
UYKU FELCİ: FİZYOLOJİ Mİ YOKSA İBLİSLER Mİ?  UZMANIN 

YORUMU.  

 

 

Elchin, ALLATRA UHH katılımcısı: Merhaba sevgili dostlar! Bu Gölge Kontrolü 

programı. Önceki bölümlerimizde, hayatlarında görünmez dünyanın tezahürleriyle 

karşılaşan görgü tanıklarının hikayelerini dinledik. Bu bölümde ise bir uzmanla 

konuşacak, onun görüşlerini dinleyecek ve resmi bilimin bu fenomen hakkında ne 

söylediğini öğreneceğiz. 

 

Andrey, ALLATRA UHH katılımcısı: Bugün psikiyatrist, psikoterapist Diana 

Oleynik ile birlikteyiz. Merhaba, Diana! 

Diana Oleynik, psikiyatrist, psikoterapist: Selamlar! 

 

Andrey: Kendisinden bu konuyu genişletmesini ve bize psikoloji ve psikiyatride nasıl 

çalışıldığını, nasıl sınıflandırıldığını ve neyle ilişkili olduğunu anlatmasını istedik. 

Diana, lütfen bize psikolojinin bu konuda ne bildiğini anlat. 

Diana: Mesele şu ki, Gölge Kontrolü'nün ilk bölümünde tanımladığınız (insanların 

karşılaştığı) durum bilim tarafından "uyku felci" olarak biliniyor. Ve aslında bu 

konuyla psikiyatristler değil, somnologlar, yani uyku bozukluklarını ve bu sorunları 

tedavi etmenin yollarını inceleyen uzmanlar ilgileniyor, çünkü uyku felci uyku 

bozukluklarının türlerinden birini ifade ediyor. Bu ne tür bir durumdur? Bilincin 

korunduğu geçici felç ile karakterize bir durumdur. Ve genellikle uykuya daldığımızda 

ya da uyandığımızda ortaya çıkar. Bu duruma karmaşık halüsinasyonlar ve çok yoğun 

korku eşlik eder. Karmaşık halüsinasyonların ne olduğunu açıklayayım. Bunlar aynı 

anda birden fazla analizcinin dahil olduğu halüsinasyonlardır: görsel, işitsel ve 

dokunsal halüsinasyonlar. İçerikleri, kişinin şu anda gördüğü ve hayal ettiği şeylerin 

bütünsel bir resmini yeniden yaratıyor gibi görünüyor. 

Örneğin, uyku felcinde bu nasıl oluyor? Bu halüsinasyonların içeriği (bu konuda 

konuşan herkese göre) aynıdır. Örneğin, kendilerini fiziksel olarak etkilemeye çalışan 

bir yaratık görürler. Çoğunlukla, bu karanlık bir siluettir. Bu bir erkek ya da kadın 

silueti, belli belirsiz bir şekildir ya da odada birkaç siluet olabilir ama insanlar bunları 

görür. Sesler duyarlar, nefes alırlar ve yataklarının gıcırdadığını duyarlar, çünkü bu 

halüsinasyonların içeriği... bu yaratığın kişi üzerinde cinsel bir şekilde fiziksel bir 

etkisi vardır, bu nedenle insanlar yatağın gıcırdaması gibi ilgili sesleri duyarlar ve 

yatağın hareket ettiğini hissederler. Yatak çarşafları... örneğin, battaniye kişinin 

üzerinden çekilir. Ve insanlar kendilerine dokunulduğunu hissederler ve bu dokunuşlar 

genellikle acı vericidir ve bu yaratığın yaptığı şeyin içeriğine açıkça karşılık gelir. 

Buna kompleks halüsinasyon denir, tam bir kompleks. Üstelik bu halüsinasyonlar çok 

gerçekçidir. 

Andrey: Bugün mevcut olan kaynaklardan aldığımız sınıflandırmamızda, inkübiler 

var. Bunlar genellikle insanın üzerinde boğucu bir etkiye sahip olmaları ile karakterize 

edilen erkek yaratıklardır (sadece boğucu değil, aynı zamanda bir kız ise  cinsel olarak 



da - cinsiyete bağlıdır). Bir de succubi var.  Succubus, bir erkekle cinsel ilişkiye giren 

dişi bir yaratıktır. Dolayısıyla, uyku felci yalnızca incubi'ye, yani fiziksel, boğucu bir 

etkiye sahip olan yaratıklara atıfta bulunur. Ama cinsel konularla uğraşıyorsak, bu 

psikolojide nasıl sınıflandırılır?  

Diana: Mesele şu ki, bu tanımlanmamış. Açıklığa kavuşturmak için biraz daha 

vurgulayayım. Bu tür hastalar psikoterapistlere (hatta psikoterapistlere bile değil, 

psikiyatristlere) durumun kendisi nedeniyle değil, daha çok sonuçları, insanların 

yaşadığı dehşet ve yoğun korkunun sonuçları nedeniyle başvuruyor. 

 

Neler olduğuna bir bakın. Bir yandan kişi bu tür halüsinasyonlar, karmaşık 

halüsinasyonlar yaşıyor. Psikiyatride halüsinasyonlar patolojinin bir işaretidir. Başka 

bir deyişle, bu durum tedavi edilmesi gereken bir tür hastalık olarak görülmelidir. 

Ancak uluslararası sınıflandırmada uyku felci yoktur. Narkolepsinin yapısı içinde 

geçiyor ve bu da tesadüfi değil. 

 

Şimdi bu iki kavramı açıklayacağım. Narkolepsi, gündüz ani uykululuk atakları 

şeklinde ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Kişi bir toplantıya katılıyor, ciddi, 

saygın olması ve her şeyi dinlemesi gerekirken, aniden tamamen kapanıyor ve uykuya 

dalıyor. Dahası, bu durumlara, bu ataklara genellikle kas elastiklik kaybı olan 

katapleksi eşlik eder. Ve bu çok tehlikeli ve korkutucudur. Çünkü örneğin kişi 

otururken ya da yemek yerken aniden kas elastikliğinde azalma ile birlikte böyle bir 

uyku atağı geçirebilir ve düşebilir. Ya da yürürken uykuya dalabilir ve yere düşebilir. 

Araba kullanırken uyuyakalabilir... Başka bir deyişle, bunlar oldukça tehlikeli 

durumlardır. Ama aslında... 

 

Ayrıca, bunun kas elastiklik kaybıyla ilişkili olması da ilginçtir. Ama narkolepsi o 

kadar yaygın değil; diyelim ki çok fazla insan bundan muzdarip değil. Yapılan 

çalışmalardan bir seçki yapsak bile, bu çalışmalardan biri doksan bin kişiyi 

kapsıyordu. Bu çok büyük bir seçim. Dolayısıyla uyku felcinin sadece narkolepside 

olduğunu söylemek... Bu arada uluslararası hastalık sınıflandırmasında uyku felcinden 

tek bahsedilen yer narkolepsinin yapısıdır. Bu hastalığa her zaman uyku felci 

ataklarının eşlik ettiğinden söz eder. 

 

Elchin: Yani uyku felci resmi olarak tanınan bir hastalık bile sayılmıyor. Resmi olarak 

tanınmıyor, değil mi? 

Diana: Öyle değil. Bazı uzmanlar bunu yapmanın gerekli olduğuna, uyku felcini bir 

hastalık olarak görmemiz ve bu fenomeni ciddiyetle incelememiz gerektiğine inanıyor. 

Ama bunlar sadece bazı uzmanlar. Bununla birlikte, resmi olarak, uluslararası hastalık 

sınıflandırmasında bu durum mevcut değildir - sadece narkolepsi sendromu vardır. 

Başka bir deyişle, çoğu uzman uyku felcinin kişinin bedeninin normal bir fizyolojik 

reaksiyonu olduğuna, kişiye verilen bir tür koruma olduğuna inanmaktadır, çünkü 

uyku felci REM uykusu evresindeki bir arıza ile ilişkilidir. Bu çok yüksek beyin 

aktivitesinin olduğu bir evredir. Aynı zamanda, başta iskelet kasları olmak üzere kas 

elastikliğinde bir kayıp veya önemli bir azalma eşlik eder. 

 



İnsanların tüm bu canlı rüyaları gördükleri evre tam olarak budur. Birçok kişi bu 

rüyaların genellikle tehdit edici, korkutucu bir karaktere sahip olduğu yorumunu yapar. 

Sık sık kaçarız, birinden kaçarız, kavga edebiliriz ya da bir pencereden atlayabiliriz - 

her şey olabilir. Dolayısıyla, bir şekilde insanı korumak için, doğa bize böyle bir 

koruyucu mekanizma verir, böylece bu eylemleri rüyalarımızda (hayal ettiğimiz her 

şeyde) gerçekleştirmeyiz. Uyku felci bunun içindir. 

 

Elchin: Diana, eğer doğru anladıysam, bu uzmanlara göre, uykuda pencereden düşüp 

kendimize zarar vermememiz için bize bizi boğan, hatta bazen bedenimizde bazı izler 

bırakan bu mekanizma veriliyor ve korkunç bir korku hissediyor, kırık ve harap bir 

şekilde uyanıyoruz... Yine de uykuda parçalanmadık. Öyle değil mi? Bu uzmanların 

mantığını doğru mu anlıyorum? 

 

Diana: Biliyorsun, temelsiz olmasın diye somnoloji uzmanlarının bu konudaki 

açıklamalarını aktarayım. Ne diyorlar bu konuda? "Uyku felcinin gelişim nedeninin, 

beynin yakın zamanda keşfedilen aynı anda hem uykuda hem de uyanık olma yeteneği 

olduğu düşünülmektedir. Böylece, beynin büyük bir kısmı uyanıkken, uyku ve rüyalar 

sırasında kas elastikliğini engelleyen beyin bölgeleri uyumaya devam etmektedir." 

Dahası, Uyku Tıbbı Merkezi başkanı, tekrarlayan bir uyku felcinin bile insan 

yaşamının kalitesini ve süresini kesinlikle etkilemeyen ayrı bir semptom olabileceğine 

inanıyor.      

 

Bu da elbette kulağa paradoksal geliyor. Dürüst olmak gerekirse, okurken ve genel 

olarak bu konuyu araştırırken (bir kez daha bu alanın önde gelen uzmanlarının 

yorumlarını okuyordum), benim de aklıma çok sayıda soru geldi Elchin. Mesela 

tamam, böyle bir savunma mekanizması olduğunu varsaysak bile solunum kaslarında 

felç olamaz değil mi? Aksi takdirde insan ölür. Ama uyku felci olan hastalar gözlerini 

açtıktan sonra... Diyelim ki kişi zaten uyanık, aslında bilinç yerinde, bunu söylüyoruz. 

Bilinç aktiftir. Kişi gözlerini açıyor, ama nefes alamıyor, nefes alması çok zor. Bu 

neye işaret eder? Gerçekten solunum kaslarında felç mi var? Bu çok saçma.     

Uluslararası hastalık sınıflandırmasında kabus diye bir durum var (ayrı bir hastalıkları 

sınıflandırma biliminde tanımlanıyor). Nedir bu? Uyku felcinin ortaya çıktığı ve 

geliştiği REM uykusu evresinde, uzmanların inandığı gibi, kişi korkunç rüyalar görür. 

Bununla birlikte, kişi çığlık atmaya ve yardım istemeye başlar ve motor huzursuzluğu 

vardır: yatağından sıçrar ve odadan kaçmaya çalışır. Yani, uzmanların inandığı gibi 

bunlar aynı korkunç rüyalardır, ancak bunlara tamamen farklı eylemler eşlik eder.  

Peki, felç nerede? Neden bu durumda işe yarıyor da diğerinde işe yaramıyor? Bu çok 

korkutucu rüyalar, kabuslar. Burada bir çelişki, bir uyumsuzluk var. Bakın 

nörobiyologlar ne diyor: Böyle korkutucu bir durumda, insan beyni kişiye ne olduğunu 

yorumlamaya çalışıyor. Yani kişi gözlerini açıyor ve hareketsiz olduğunu anlıyor. 

Böylece, içinde dehşet durumuna varan çok güçlü bir korku ortaya çıkıyor ve beyni, 

succubi ve incubi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere en korkutucu hikayeleri ve 

halüsinasyonları çizmeye başlıyor. 



Elchin: Yani bunlar, beynimizin bedenin deneyimlediklerine verdiği bir tepki olarak 

ortaya çıkan fantezilerdir. Onların bakış açısını doğru anlıyor muyum? 

 

Diana: Evet, tam olarak. Bunlar nörobiyologların yorumları. 

 

Elchin: Bu tersine bir süreç değil mi? Sadece anlamak istiyorum. 

Diana: Ben de bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle doğru! Kesinlikle haklısınız. Bu 

kafa karışıklığı sadece nörobiyologlar arasında değil, psikologlar ve psikiyatristler 

arasında da var. Psikiyatri alanındaki pek çok ders kitabını ve monografiyi açarsanız, 

net bir korelasyon bulamazsınız. Sıklıkla bir kişinin belirli duygular yaşadığı ve bu 

duygu nedeniyle aklına belirli düşüncelerin geldiği gibi yorumlar bulabilirsiniz. Ne 

olduğunu anlıyor musunuz? Bugün itibariyle bilim, bir kişinin eylemlerinin gerçekte 

nasıl oluştuğunu ortaya koyan herhangi bir adım sunmamaktadır. 

Hayal edelim... Sadece üzerinden geçelim. Gözlerimi açıyorum... Kişi gözlerini açıyor 

ve hareket edemeyeceğini anlıyor. Bunu nasıl anlıyor? Sonuçta anlaması için en 

azından bir komut gelmesi lazım, yani kafasının içinde bir mesaj olması lazım. Eli 

hareket etmiyor çünkü beden... ona olan her şey - bunu nasıl anlayabiliriz? Kafamızın 

içinde "Elimi kaldıramıyorum" diye duyduğumuzda... Ama bunun için öncelikle eli 

kaldırmak için bir komut olmalı, bilinçten gelen bir komut, öyle değil mi? 

Aynı şekilde, "Korkuyorum" dediğimizde de. "Korkunun ortaya çıkması" ne anlama 

gelir? Korkunun ortaya çıkması için ya korkutucu bir görüntü görmem ya da 

korkutucu bir düşünce duymam gerekir. Korku, bir görüntü veya düşünce ya da gelen 

bir bilgi gibi bir nedenden dolayı ortaya çıkan bir duygudur. Ve bilim bu sıralamayı 

sağlamaz. Bu nedenle sürekli bir kafa karışıklığı yaşanır. Ve sonra insan beyninin 

basitçe bu korkunç görüntüleri ürettiği gibi yorumlar ortaya çıkıyor. Bunu en azından 

herhangi bir şekilde açıklamaya çalışıyorlar...  

Temel olarak, birçok uzman aslında bu durumun beyin aktivitesi ile diyelim ki kişinin 

motor aktivitesi arasında sadece birkaç saniye, en fazla bir veya iki dakika süren bir 

senkronizasyonu temsil ettiğini söylüyor. Anlıyor musunuz? Evet, hem REM uykusu 

hem de derin uyku evreleri sırasında kas elastikliğinde bir azalma olur, ancak bu on, 

on beş, hatta yirmi dakika sürebilen bir felç değildir. Hiçbir şekilde. 

Andrey: Diana, bu konuda bir sorum var. Ben de uyku felci denen şeyi hissettiğimi 

hatırlıyorum. Spor yaparken hayatımda bir olay yaşadım. Rüyamda bazı eylemlerin 

resmini gördüm ve aynı zamanda bir yumruk attım. Bunu şunun için söylüyorum; bazı 

uyku felci vakalarında beden hareket etmez, ama bu vakada bir resim vardı ve 

bedenim hareket ediyordu. Bunu gerçekten hissettim. Bunun için herhangi bir 

açıklama veya sınıflandırma var mı? Neden bazı durumlarda kişi uykuda 

hareketsizken, diğer durumlarda bir hareket oluyor? 

 

Diana: Hayır, bunun için bir açıklama yok. Bakın, özellikle iki zıt örnek verdim: çoğu 

uzmanın bir norm olarak gördüğü uyku felci ve durumun tamamen farklı olduğu 

kabuslar - aktif, bir eylem var ve çığlıklar var. Bu arada, çığlıklarla ilgili olarak: kabus 



gören kişi çığlık atar ve yardım ister; bir şekilde bunu gösterir ve rüyanın içeriğine 

göre sesler üretir. Oysa uyku felci için karakteristik olan nedir? Kişi ses çıkaramaz. 

 

Elchin: Gıcırtı bile çıkaramıyor. 

Diana: Evet, mesele de bu. Bu nasıl oluyor? Gırtlak kaslarının felci nedeniyle ses 

çıkaramaz, yardım çağıramaz. Uyku felcinin bir hastalık olduğuna inanan bazı batılı 

bilim insanları, somnologlar var. Bu iskelet kaslarının geçici felci ile ilişkilidir. Bunun 

sebebi nedir? Bilim insanları henüz bunu belirleyemiyor. Beyindeki duyusal ve motor 

merkezler arasındaki arızalardan kaynaklandığına dair varsayımlar var - bu 

varsayımlardan biri. Ama aslında günümüzde bu durum için herhangi bir açıklama 

yok. 

Bununla birlikte, bunun bir hastalık olduğuna ve bu durumla başa çıkılması 

gerektiğine inanan uzmanlar var. Sonuçta çoğunluk... İnsanların halini bir düşünün, 

tamam mı? Uzmanlar "Bu bir norm" diyor. Öte yandan, "Halüsinasyonlar bir 

patolojidir." diyorlar. Bir psikiyatrist olarak halüsinasyonların bir patoloji belirtisi 

olduğunu biliyorum. Aynı zamanda, uyku felci üzerine bir sonuç okudum; 

halüsinasyonların eşlik ettiği bir durum aslında korkunç değil, neredeyse fizyolojik bir 

norm, savunma mekanizmaları anlamına geliyor. Hepsi bu kadar. Tek sorun, insanların 

bu fizyolojik uyku mekanizmalarının kendilerinde nasıl oluştuğunu bilmeyecek kadar 

cahil olmaları. Ama bilselerdi korkmazlardı. Saçma yorumlar! Saçma yorumlar. Peki 

insanlar ne yapmalı? 

Elchin: Anlaşılan o ki ya bu uzmanların kendileri hayatlarında hiç böyle bir şeyle 

karşılaşmamışlar ya da hastalar sorunlarını uzmanlara ilettiklerinde bir iletişim 

kopukluğu yaşanıyor ve bilgiler uzmanlara kopuk kopuk ulaşıyor. Ya da temel bir 

neden-sonuç ilişkisini bile kapsamlı bir şekilde anlamıyorlar. Yani her şeyin nasıl 

gerçekleştiğinin ters sıralaması değil, en azından gerçekte nasıl gerçekleştiğine dair bir 

senaryo.     

Diana: İnsanların uzmanlara nasıl hitap ettiğiyle ilgili olarak. Öncelikle istatistiklerden 

söz edecek olursak, bir şekilde istatistikleri tanımlamaya çalıştılar... Bazıları insanların 

yaklaşık %7'sinin bu rahatsızlığa sahip olduğunu söylerken, diğerleri yetişkinlerin 

%50'sine kadarının, çoğunlukla 15 ila 30 yaş arasında bu tür rahatsızlıklara sahip 

olduğunu söylüyor. 

Çok ilginç çalışmalar vardı. Neyse, bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini 

düşünenler bu durumu incelemeye çalışmışlar. Böyle bir araştırmanın sonucunu 

buldum - bir meta-analiz. Meta-analiz, belli sayıda çalışmanın birleştirilmesi, yani bu 

çalışmaların sonuçlarının bir araya getirilmesidir. Bu meta-analizin sonuçları 1984-

2016 yılları arasında yayınlanmış 42 çalışmaydı. 

Ne üzerinde çalışmışlar? Örneğin, uyku felci ile uykusuzluk arasındaki bağlantıyı, 

kişinin herhangi bir uykusuzluktan muzdarip olup olmadığını anlamaya çalıştılar. Bu 

kişinin ne kadar uyuduğunu ve en sevdiği uyku pozisyonunun ne olduğunu. Çünkü 



sadece sırt üstü uyuyan insanların uyku felci geçirdiğine inanılıyor. Böylece, kişinin ne 

tür bedensel hastalıklardan ve ruhsal bozukluklardan muzdarip olduğunu tespit ettiler.   

 

Bu çalışmalar, kişinin yaşam tarzının ne olduğuna, ne tür bir diyete sahip olduğuna, 

gelir düzeyine, cinsiyetine, uyruğuna, ikamet ettiği yere ve benzerlerine kadar çok 

sayıda parametreyi içeriyordu. Ama sonuçta ne buldular? Uyku felcini en sık yaşayan 

kişilerde iki tetikleyici veya hazırlayıcı faktör olduğu: bunlar uykusuzluk ve bu 

kişilerin sıklıkla yaşadığı çok yüksek stres seviyeleridir. Peki stres nedir? Bir korku 

halidir, baskın bir korku hali. Uykusuzluğa gelince... Bu konuyu ele alıyorduk ve bu 

durumu tartıştığımız bir videomuz vardı. 

 

allatra.tv/en 

UYKUSUZLUK. Psikoloji. Gerçeği Keşfetmek  

 

Uykusuzluğa her zaman çok yüksek düzeyde kaygı eşlik eder ve uykusuzluğun 

gelişmesine katkıda bulunan ana faktörlerden biri yine strestir. Yani, yine korku. 

Korkunun uyku felcinin temelini oluşturduğu ortaya çıkmıştır (eğer bu çalışmalardan 

bir sonuç çıkarırsak). İstatistiklere geri dönecek olursak, günümüzde dünya yetişkin 

nüfusunun %90'ı kronik stresten muzdariptir - bu istatistik mevcuttur. Üstelik bunların 

%60'ı haftada bir ya da iki kez, %30'u ise her gün akut stres yaşıyor. 

 

Andrey: Uzmanlar uyku felci sırasında kişinin bedeninde bazı yaralanmalar, çürükler 

vb. görülebileceği sorusuna nasıl yanıt veriyor? Bu konuda ne söylüyorlar? Lütfen bize 

anlatın. 

Diana: Bu nokta tamamen göz ardı ediliyor. Aslında benim de aklımda aynı soru var. 

Eğer bu bir halüsinasyon ise, çürükler ve sıyrıklar nereden geliyor? Aslında daha ciddi 

fiziksel etkilerin olduğu örnekler de var. Örneğin kadınların bu tür 

"halüsinasyonlardan" sonra bekaretlerini kaybetmeleri. Böyle hikayeler var, insanlar 

anlatıyor. 

 

Evli olan genç bir kadın, böyle bir yaratığın ziyaretini ilk kez 14 ya da 15 yaşındayken 

deneyimlediğini söyledi. Bu onun için tamamen çılgıncaydı, çünkü tüm bu fiziksel 

acıyı hissediyordu. Ertesi gün annesine anlatmaya çalıştığında, annesi acilen bir 

psikiyatriste götürülmesi gerektiğini söyledi. Kız korktu ve "Hayır, hayır, sadece kötü 

bir rüyaydı" dedi. (Bizim toplumumuzda akıl hastası etiketi en korkunç ve dayanılmaz 

olanlardan biridir). 

 

Birkaç yıl sonra kız büyüdü, genç bir adamla çıkmaya başladı ve evlendiler. Düğün 

gecesinde kızın bakire olmadığı ortaya çıkmış. Kocası öfkelendi ve "Demek bana 

yalan söyledin!" dedi. Kadın ağlamış ve şöyle demiş: "Hayır, yalan söylemedim! Sen 

benim ilk ve tek erkeğimsin." Ve kız ona nasıl söyleyeceğini (hikayesini ve annesinin 

tepkisini hatırladı), bir yaratığın, bir canavarın geceleri onunla seks yaptığını ve sonuç 

olarak bekaretini kaybettiğini nasıl söyleyeceğini düşünerek dehşete kapıldı. Trajedi, 

öyle değil mi? Ama aslında böyle bir gerçek var. Bununla ne yapmalıyız? Benim de 

sorum bu. Bu yüzden halüsinasyonlar hakkında konuşuyoruz. 



Biliyorsunuz, burada şu soruya yaklaşıyoruz: Halüsinasyon nedir? Ve aslında 

gerçeklik nedir? Gerçekliğin ne olduğunu bilmediğimize dair bir hissim var (artık bu 

anlayışa sahibim). 

Andrey: Aynı ziyaretlerin gerçekçiliği konusuna, bu tür yaratıklarla seks konusuna 

gelince: hem kadınlar hem de erkekler orgazm yaşadıklarını, erkeklerin boşaldığını ve 

bunların belirli fizyolojik süreçler olduğunu anlatıyor. Sonrasında ruh hallerinin ve 

sağlıklarının kötüleştiğinden, depresyona girdiklerinden şikayet ediyorlar ve onlar için 

gerçeğe dönüşen bir sürü faktör var. Böylece, kişinin içinde bulunduğu bir illüzyon 

çok ciddi sonuçlara neden oluyor.   

 

GÖLGE KONTROLÜ 

 

Diana: Aslında uyku felci uzun zamandır bilinen bir durumdur. Tüm kültürlerde, tüm 

uluslar arasında tanımlanmıştır. Bu fenomeni ve farklı halklar arasındaki bahsini 

özellikle inceleyen iki araştırmacı var. Farklı halklar arasında bu durumu (böyle bir 

yaratığın ziyaretini) karakterize eden 118'den fazla terim buldular. 

 

Bu neyi göstermektedir? Farklı zamanlarda, farklı kültürlerdeki farklı insanlar aynı 

durumu kesinlikle aynı şekilde tanımlamışlardır ve bu durum her zaman şeytani bir 

yaratığın, kötü bir yaratığın ziyaretiyle ilişkilendirilmiştir. Çevirileri (bu isimlerin nasıl 

çevrildiğini) özetleyecek olursak, ya "kötü bir cadı", ya "kötü bir peri", ya "kötü bir 

ruh", ya "kötü bir elf", ya "cin", ya da "iblis"... Bu tür pek çok yorum var. Ama gelen 

her zaman kötü bir yaratıktır. 

 

İnsanlar her zaman bunun hakkında konuşmuşlardır. Bu durumu biliyorlardı ve her 

zaman şeytanların, iblisin hileleriyle ilişkilendiriyorlardı. Bütün bu hikayeleri 

okuduğumda ve insanların konuştuklarını dinlediğimde başka ne dikkatimi çekti 

biliyor musunuz? Bir insan ister ateist olsun ister inançlı, böyle bir durumla 

karşılaştığında bunun nasıl bir olgu olduğundan ve kimden geldiğinden hiç şüphe 

duymuyor. "Şeytan" ve "cinler" gibi terimleri kolayca kabul ediyor. İnsanlar aynen 

şöyle diyor: "Ya şeytanın kendisi geldi ya da şeytandan gelen iblisler beni ziyaret etti." 

Bunu kolayca kabul ediyorlar. 

 

Elchin: Diana, bu tür durumlarda insanların artık inkar edemeyeceği kadar gerçek 

olduğu ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? 

 

Diana: Doğru. Bu yorumları okuduğumda beni biraz şaşırttılar: bu biliyoruz demek, 

bu anlıyoruz demek. Bunun var olduğunu biliyoruz. 

 

GÖLGE KONTROLÜ 

 

Andrey: Katılımcılarımızdan ve izleyicilerimizden bu tür ziyaretlerle ilgili 

hikayelerini anlatan mektuplar alıyoruz. Genellikle uzmanlara, psikologlara 

başvurduklarını ve onların kendilerine yardımcı olamadıklarını söylüyorlar. Benim bu 

konuda bir sorum var. Bir psikoloğa gelen ve "Bende böyle bir fenomen var" diyen bir 



insan olduğunu düşünelim. Onunla daha fazla nasıl çalışacaklar? Yani ona nasıl 

yardımcı olacaklar? 

 

Elchin: Resmi psikiyatri bu gibi durumlarda insanlara ne öneriyor? 

 

Diana: Psikiyatri hemen kişinin halüsinasyon gördüğünü teşhis edecek ve uygun 

ilaçları reçete edecektir. 

 

Elchin: Ne tür ilaçlar bunlar? 

 

Diana: Nöroleptikler, eğer halüsinasyon varsa.   

 

Andrey: Peki bunlar neye yol açacak? 

 

Diana: Durum depresif olduğu ve uyku bozuklukları olduğu için antidepresanlar ve 

uyku evrelerini etkilediği için sakinleştiriciler verilecektir. Çoğu insan psikiyatriste bu 

sorunla gitmiyor, daha çok bu durumların arka planında anksiyete bozuklukları ya da 

fobik bozukluklarla geliyorlar. 

 

Somnologların yorumlarını okudum: "Kötü değil, bu etki..." Bir insanın yaşadığı 

dehşeti hayal edebiliyor musunuz? Kişi böyle bir durumu hayatında bir kez yaşamış 

olsa bile, asla iz bırakmadan kaybolmaz. Ve kişinin daha sonraki tepkisi, korku halini 

yaşamaya hazır olma durumu birçok kez artar. Bu, basitçe bu korku durumunu yaşadı, 

sabah uyandı ve iyi oldu demek değildir. Hayır! İnsanlar bu durumun düşüncesinin 

bile işkence olduğunu anlatıyor. Sürekli bunu düşünüyorlar ve bir sonraki geceyi 

dehşet içinde bekliyorlar. 

 

Başka bir deyişle, kişi her zaman dehşetli bir korku ve endişe halindedir. Daha da 

fazlası, kendisine ne olduğunu ve kimden yardım isteyebileceğini anlamadığı içindir. 

Çünkü somnologlar gibi birçok uzmana gittiğinde, ona "Bir şey yok" derler. Genellikle 

ne önerirler? Uykusuzluk durumunda olduğu gibi: "Uyku ve uyanıklık düzeninizi 

düzeltmelisiniz. Belki de diyetinize dikkat etmelisiniz. Yatmadan iki saat önce yemek 

yememelisiniz; yatmadan iki saat önce alkol, alkollü içecekler ya da kahve gibi 

uyarıcılar içmemelisiniz. Yani rahatlamaya çalışın, yatmadan önce yürüyüş yapın" ve 

benzeri... 

 

Ve diğer sorun ne biliyor musunuz? Bu hikayeleri paylaşan insanlar, "Ben aslında 

temelde normalim. Eğer geceleri yaşadığım o korku olmasaydı, ben de herkes gibi 

olurdum." Pek çok kadın kocalarından yardım almaya çalıştı ve böyle bir şey 

yaşadıklarını söyledi. Ama kocaları şöyle diyordu: "Yani sen de mi ahlaksızsın? Sen 

de mi delisin?" Birçok koca arkasını dönüp gitti. Ve insanlar bunun kaçınılmaz bir 

hüküm olduğunu anlıyorlar: kimse onlara inanmıyor. Psikiyatristler "Evet, sen 

gerçekten zihinsel olarak yetersizsin, halüsinasyon görüyorsun. Hap al" diyor. İnsanlar 

hap alıyor ama daha da kötüleşiyorlar. Bunun bir faydası olmaz. İnsanlar kiliseye 

gidiyor (bu arada çoğu zaman). Bir şeytan olduğunu fark ettiklerinde ne yaparlar? 

Tanrı'ya giderler. 



En sık ve en yaygın yorumlardan biri: İnsanlar uykularında ne yapmaya başlıyorlar? 

Dua etmeye. Bunu nasıl yapacaklarını hiç bilmeyenler bile aniden duaları hatırlıyorlar. 

Başka bir deyişle, muhtemelen bu duruma karşı koruyabilecek tek güce başvuruluyor. 

Kiliseye gitmek yardımcı olmuyor. Siz bize bunu anlattınız ve ben de bunu doğrulayan 

pek çok benzer hikaye biliyorum. Peki, insan ne yapmalı? Bu sorunla bire bir 

yüzleşmeli. 

 

Andrey: İzleyicilerimizden gelen mektuplardan biliyoruz ki uyku felci sırasında beden 

ve bilinç o kadar hareketsiz kalıyor ki insanlar dua etmek istiyor ama dua kelimelerini 

hatırlayamıyor. Uyanıkken tüm duaları, birçok duayı hatırladıklarını da paylaştılar... 

Gece oluyor, bu yaratık ortaya çıkıyor ve felç meydana geliyor ve kişi dua sözlerini 

hatırlayamıyor. Sanki onları hiç bilmiyormuş gibi. 

 

Diana: Bu konuyu incelerken başka ne düşündüm biliyor musunuz? Aslında bir 

sersemlik hali var derken, bazı kabuslarda motor huzursuzluğu tarif ediyorlar... Bu felç 

aslında neden oluyor? Bu ilginç bir soru, ama diğer şeylerin yanı sıra şunu da 

hatırladım: Herhangi bir hayvanda ve bu durumdaki bir insanda korkuya verilen tepki 

nedir? Ya sersemlik, ya uyuşukluk ya da bir tür motor ajitasyon ve kaçıştır. 

 

Andrey: Eylem. 

 

Diana: Kesinlikle doğru.  

 

Elchin: Bu durumda, böyle bir şey söz konusu değil. Demek istediğim, kişi herhangi 

bir eylemde bulunamaz, sersemlik vardır... Ben buna sersemlik bile demezdim. Ben 

buna bir çeşit uyuşukluk derdim, bir çeşit felç edici zehir gibi. Doğada böyle zehirli 

yaratıklar vardır: zehirleri bir bedene girdiğinde kurban felç olur - bu da ona benzer. 

Bir başka nokta daha var, insanların kiliseye başvurduğundan bahsetmiştik. 

İzleyicilerin mektuplarına ve internette bulduğumuz bilgilere göre, psikologlardan 

sonra insanlar gerçekten kiliseye gidiyor. Ancak sonuç aynı. Kilise sakinleştirici 

yazmasa da... 

 

Diana: Evet, tam olarak. 

 

Elchin: Şeytan çıkarma ayinleri ve benzeri şeyler var. Ama aslında bunlar da yardımcı 

olmuyor. Dahası, daha önce de bahsettiğimiz bir nokta var: yıllarca - altını çiziyorum, 

yıllarca - succubi ile birlikte yaşayan rahiplerin kendileri tarafından yapılan çok sayıda 

tanıklık var. Kilisede hizmet eden insanların kendilerinin de bu sorunu yaşadıkları 

ortaya çıkıyor. Peki, bu durumda diğer insanlara nasıl yardımcı olabilirler? 

 

Diana: Elchin, bence psikiyatristler, psikologlar ve somnologlar da bu sorunu yaşıyor. 

 

Elchin: Bu konuda sessiz kalıyorlar, ihtiyatlı bir şekilde sessiz kalıyorlar, öyle değil 

mi? 

 



Diana: Var olduğuna dair bir şüphem bile yok ama dile getirilmiyor. Ve şu anda böyle 

bir çağrışım var... Hatırlıyor musunuz, manyaklar konusunu tartıştığımızda, kurban da 

bir tür felç geçirmişti? O da başına gelecekleri bildiği için yardım çağırmamıştı. 

Kaçmaya da çalışmadı (kurbanı kastediyorum). REM uyku evresinin mekanizmasına 

ve orada neyin baskın olduğuna geri dönersek, bilim bunun beynin yüksek bir 

aktivitesi olduğunu söylüyor. Ama İgor Mihayloviç Danilov tarafından paylaşılan 

Bilgi sayesinde ve özellikle de "Bilinç ve Şahsiyet. Kaçınılmaz olarak ölüden ebediyen 

diriye" videosunda özetlenen Bilgi sayesinde, (burada bilincin ne olduğu, birincil ve 

ikincil bilinçlerin ne olduğu, insanın kim olduğu, Şahsiyetin ne olduğu ve bu yapıların 

birbirleriyle nasıl etkileşime girdiği anlatılmaktadır) her şey açıklığa kavuşmaktadır. 

Ardından, aslında uyku felciyle ilişkilendirilen, yüksek beyin aktivitesinin olduğu ve 

kişinin canlı rüyalar gördüğü REM uykusu evresinden bahsedersek - bu ikincil bilincin 

baskın aktivitesidir çünkü ikincil bilinç kendini imgeler ve düşünceler aracılığıyla 

gösterir. İkincil bilincin yüksek aktivitesi ve birincil bilincin bastırılmış aktivitesi 

vardır: beden hareketsizdir, bedendeki tüm süreçler azalmıştır. Bundan dolayı, böyle 

bir bağıntı var. 

 

Andrey: Tamam, ama ya bunu kurbanla ilişkili olarak ele alırsak - bize kurbanın 

direnmediğini söylediniz? Ya da belki de bu durum hipnoza benziyordur? Ya da 

örneğin bir boa ya da yılan bir kurbağayı hipnotize ettiğinde kurbağa istemese de onun 

ağzına girer. Benzer bir şey olabilir mi? 

 

Diana: Ben de bunu düşündüm. Neden mi? Çünkü uyku felcinin ortaya çıktığı 

anlardan biri... İki durumda ortaya çıkıyor: Kişi uykuya dalarken, bir tür uyuşukluk var 

(fizyolojik uykunun ilk aşaması). Bu evrede teta ritimleri tam olarak hakimdir; delta 

ritimleri ortaya çıkar, ama teta ritimleri hakimdir. Ve bu teta ritimleri çok ilginçtir (teta 

ritimleri şeklinde beyin aktivitesi). Çoğu zaman hipnotik durumlarda ortaya çıkarlar. 

Buna "alacakaranlık bilinç durumu" denir. 

 

Alacakaranlık bilinç halinin tezahürleri uyurgezerlik, füg halleri ve trans halleridir. Bu 

hallerde insan beyninde teta ritimleri de hakimdir. Bunlar biri tarafından kontrol edilen 

durumlardır. Üstelik kontrol eden kişi bir insandan farklı olarak insan bedeninin nasıl 

düzenlendiğini, bilincin nasıl çalıştığını ve bu mekanizmaların nasıl etkileşime 

girdiğini çok iyi bilir. Bu mekanizmaların inceliklerini gerçekten biliyor: bu 

mekanizmaları kırmak için hangi düğmeye ve nereye basması gerektiğini. Şimdi çok 

güçlü bir izlenimim var... Biliyorsunuz, gerçekleri karşılaştırırsak, uyku felcinin nasıl 

geliştiğini (daha önce de söyledim ve şimdi bir anlayış var), bu durumun manyaklarda 

ve kurbanlarında nasıl ortaya çıktığını. Ayrıca, özellikle alkol bağımlılığı olduğunda, 

intiharların ve diğer birçok şeyin nasıl meydana geldiği. 

  

Bu arada halüsinasyonlar da çok ilginç bir fenomen. Bilimde uzmanların kafasını 

karıştıran pek çok paradoks var ve sonuç olarak insanlar bunu çözemiyor. Hipnagojik 

(uyutan) ve hipnopompik (uykuyu kaçıran) halüsinasyonlar gibi kavramlar vardır. 

Özellikle uyku felci bazen hipnagojik ve hipnopompik olarak da ikiye ayrılır. 

Dolayısıyla bir kişi uykuya dalarken ve uyanırken ortaya çıkan halüsinasyonlar vardır. 

 



Bir kez daha söylüyorum: halüsinasyonlar bir patolojidir. Bu psikiyatride benimsenmiş 

bir ifadedir. Buna rağmen, bu tür halüsinasyonlar hakkında, bunun aslında bir norm 

olduğuna dair pek çok yorum var. Ama, örneğin bu halüsinasyonlar çoğunlukla belirli 

bir beyin zehirlenmesine sahip kişilerde ortaya çıkıyorsa, bu nasıl bir norm olabilir? 

Çoğu zaman bu alkol zehirlenmesidir. Beyinde alkol zehirlenmesi olduğunda, 

çoğunlukla uyku felci sırasında olduğu gibi halüsinasyonlar ortaya çıkar. 

 

Genel olarak konuşmak gerekirse, bunu anlamak için birbirine bağlanması gereken 

birçok paralellik ve ipucu vardır. Ama bu bir etki, şahsen hiç şüphem yok. Dışsal bir 

etki. Yüzyıllar ve binyıllar boyunca biriken verileri o kadar kolay ele almıyorum: 

yüzyıldan yüzyıla insanlar bu tür durumların ve bu tür etkilerin olduğunu doğruluyor. 

Farklı kıtalarda, farklı uluslar arasında herkes aynı şeyi anlatıyor. Ve bu, insanların 

bugünlerde anlattıklarıyla tamamen örtüşüyor. 

 

Elchin: Eğer her şey çakışıyorsa, o zaman herkes temelde aynı şeyden mi bahsediyor? 

 

Diana: Elbette, evet. 

 

Elchin: Bu nedenle, fanteziler hakkında konuşmak biraz ciddiyetsiz değil mi? 

 

Diana: Bu nedenle, tam tersine, bunun anlaşılması ve daha ciddiye alınması gerekir. 

İnsanlar tarafından anlatılan gerçekler fantezi değildir. Bunlar gerçeklerdir. Çünkü 

bugün tartıştığımız şey (fiziksel etki izleri) bir gerçektir, bir fantezi değildir. Yine de 

şu yorumu da sık sık duyabiliyoruz: "İnsan kendini bir yere çarptı ve neresi olduğunu 

hatırlamıyor." Nasıl yani?! Eğer bir kadın "Tüm vücudum ağrıyor, öyle ki..." diyorsa 

Normal yetişkin bir insan. Şiddet eyleminin ne olduğunu, cinsel eylemin ne olduğunu 

ve farklı şekillerde gerçekleşebileceğini anlıyor. Yani yeterli. 

 

Örneğin, kadınların bedeninde miyomlar ortaya çıktığında iç organların yaralanmaları 

kaydediliyor. Bu da var. Kimse bu ilişkiyi kabul etmek istemiyor. Kabul etmek 

istemiyorlar. Bilim mistik etkileri reddeder. Ama ben videolardan birinde söyledim ve 

psikiyatrinin aslında görünmez dünya ile yüz yüze geldiğini anladığımı paylaştım. Bu 

gerçekten birçok insan için çok ciddi bir sorun: bununla nasıl başa çıkacaklarını 

bilmiyorlar ve bugün kimse onlara bir çıkış yolu sunmuyor. Sürekli korku içinde 

olmak çok eziyet verici bir durum. Sadece korku değil, dehşete dönüşen bir korku. 

 

Elchin: Gördüğümüz gibi, sevgili dostlar, birçok görüş var ama gerçek tektir. Bizim 

görevimiz bu gerçeği bulmaktır ve bu yönde birlikte hareket edersek bunu kesinlikle 

başaracağız. Bu nedenle, lütfen Gölge Kontrol projesine katılın. Bu proje muazzamdır, 

küresel bir projedir ve tarihte henüz böyle bir proje olmamıştır. Görünmez dünyanın 

yaşamlarımız üzerindeki etkisine dair gerçek, kapsamlı, analitik bir araştırma. Bu 

hepimizi ilgilendiriyor. Bu yüzden sevgili dostlar, lütfen projemize katılın!     

 

Andrey: Lütfen katılım taleplerinizi ve görünmez dünya ile etkileşim hikayelerinizi 

şimdi ekranın altında gördüğünüz e-posta adresine gönderin. Kendinize iyi bakın 

dostlar! 



 

shadowcontrol2020@gmail.com 

 

Elchin: Allah hepinizi korusun! 
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