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KISALTILMIŞ MAKALE 

“DERİN DEVLETLER, GİZLİ PROJELER VE KİRLİ 

GERÇEKLER” KİTABININ 135-180. SAYFALARININ 

KISALTILMIŞ BÖLÜMÜ 

 

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ VE PSİKOAKTİF MADDELER
1
 

Pek çok istihbarat örgütü, insanlarda yeterli kontrolü sağlamak 
maksadıyla Nazilerden başlayarak yaklaşık bir 70-80 boyunca, psikoaktif 
maddeleri kimyasal savaşta nasıl kullanılabileceğini araştırmışlardır. 
Psikoaktif maddelerin kullanılmasındaki temel amaç insanlarda 
“kontrollü psikoz”un oluşturulmasının temel mekanizmalarını 
keşfetmekti. 

New York Times’ın 1996’daki haberlerinden birisi de, American 
Scientists Association (ABD Bilim İnsanları Demeği) isimli kuruluşun 
CIA’nın gizli ödeneklerinin ortaya çıkarılması için mahkemeye 
başvurduğudur. Bilim insanları artık CIA’nın tüm gizli araştırmalarının ve 
bunun bütçesinin açıklanmasını istemektedirler. 

Dr. Ewen Cameron, Allen Memorial Institute’de yaptığı klinik 
deney çalışmalarını, 1964’de San Antonia’daki bir konferansta şöyle 
özetlemiştir2  

 1) Benim duyusal yoksunluk ile ilgili, noktürnal delirium 
konusundaki çalışmalarım . 

2) İlk duyusal yoksunluk çalışmalarının devamı.  

3) Serenyl (PCP/Angel Dust veya phencylidine) ile yapılan 
çalışmalar  

4) Uzay-zaman bilincini ve imajını kırmak amacıyla elektroşok 
yaparak beyin yıkama yöntemleri.  

5) LSD-25 kullanarak yaptığımız deneyler.  

6) Farklı bilinç halleri oluşturan diğer ilaçlarla yaptığımız çalışmalar. 
Bu çalışmalar 1950’lerin sonunda başlamış; 1970’lere kadar sürmüştür! 

                                                           
1 Ümit Sayın. Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerçekler. İstanbul: Neden Kitap, 2006. ●  Ross 

C, The CIA Doctors, TX: Manitou Publications, 2006. 
2 Harvey Weinstein, Psyciatry and the CIA: Victims of Mind Control, N.Y. American Psychiatric 

Association Pub., s: 222-225, 1994. 
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MK-ULTRA isimli CIA projesi, ortaya çıkan zihin kontrolü 
projelerinden sadece birisidir. 1953 yılında, CIA direktörü Allen Dulles 
tarafından uygulamaya konmuş, TSS’de çalışan Sidney Gottlieb 
tarafından yürütülmüştür. Projenin hedefleri; bilincin ve hafızanın kontrol 
edilmesi, beyin yıkama, insanları telkinle konuşturma, bir fikri aşılama, 
Mançurya kobayı-adayı (Manchurian Candidate) oluşturma,  psikolojik ve 
fizyolojik bağımlılık yapıcı yeni yöntemler bulma vb. olmuştur. Habersiz 
Amerikan vatandaşları üzerinde deney yapıldığı için CIA mahkemelik 
olmuştur. 

CIA’nın çalışmalarının gerçekleştiği, yerlerden birisi, Lexington-
Kentucky’deki U.S. Public Health Service bağlı Addiction Research 
Center (Bağımlılık Araştırma Merkezi) idi. Bu ilaç çalışmalarının çoğunu 
Dr. Hurris İsbel yönetti. Deneklerin çoğunluğu zenci idi. Çalışmaların 
bazılarında LSD, 75 gün süreyle sürekli artırılarak, fil dozlarına çıkarılıp 
veriliyordu. Bu çalışmalarda BZ de kullanılmıştır. BZ bir etkisizleştirici 
ajandır (incapacitating agent) ve kimyasal adı Quinuc… B…’dir. 
Etkisizleştirici ajanlar, öldürmeden veya yaralamadan, insanları etkisiz 
hale getirirler. Gizli laboratuvarlarda sentezlenen pek çok halüsinojenin 
yanı sıra, BZ kod adlı madde 40 saat ile 4 gün arasında saat etkili, 
insanda delirium yaratan bir drogtur. BZ kullanan kişi, çevresinde 
tamamen izole olur, bir zombi gibi dolaşıp söyleneni yapar. Aşırı 
saldırganlık, paranoya, süreğen psikoz bu ilacın etkileri arasındadır.  
Ruslar aynı maddeyi Çeçen teröristlerin bir tiyatroyu basıp 850 kişiyi 23 
Ekim 2002’de rehin aldığı sırada Kolokol-2 adıyla kullanmış ve tüm 
teröristleri etkisizleştirerek, yakalamışlardır. Daha sonra bu maddenin 
fentanil (opioid türevi) olduğu iddia edildiyse de, bazı kaynaklarda bunun 
BZ olduğu da iddia edilmiştir. BZ kolinerjik sistemi bloke ederek etki 
gösterir, anti-dotu fizostigmin veya neostigmindir. 

Bu halüsinojenlerin güzel bir örneğini, Amerikan Sağlık Teşkilatı 
(NIH) tarafından da bağımlılığı durdurucu etkileri kanıtlanmış İbogain 
verir. İbogain insan beyninde yaklaşık 2 gün süren psikedelik (bilinci 
değiştirip, genişleten) bir yolculuk yaşatan çok güçlü bir halüsinojendir ve 
eroin, kokain bağımlılığında kullanılmaktadır. İbogain kişide çok farklı 
bilinç halleri yarattığı, geçmişe ait tüm anıları bir film şeridi gibi 
hatırlattığı, bilinçli rüya görme hali sağladığı için psikiyatrların, 
nörobilimcilerin ve kaçınılmaz olarak da istihbarat örgütlerinin ilgisini, 
aynı LSD gibi çekmiş bir ilaçtır. Bu tip bilinmeyen daha binlerce ilaç 
vardır ve bu ilaçlar üzerine yapılmakta olan gizli çalışmalar sürmektedir. 
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Askerler Üzerinde Kullanılan Kimyasallar 

Enerjiyi arttıran Metamfetaminler gibi stimülanlar (uyarıcılar) 2. 
Dünya Savaşı’nda askerlerde yaygın olarak kullanılmıştı. Halüsinojen 
maddeler de (örneğin meskalin) savaş esirlerinde kullanılmıştır.  

Yüksek doz atropin ve skopolamin (kolinerjik reseptör 
antagonisti) unutkanlık yapabildiği gibi, uzun süreli hafıza kaybı yapan 
daha güçlü bazı maddeler de mevcuttur, bu ilaçların “sıcak ve soğuk 
savaşlarda” kullanıldığına dair pek çok delil vardır3. Sadece deney 
sıçanlarında kullanılan benzeri bazı ilaçlar istihbarat örgütleri tarafından 
“zihin kontrolü” amacıyla kullanılmıştır. Örneğin ibotonik asit veya 
kainik asit, beynin hafıza ve üç boyutlu uzay algısından sorumlu 
hipokampus denen bölgesinde veya limbik sistemde geri dönüşsüz 
nöron ölümüne, aşırı unutkanlığa, psikoza ve sara nöbetlerine neden 
olabilir. İstihbarat örgütleri psikoaktif maddeleri temelde “kontrollü 
psikoz” oluşturmak için kullanmışlardır. 

İnsanları kimyasal ajanlarla etkileyip, onlara iradelerinin dışında 
işler yaptırtmak çok eskiden beri mevcut olan ve araştırılan bir yöntemdir. 
Örneğin Bâtıni mezhebinin kurucusu Hasan Sabbah gözlerden ırak 
Alamut kalesindeki üssünde, bazı müritlerine “afyon tentürü” (morfin 
içerir) ve doğal bazı halüsinojenleri (cannabis, psilosibin vb) vererek veya 
nargilelerine koyarak (solunum yoluyla), onları uyuşturur, onlara cenneti 
gösterir ve cennete gitmenin yollarını öğretirdi; bu yolların en 
kestirmelerinden birisi de mutlaka Hasan Sabbah’ın karar verdiği kişileri 
öldürmekti. Hasan Sabbah’ın afyon tentürü kullandığı iddia edilirse de 
bitkilerden çıkarılan “cadı keşfi” başka halüsinojenleri de kullandığı büyük 
olasılıktı.  

Mançurya Kobayı-Adayı 

Mançurya Kobayı-Adayı (Manchurian Candidate) kendi iradesi 
dışında, bir takım beyin yıkama seanslarının, ilaçların veya hipnozun 
etkisiyle başkalarının istediği bazı eylemleri yapanlara verilen isimdir. 
Kelime Mançurya’dan ve Kore savaşından gelmektedir. Kore savaşı 
sırasında Amerikalı askerlere Çinliler tarafından bir dizi beyin yıkama 
deneyi ve işkencesi yapıldığı bilinmektedir. Bu terim Frank Sinatra’nın 
ünlü Manchurian Candidate filmine konu olmuştur.  

                                                           
3 Alex Constantine, Psychic Dictatorship in USA, N.Y. Feral House Book, 1995;  Jay Stevens, LSD and 

the American Dream: Storming Heaven, San Fransisco: Perennial Library, 1988; John Marks, The 

Search for Manchurian Candidate, N.Y. Norton and Norton, 1979; Martin Lee, Bruce Shlain, 

The Complete History of LSD, N.Y. Grove-Weidenfield, 1992; Ross C, The CIA Doctors, TX: 

Manitou Publications, 2006 
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Bilimsel yöntemlerle ideal bir Mançurya Kobayı yaratma arayışı, 
Nazilerden beri süregelimiştir. Soğuk savaşla birlikte, bu konuda KGB ve 
ABD’li istihbarat örgütleri içindeki araştırmalar hız kazanmıştır. Klinik 
psikoloji, psikiyatri, nörofarmakoloji, elektrofizyoloji ve parapsikoloji bu 
hedefe uluşmak için kullanılmıştır. 

Bilimsel istihbarat seksiyonlarının ilk başlattığı projelerden birisi, 20 
Nisan 1950’de CIA bölüm direktörü Roscoe Hillenkoetter’in imzalamış 
olduğu Bluebird (Mavi Kuş) projesidir. Bluebird ilk “davranış değiştirme, 
beyin yıkama “ çalışmalarına Kore Savaşında başlamıştır. Meşhur “yalan 
makinasının’ yaygın olarak kullanılışı da bu dönemlere rastlar. CIA yalan 
makinasını, o dönemden sonra sürekli kendi adamları ve düşmanlar 
üzerinde kullanmıştır. Yalan makinasının dayandığı prensip ani 
heyecanlanmalar sırasında adrenerjik boşalıma ait kan basıncının 
artması, kalp ritminin şiddetlenmesi, deri direncininin değişmesi gibi 
fizyolojik yanıtlan poligrafla (bir tür kayıt cihazı) kayıt etmektir ve “yalan 
söyleyen herkesin hafif de olsa heyecanlanacağı hipotezi” 
sınanmaktadır. Psikoaktif maddelerle yalan makinesine verilen yanıtlar 
değiştirilebilir!  

1952’den sonra Bluebird projesi, Arthichoke’a (Enginar) 
döndürülmüştür. Bu projelerin başında ana hedef, insanları konuşturacak 
bir “gerçeklik serumunun” keşfidir. Bunun için ilk bilinen halüsinojenler 
(meskalin, sihirli mantarlar vb.), LSD, uyku ilaçları (fenobarbital, 
pentobarbital vb) etil alkol, hipnoz kullanılmıştır.  

CIA, “efsanevi ilaç LSD-25 “ (liserjik asit di-etil amid) ile, Albert 
Hofmann bu ilacı sentezledikten 8-10 yıl sonra tanışmış (1950’lerin 
başında) ve bu ilacı araştırmaya bir 35 yıl devam etmiştir. 1951-1956 
arasında,  CIA’a bağlı TSS’in (Techical Services Staff) Kimya bölümünün 
başına getirilen Sidney Gottlieb zamanında, LSD araştırmaları iyice hız 
kazanmıştır. LSD insanlarda farklı bir bilinç hali yaratan psikedelik bir 
madde olduğu için, CIA bu madde hakkında yapılan araştırmaları sürekli 
denetleme, yayınlattırmama, gizli dosyalarda saklama fikrine yönelmiştir. 
1950-1975 arasında CIA’da binlerce ajan, sistematik olarak LSD 
testlerinden geçirilmiş ve LSD’den yola çıkarak, pek çok yeni halüsinojen 
sentezlenmiş ve insanlar üzerinde zihin kontrolü, propaganda, beyin 
yıkama amacıyla kullanılmıştır. 

 

MK-Ultra Projesi ve Hedefleri 

1953 yılında CIA direktörü Allen Dulles, temel konusunu LSD ve 
kimyasal ajanlarla beynin kontrolü teşkil eden MK-ULTRA  projesini 
başlatacak ve ilk sermayesini 300 000 dolar olarak belirleyecekti.  Daha 
sonra Sidney Gottlieb’in , “gizli projeler” adı altında bir sürü çalışmasına 
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da finans ayrılmıştır. Amerikalılar o tarihlerde Rusların LSD’yi onlardan 
çok daha önce kullanabileceğinden korkmaktadılar; halbuki Ruslardan 
önce Çekostovakyalılar etkilerin önemine varacaklar ve Stanislaw Grof 
Çekostovakya’da 1950’ler ve 1960’larda yaklaşık 5000 kişi üzerinde 
LSD’yi deneyecekti. MK-ULTRA projesinin ilk hedeflerinden bazıları  
yazılı olarak Allen Dulles ‘a sunulduğu üzere şöyleydi4 : 

a) Hafızanın kontrol altına alınabilmesi, hafızanın yok edilebilmesi, 
unutulan olayların hatırlatılabilmesi, hafızanın kısa süreli geçici kaybı. 

b) İnsanlarda anormal, beklenmeyen davranışlar yaratarak gülünç, 
kötü duruma düşürmek [örneğin çayına 200 mikrogram LSD damlatılan 
birisi, bu maddeyi tanımıyorsa verdiği bir konferans sırasında, 
kahkahalarla gülmeye başlayabilir ya da sıvı THC (tetrahidro cannabinol) 
benzer “uyumsuz sayılabilecek” davranışlara yol açabilir] 

c) Cinsel davranışlarda değişiklik ve aberran (değişik, sapmış) bir 
yapı oluşturmak, bu amaçla yüksek doz metamfetamin (80-100 mg) 
insanlara gizlice verilerek, afrodizyak etkileri incelenmiştir. Metamfetamin 
beyinde dopamin ve norepinefrini arttırarak, limbik sistemde korkunç bir 
cinsel fırtına yaratabilir. Aberran davranışlara eğilimli kişilerde bu 
davranışlan ortaya çıkarır.  

d) İnsanlardan bilgi almayı kolaylaştırmak (LSD bu amaçla uzun 
süre başarıyla kullanılabildiyse de, buna karşı gerek  ilaç toleransı çok 
hızlı gelişebilir, gerekse LSD’ye karşı insan çok iyi eğitilip, sorgulayanı 
kandırabilir.) 

e) İnsanları telkine yatkın hale getirmek. Beyin yıkamaya müsait bir 
bilinç hali oluşturmak. 

f) “Fizyolojik ve psikolojik bağımlılık yaratan “ yeni yöntemler ve 
ilaçlar. 

 g) İnsanları etkisiz bırakma ve gizlice öldürme yöntemleri 
keşfetmek. Bunun için farmakoloji ve mikro biyoloji konusunda 
milyonlarca dolar harcanmıştır. En etkili medde S.F.  toksin’dir, birkaç 
saniyede insanı –kalp kriziyle- öldürür. A.b. fasulyesinden elde edilen A. 
isimli zehirin 1-3 mikrogramı öldürücüdür ve deriden hızla geçer. Böyle 
pek çok madde mevcuttur; bu konuda Türkiye’de fazla bir şey 
bilinmemektedir. Ayrıca bot… toksini, enceph… virüsü, Ebola virüsü bu 
amaçla kullanılmıştır. LSD ve benzeri maddeler bu amaçlarla 
kullanılmamıştır, çünkü LSD’nin henüz öldürücü dozuna pek 
rastlanamamıştır; LSD’nin kullanıldığı bilinen en yüksek dozu 5 mg’dır 

                                                           
4 John Marks, The Search for Manchurian Candidate, N.Y. Norton and Norton, 1979; Ross C, The 

CIA Doctors, TX: Manitou Publications, 2006. 
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(normal kullanım dozunun yaklaşık 2000 katı), bu dozda öldürücü 
değildir5.  

Zamanın CIA direktörü Allen Dulles Princeton Üniverstesinde 
1953’te gibi şöyle bir konuşma yapmıştır: 

‘Hedef  ‘insan zihnindeki savaşı” da kazanmaktır. Bu savaşın ilk 
cephesi propaganda, depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyi 
sağlamaktır. İkinci cephe ise bireyin beyninde kazanılacaktır; hedef beyin 
yıkama, zihin kontrolü, ideolojiyi değiştirme ve gerektiğinde birçok 
Mançurya Kobayı (Manchurian Candidate) yaratabilmektir!’ 

ABD gençliğinin genel yapısına bakacak olursanız, Dulles’in 
bahsettiği birinci cephe kazanılmıştır, yani, okullardaki eğitim, TV’nin 
beyin yıkaması, sansür ve yanlış bilgilendirme, koşullandırma sayesinde 
son derece yüzeysel düşünen, paraya tapan, cahil, bilimsel 
düşünemeyen, yoz ve depolitize bir Amerikan gençliği yaratılmıştır.  

İkinci cephenin ne kadarının kazanılmış olduğu ise halen 
meçhuldür. Fakat CIA, nörobilimin bulgularını ve beynin işleyiş 
mekanizmalannı açıklayan yeni buluşları takip etmesinin yanısıra kendisi 
de bazı üniversitelerle kolkola bir sürü çalışma yapmaktadır. 

Özetlemek gerekirse Amerikan Derin Devletinin (başka bir tabirle 
Derin Şirket-Devletinin) Zihin Kontrolü ve psikolojik savaş hakkında 
yapmış olduğu gizli projelerden bazıları şunlardır6:  

 Project PAPERCLIP (Nazilerin Zihin Kontrolü projesi, 1949-??) 

 Bluebird (1950-1955, Mavi Kuş, Zihin Kontrolü projesi)  

 ARTİCHOKE (1952-??, Enginar, Zihin Kontrolü projesi) 

 MK-ULTRA (1953-1973, Mind Kontrolle Ultra, Zihin Kontrolü 
projesi) 

 MK-DELTA (1950-1960’lar, Zihin Kontrolü projesi) 

 CHATTER (Gevezelik, insanları konuşturma projesi) 

 MK-SEARCH (MK-Ultra’nın yerine, MK-Araştırma, Zihin Kontrolü 
projesi) 

 MK-NAOMİ (1950-1960’lar) 

 Project Pandora (1956-1990, Gizli silahlar ve beyin kontolü projesi) 

 Project MONARCH (1950-1980’ler, Zihin Kontrolü ve Mançurya 
Kobayı projesi) 

 MOCKINGBIRD (1950’ler- halen sürüyor, psikolojik savaş projesi) 

                                                           
5 Jay Stevens, LSD and the American Dream: Storming Heaven, San Fransisco: Perennial Library, 

1988; Peter Stafford, Psychedelics Encyclopedia, Berkeley: Ronnin Publishing, 1992. s:34-101. 
6 John Marks, The Search for Manchurian Candidate, N.Y. Norton and Norton, 1979; Ross C, The 

CIA Doctors, TX: Manitou Publications, 2006. 
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Hipnoz 

 Artichoke projesinin en önemli araştırma yöntemlerinden birisi de 
hipnozdu. CIA’nın ilk davranış araştırmacılarından Morse Allen, hipnozu 
teşkilata sokmuştur. Hipnoz gerçek bir Mançurya  Kobayı yaratabilmek 
için çok uzun bir süre kullanılmıştır ve hâlâ kullanılmaktadır. Hipnozun 
kişiye istemediği işlevleri yaptırıp, yaptıramayacağı, çift kişilik oluşturup 
oluşturamayacağı veya ender rastlanan çoğul-kişilik (multiple 
personality) vakalarını ortaya çıkarıp çıkarmayacağı hala bir sırdır ve 
CIA’nın hangi noktaya geldiği bilinmemektedir.. 

Pearl Harbour baskısından hemen sonra, Colgate Üniversitesi 
Psikoloji bölümü direktörü ve hipnoz uzmanı George Estabrooks, 
Washington’a çağrılmış ve hipnozun savaş amacıyla nasıl 
kullanabileceği hakkında bir brifing vermesi istenmiştir. Estabrooks bu 
anılarını ve yöntemleri bir kitapta toplamıştır, ona göre insanların 
yaklaşık beşte biri hiç hatırlayamayacakları derin bir trans haline 
sokulabilir. Bu ispatlanmış bir görüş değildir. 

 

Duyusal Yoksunluk Deneyleri 

1953’te John Lilly, Amerikan Sağlık Teşkilatında (NIH) 
maymunların beyinlerindeki belirli yerlerin fonksiyonel haritalarını 
çıkartmak için deneyler yapmaktaydı. Beyin içine soktuğu ince 
elektrodlar aracılığıyla ağn, korku, anksiyete, kızgınlık oluşturan belli 
alanlar buldu. Ayrıca ereksiyon, ejakülasyon (ereksiyon sonrası spermin 
boşalması durumu) ve orgazm oluşturan merkezleri de tanımladı. 
Örneğin maymunlardan birisi talamusundaki haz merkezlerine implante 
edilen bir elektrod ve buraya elektrik akımı veren bir düğme ile başbaşa 
bırakıldığında her üç dakikada bir bu düğmeye basmış ve 16 saat 
boyunca orgazm olmayı sürdürmüştür.  Çalışmaları izleyen CIA Lily’nin 
beyin haritaları ile çok ilgilenmeye başladı7 . Ama Lilly pek onlarla 
çalışmaya yanaşmadı. 

Lilly, 1954’te farklı bilinç hallerini ve bilinci araştırmak için 
“Duyusaİ Yoksunluk” (Sensory Deprivation) deneylerini keşfetti. Bu 
izotonik sıvı içiren küvetlerde kişiyi her türlü 5 duyudan soyutlayarak, 
aynı anne kamında olduğu gibi yüzmeye bırakmak fikrine dayanıyordu8.  
O zamanlara kadar savunulan görüşe göre beynin düşünebilmesi ve 
bilincin var olabilmesi için dış uyarana gereksinim vardı. Lilly’nin 

                                                           
7 John Marks, The Search for Manchurian Candidate, N.Y. Norton and Norton, 1979. s:151-154, 224. 
8  John Lilly, The Center of the Cyclone: An autobiography of Inner Space, N.Y: Bantam Books, 1972; 

John Lilly, Programming and Metaprogramming of the Human Biocomputer, N.Y.: Bantam Books, 

1974. 
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oluşturmuş olduğu ve kendinde denediği bu tehlikeli modelde, tüm dış 
uyaranlar minumuma indiriliyor ve beyin kendi kendi ile kalmaya 
bırakılıyordu9. Bu durumda bile insan zihni düşünmeye devam ediyor, 
önceden bilinenlerin aksine ve ünlü nörobilimci HEBB’in dediği gibi beyin 
nörotransmitter fonksiyonlarını sürdürmeye devam ediyordu. Bir uyku 
haline de girilmiyor, aksine 10-15 saat kadar sonra bilinç halüsinasyonlar 
görmeye başlıyordu. John Lilly LSD ve diğer psikoaktif maddelerle 
birlikte “Duyusal Yoksunluk” deneylerini tekrarları ve bazı etkilerini 
kitaplaştırdı92. 

Lilly ilk çalışmalarını yayınladığında, yine CIA bu bulgularla ideal 
bir “işkence odası veya bir konuşturma odası” dizayn etmek amacıyla 
Lilly’nin kapısını çaldı. Çünkü bu deneylerde kişilerde uzun süren 
duyusal yoksunluk sonunda, halüsinasyonlann ve bazı ilaçlarla erişilen 
durumların oluştuğu rapor edilmişti.  

                                                           
 


