la birlikte Rusların zihnin kontrolü alanında kaydettikleri ilerlemelere karşılık 
CIA da zihin kontrol tekniklerine olan ilgisini ve bu konudaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. 
 
 Dehşet veren araştırmalarda, psikotropik ilaçlar kullanılarak beyin yıkama ve insan zihnini 
kontrol etme deneyleri yapıldı. 
 
 Vietnam Savaşı sırasında sorgulanan insanları itirafa zorlamak için aynı yöntemler kullanıldı. 
 
 Belki de tüm bunlar arasında en rahatsız edici olanı, belgelerin büyük bölümü sonradan CIA 
tarafından yok edildiği için ve ilgili kişilere ulaşılamadığı için insan kobaylar üzerinde yapılan 
deneylerin gerçek boyutlarının bilinmiyor olması.  
 
Zihin kontrolü deneyleri arasında en acımasız ve en geniş kapsamlı olanı 50'li yıllarda 
başlayıp 70'lere kadar süren ünlü MKULTRA projesiydi. 

 

Üniversitelerde, hapishanelerde, akıl hastanelerinde, yetimhanelerde ve uyuşturucu 
bağımlıları rehabilitasyon merkezlerinde yürütülen deneylerin yanı sıra kentlerin olası bir 
saldırıya karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçmek için kalabalık yerleşim birimleri de 
kimyasal ve biyolojik maddelere maruz bırakıldı. 
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ABD, denek olarak kullandığı insanlara LSD dahil birçok kimyasal verdi  
 
Amaç beyin kontrolü :  
 
Sovyetler'in geliştirdiği düşünülen biyolojik silahları ve beyin yıkama yöntemlerini örnek 
alan ABD, 1947 yılında CIA'nın kurulmasıyla bir dizi zihin kontrol projesinin ilkini başlattı.  
 
ABD'ye getirilen Nazi doktorlar da bu projelerde yer alacaktı.  
 
Manhattan Projesi adı altında atom bombasını geliştiren hükümet gizli projeler konusunda 
büyük tecrübe kazanmıştı.  
 
Zihin kontrol deneylerinde insanların kullanıldığı bu programların kod adları ; 
 
''CHATTER, 
  
BLUEBIRD,  
 
ARTICHOKE,  
 
MKULTRA,  
 
MKSEARCH ve  
 
MKDELTA'' idi. 
 
Neredeyse tüm ülkeyi sarmış olmasına karşın yıllarca büyük gizlilikle sürdürülen bu 
deneylerde olan bitenden habersiz insanların, küçük çocukların, akıl hastalarının, 
tutukluların kullanıldığı belirlendi.  
 
Deneyler sırasında ölümlerin meydana geldiği; birçok deneğin dengesini kaybettiği ve 
bazılarının intihara kalkıştıkları bugün artık kesin olarak biliniyor. 
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 CHATTER (gevezelik) Projesi, Sovyetler'in casusları, esirleri itiraf ettirmek için kullandıkları 
ilaçların 'başarısına' karşılık olarak geliştirilmişti.  
 
Araştırma, casusların sorguları sırasında kullanılabilecek ilaçların belirlenmesi ve denenmesi 
üzerine odaklanmıştı. CHATTER Projesi, 1953 yılında resmen sonlandırıldı. 

 
 
Çalışmalarını insan davranışlarını kontrol yönünde genişletmek isteyen CIA, teşkilatın başı 
Allen Dulles 'ın onayıyla 1950 yılında BLUEBIRD (bir tür muhabbet kuşu) Projesi'ne başladı. 
 
Bu programın hedefleri şöyle sıralanıyordu:  
 
1) Personelden izinsiz bilgi sızdırılmasını önleyecek bir yöntem geliştirmek,  
2) Özel sorgulama teknikleri yoluyla bireyin kontrol edilmesinin mümkün olup olmadığının 
araştırılması,  
3) Hafıza geliştirme yöntemlerinin araştırılması,  
4) CIA personelinin düşman kontrolüne geçmesini önlemek için savunma teknikleri 
geliştirmek. BLUEBIRD Projesi'nin kod adı, 1951 Ağustos'unda ARTICHOKE (enginar) 
Projesi olarak değiştirildi.  
 
Bu projenin hedefi de hipnoz ve çeşitli kimyasalların kullanımı yoluyla sorgulama 
tekniklerinin araştırılmasıydı.  
Bu program da 1956'da noktalandı.  
 

 

Ancak ARTICHOKE Projesi'nin durdurulmasından 3 yıl önce, yani 13 Nisan 1953'te CIA 
Başkan Yardımcısı Richard Helms 'in önerileri doğrultusunda MKULTRA Projesi başlatıldı.  
 
MK harflerinin Mind Kontrolle (zihin kontrolü, kontrolle kelimesi İngilizce 'control' ün 
Almanca karşılığı) kelimelerinin kısaltması olduğu tahmin ediliyor. 
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 MKULTRA Projesi kapsamında insan davranışlarını kontrol etmek amacıyla kullanılan 
yöntemler arasında radyasyon, elektroşok, hipnoz, başta LSD olmak üzere çeşitli 
kimyasallar, askeri araç gereçler, işkence aletleri, psikoloji, psikiyatri, sosyoloji, antropoloji 
gibi sosyal bilimler vardı.  
 
MKULTRA'nın yurtdışı için geliştirilenine de MKDELTA adı verilmişti. 
 
 

 
MKULTRA şemsiyesi altında tanımlanan 150 kadar projeden en ünlüsü olan MONARCH 
Projesi, resmi olarak 1960'ların başlarında Amerikan ordusu tarafından başlatıldı. 
 
(Gayri resmi olarak çok daha önceden başladığı biliniyor.) MONARCH Projesi halen ulusal 
güvenlik nedenlerinden ötürü 'çok gizli' olarak sınıflandırılmış durumda.  
 
Bu korkunç deneylerin gerçekleştirildiği yerler arasında 44 üniversite, 15 bilim vakfı, 12 
hastane, 3 hapishane ve ilaç şirketleri bulunuyordu.  
 
Araştırmalarda dünyaca ünlü psikiyatrlar, psikologlar ve beyin cerrahları yer alıyordu.  
 
Zihin kontrol çalışmalarında CIA ile işbirliği yapanlar arasında Amerikan Psikoloji Derneği, 
Amerikan Psikiyatri Deneği'nin eski başkanları, Biyolojik Psikiyatri Topluluğu ve ödüllü 
psikiyatrlar vardı. ABD'de zihin kontrol deneyleri sadece CIA tarafından değil ABD Ordu 
Haber Alma Dairesi ve Ordu Kimyasal Silahlar Ofisi tarafından da yürütüldü.  
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Askerlere birer kâğıt imzalatarak kobay olmaları sağlandı.  
 
MKULTRA belgelerinin büyük bölümü yine programı başlatan kişi olan CIA Başkanı Richard 
Helms'in emriyle 1972'de yok edildiği için insanlar üzerinde zihin kontrol deneylerinin 
gerçek boyutu belki de asla bilinemeyecek. 
 
Tüyler ürperten ifadeler : 
 
Biyolojik saldırı korkusuyla yaşayan ABD'de hastalalıklara karşı her türlü önlemi alınıyor. 
 
ABD'nin işgal ettiği ülkelerde ise çocuklardahil birçok kişi kullanılan silahlardan dolayı çaresiz 
durumda kalıyor.  
 
MKULTRA Projesi'nin ilk olarak 1975 yılında başkanlığa bağlı Rockefeller Komisyonu 
tarafından gün ışığına çıkartılmasının ardından Senato'nun sağlıktan sorumlu alt komitesi, 
CIA'nın insanlar üzerinde yaptığı deneylerle ilgili tüyler ürperten ifadeler dinledi.  
 
Günümüze kalan belgeler ve tarihçiler, bilim adamları ve gazeteciler tarafından yapılan 
araştırmalar, CIA'nın MKULTRA kapsamında özellikle radyasyon ve LSD'nin kullanıldığı 
deneylere ağırlık verdiğini gösteriyor.  
 
Bu deneyler, CIA personeline, askerlere, casuslara, fahişelere, akıl hastalarına ve sıradan 
insanlara tepkilerini ölçmek için, çoğu durumda deneğin haberi olmadan LSD verilmesini 
içeriyordu.  
 
Bu tür deneylerde eroin, meskalin, skopolamin, marihuana, alkol ve sodyum pentatol gibi 
maddeler de kullanıldı. 
 
 MKULTRA Projesi'nde görevli biyolojik silah uzmanı Dr. Frank Olson , 28 Kasım 1953 
tarihinde, kendisinden habersiz içkisine karıştırılan LSD'nin etkisi altındayken Manhattan'da 
bir otelin 13. katından atladı.  
 
Ailesi Dr. Olson'un gerçek ölüm nedenini 22 yıl sonra MKULTRA ile ilgili bilgiler ilk ortaya 
çıkmaya başladığında öğrendi. 
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 Harold Blauer adında bir profesyonel tenis oyuncusunun da gizli bir meskalin deneyi 
sırasında öldüğü sonradan ortaya çıktı.  
 
ABD Donanması'ndan emekli Wayne Ritchie , 1957'de katıldığı bir Noel partisinde kendisine 
gizlice LSD vermekle suçladığı CIA aleyhine geçen yıl 12 milyon dolarlık bir tazminat davası 
açtı. 
 
Biyolojik silah çalışmaları sürüyor  
 
Başkan George W. Bush , kitle imha silahları üreterek uluslararası sözleşmeleri ihlal etmekle 
suçladığı Irak'a harekât emri verdiği sıralarda ABD'nin, İngiliz ordusunun da yardımıyla yeni 
nesil biyolojik ve kimyasal silahlar geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü iddia ediliyor.  
 
Bundan üç yıl önce İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren ABD'li mikrobiyoloji 
profesörü Mark Wheelis ile İngiliz uluslararası savunma profesörü Malcolm Dando , ABD'nin 
biyolojik misket bombaları, antraks ve kalabalık insan gruplarının söz konusu olduğu 
durumlarda kullanılacak öldürücü olmayan silahlar üzerinde çalıştığını iddia etmişlerdi. 

 

CIA'NIN ABD DIŞINDAKİ PROJELERİ  
 
Yurtdışında 'üçüncü şans' 
 
CIA projeleri arasında yurtdışında da gerçekleştirilenler vardı.  
 
Özellikle yurtdışı için tasarlanan MKDELTA programı Avrupa ve Asya ayağı olarak ayrılmış ve 
bunlara Üçüncü Şans ve Derbi Şapkası projeleri adı verilmişti.  
 
Ancak bu konuda belgeye ulaşılamamıştır. Senato'da yapılan oturumlarda da bu projeler 
hakkında bilgi sahibi olan tanığa rastlanmadı.  
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Ancak Kanada'da MKULTRA kapsamında çok çeşitli deneyler yürütüldüğünü kanıtlayan 
belgeler bulunuyor. 
 
 Bunlardan en iyi bilineni Dr. Ewen Cameron tarafından 1950-1965 yılları arasında 
Montreal'deki Allen Memorial Enstitüsü'ndeki hastalara elektroşok ve deneysel ilaçlar 
verilmesini kapsayan deneylerdir.  
 
1992 yılında bu deneyler ortaya çıktığında Dr. Cameron da hastalarının çoğu da ölmüştü. 
 
 

 

ABD'Lİ PSİKİYATRİST ROSS'UN ARAŞTIRMASI:  
 
'Mançuryalı Aday' gerçekti  
 
Kişilik bölünmesi konusunda uzman olan ABD'li psikiyatr Colin A. Ross ,  
 
günümüze kalan belgeler üzerinde yaptığı uzun süreli araştırmalardan sonra kaleme aldığı 
''Bluebird: Psikiyatrlar Tarafından Kasıtlı Olarak Yaratılan Bölünmüş Kişilik'' adlı kitabında 
şöyle yazıyor:  
 
''BLUEBIRD Projesi'nde CIA, kasıtlı olarak kişilik bölünmesi yarattığı deneklerini gizli 
operasyonlarda kullanmaya çalışmıştır. 
 
 Belgelerin incelenmesi sonucu bu inanılmaz deneylerde, 11 yaşındaki çocukların 
beyinlerine elektrodlar yerleştirildiği, 7-11 yaşları arasındaki çocuklara haftalarca, her gün, 
günde 150 mg LSD verildiği ve elektroşok yoluyla deneklerin hafızalarının silindiği, 
hayvanların beyinlerine elektrod yerleştirerek kimyasal ya da biyolojik saldırılarda kullanma 
çalışmaları yapıldığı biliniyor.  
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'Mançuryalı Aday' (orijinali 1962 yılında çekilen ve beyin yıkama yöntemlerini konu alan bir 
film) kurgu değil gerçektir ve CIA tarafından 1950'lerde BLUEBIRD ve ARTICHOKE zihin 
kontrol programlarında yaratılmıştır.'' 

 
 
Tarihi: 24 Ekim 1962  
Yapımı : 1962 - ABD  
Tür : Dram ,  Gerilim ,  Gizem ,  Savaş  
Süre: 126 Dak.  
Yönetmen : John Frankenheimer  
Oyuncular : Frank Sinatra ,  Janet Leigh ,  Angela Lansbury ,  Henry Silva ,  Laurence Harvey  
Senaryo : John Frankenheimer ,  Howard W. Koch ,  George Axelrod  
Yapımcı : John Frankenheimer ,  George Axelrod  
 
Film Özeti 
Harvey Kore savaşından bir kahraman olarak döndüğünde birliğinin diğer askerleri onun 
niye bir madalya aldığını bile hatırlamamaktadır. Kısa bir süre sonra askerlerden ikisi 
kabuslar görmeye başlarlar. Bir diğeri Harvey'i araştırmaya karar verir. Hükümet ve Ordu, 
hangi karanlık sırları gizlemektedir ? 1963 yılında en iyi yardımcı kadıncı oyunu ve en iyi 
kurgu dallarında Oscar'a aday olan film, sinema tarihinin en önemli yapımları arasında 
listeleniyor. 
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