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Uzaylı fenomeni hakkında dünyanın önde gelen sivil otoritelerinden biri olarak ka-
bul edilir ve son derece yetenekli bir araştırmacıdır; kendisi dürüstlüğü ve kararlı-
lığıyla tanınır. Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsü, Portland Kraliyet Donanma İstas-
yonu, Lordlar Kamarası Bütün Partiler UFO Çalışma Grubu, Tıbbi Laboratuvar Bi-
limleri Enstitüsü, Oxford ve Cambridge Union toplulukları, uzaylılar ile ilgili konfe-
rans yaptığı yerler arasındadır. Bunun yanı sıra sıklıkla okullarda ders vermektedir. 
Mayıs 1998’de bu konularla ilgili bir tartışmaya katılmak üzere Pentagon’daki Hava 
Savunma Keşif Ofisi’ne, 2002’de ise Fransız Hava Kuvvetleri Merkezi’ne davet edil-
miştir. Birleşik Devletler Kongresi’nin bazı araştırmalarında birkaç kez danışmanlık 
yapmıştır.

Good’un ilk kitabı olan Above Top Secret (Sidgwick & Jackson, 1987), Birleşik Krallık’ta 
ve Avustralya’da kısa sürede çoksatanlar listesine girmiş ve ardından Morrow tara-
fından Birleşik Devletler’de ve birçok başka ülkede yayımlanmıştır. Diğer kitapları: 
Birleşik Devlerler’de Morrow tarafından 1993’te Alien Contact adıyla basılan Alien 
Liaison (Century, 1991), Alien Base (Century, 1998; Avon, 1999), Unearthly Disclosure 
(Century, 2000) ve Need to Know: UFOs, the Military & Intelligence’dır (Sidgwick & Ja-
ckson, 2006; Pegasus Books, 2007). Bu kitapların bazıları, Sunday Times’ın çoksatanlar 
listesinde yer almıştır. Kitaplarından dört tanesinin önsözü, Birleşik Krallık Donan-
ma Amirali Lord Hill-Norton, Birleşik Devletler eski Savunma Bakanlığı Personel 
Başkanı ve NATO Askeri Komitesi Başkanı tarafından yazılmıştır.

Ulusal Gazeteciler Birliği’nin üyesi olan Timothy Good, kitaplarında sunduğu kanıt-
ların birçoğunu, daha önce “Çok gizli” ibareli olan ve sonradan kamuoyuna açıkla-
nan binlerce istihbarat raporundan, etkileyici fotoğraflardan ve resmi kaynaklardan 
sızan bilgilerden yararlanarak uzun yıllar içinde derlemiştir. Sunday Times gazetesi-
nin savunma haberleri muhabiri James Adams’ın yazdığı gibi, “Good’un derlediği 
kanıtlar, yok sayılamayacak kadar güçlüdür.”

Timothy Good, aynı zamanda profesyonel bir kemancıdır. On dört yıl boyunca Lond-
ra Senfoni Orkestrası’nda yer almış ve Londra’daki diğer bütün büyük orkestralarda 
çalmıştır. Yirmi yıl kadar, çoğunlukla sinema filmleri, televizyon dizileri ve reklam-
ları için yapılan stüdyo kayıtlarında ve pop müzik sanatçılarının albüm kayıtlarında 
çalışmıştır. Bu sanatçılar arasında George Harrison, Elton John, Sör Paul McCartney 
ve U2 da bulunmaktadır. Son dönemlerde daha çok oda orkestraları ve senfoni or-
kestralarıyla çalışmaktadır. Kendisi, ayrıca Kraliyet Müzisyenler Topluluğu’nun bir 
üyesidir.
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ÖNSÖZ
Haktan Akdoğan

D
ünyamızla ilgili sırları bile tam olarak çözemediğimiz bu 
yüzyılda Evren, hayal bile edemeyeceğimiz sonsuzluğuy-
la tam bir fenomen. Sadece galaksimiz boyunca dağılmış, 

sayılamayacak çokluktaki zeki hayat biçimleri kadar, sayılarının 
kesin olarak belirlenmesi imkânsız olan diğer galaksiler içinde 
de var olan zeki hayat biçimlerinden oluşan sonsuz çeşitliliğe sa-
hip bir canlılık mevcut. Gerçek benliğimizi, özümüzü ve bizi ku-
şatan Evren’i tanımadan yaşamımızın anlamını keşfedemeyiz.

Newton’un mekanistik Evren görüşünden Einstein’ın genel 
rölativitesine geldik. Heisenberg’in belirsizlik prensibi yaklaşı-
mı ve çok boyutlu paralel evrenlerin varlığı, bizi, modern fizi-
ğin sınırlarına ulaştırdı. Bugün artık bilim çevrelerinde holistik, 
monist Evren tasarımları örülüyor. Dünya bilimi birçok alanda 
kendi sınırlarını zorlarken, UFO fenomeni konusunda hâlâ çe-
kingen davranıyor. Çünkü akademik çevreler, UFO’ların bilinen 
fizik yasalarının dışına taşan hareketleri sebebiyle, şimdiye ka-
dar oluşturulmuş birçok kuramın bir gecede çöpe atılabileceği 
korkusunu taşıyor. 

Modern bilime göre,  en yakın yıldız sisteminden dahi dünya-
ya ulaşmak imkânsız. Fakat bu kuram, hâlâ konvansiyonel yakıt 
ve taşıt kullanılarak yapılacak yolculuklar için geçerlidir. Oysa 
evrim yolculuğuna dünya insanından yüzbinlerce, hatta milyon-
larca yıl önce başlamış olabilecek bir uygarlığın hâlâ bildiğimiz 
yakıt ve taşıt olanaklarını kullandığını düşünmek inanılmaz öl-
çüde sağlıksız ve tutucu bir yaklaşım olacaktır.
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UFO realitesi hakkında bilgi sahibi olduklarından artık hiçbir 
şüphe bulunmayan dünyanın önde gelen hükümetleri ve küre-
sel hakim güçler, çeşitli dezenformasyon ve gizlilik yöntemleri 
ile UFO olaylarını örtbas ederek olası bir sosyo-kültürel kaosu 
engellemeyi ve aslında kendi hegemonyalarını, bütün gelenek-
sel kurumlarla birlikte sürdürmeyi istiyorlar. Ortaçağ zihniye-
tindeki güç odakları, politik, ekonomik ve menfaatlerine dair 
birtakım endişeler sebebiyle bu konuyla ilgili bilgiler ve kanıtları 
dünya insanlarından saklanmaktadır. Geniş halk kitlelerinin ve 
insanlığın üzerinde amansız otoriteler halinde saltanat süren bu 
çıkar grupları, her ne kadar “Dünya Dışı Zeki Yaşam” gerçeğini 
yadsımaya çalışıyorlarsa da, onların bu art niyetli davranışlarına 
rağmen, dünya dışı varlıklar kendilerini halklar ile bütünleştire-
cek şekillerde takdim etmektedirler.

Aslında UFO realitesinin dünyaya açıklanması, gerek geze-
genimiz ve dünya insanlığı, gerekse çevre, dünya barışı ve insa-
noğlunun geleceği için her alanda benzeri görülmemiş fayda ve 
fırsatlar sağlayacaktır. Böyle bir açıklama, insanlık tarihinin en 
heyecan verici ve en etkileyici anı olacaktır. Dünya dışı uygarlık-
larla kurulacak resmi ilişkiler, insanlığa çevresel, bilimsel, eko-
nomik, sosyo-kültürel ve entelektüel anlamda büyük bir pozitif 
değişim ve dönüşüm potansiyeli sunmaktadır. 

Bu sebeple, dünya dışı uygarlıkların temsilcileri, insanlığın 
genel ortalama realite düzeyini sarsmadan, büyük şoklara ve 
şaşkınlığa yol açmadan, belli bir plan dahilinde dünyanın çeşitli 
bölgelerinde kendilerini göstererek, bazı fiziksel ve psişik teza-
hürlerle varlıklarına ilişkin birçok somut delil de bırakarak, zi-
hinsel ve bilinçsel bakımdan insanlığı ilk açık temasa hazırlıyor. 
UFO’lar ve dünya dışı zeki yaşam olgusu, artık toplumun için-
dedir ve gündelik hayatın dokusuna örülmüş durumda. Bu olay, 
sessiz, derinden ve kalıcı bir şekilde evrensel bir plan dahilinde 
gelişmektedir.

Dünya insanı, çağlar öncesinden başlayıp günümüzde halen 
devam eden bir süreç içerisinde dünya dışı varlıklarla tarihin her 
döneminde karşılaşmıştır. O dönem insanları (önceki çağlarda), 
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göklerden gelen ve çok üstün teknolojileri olan bu varlıkların 
gücü karşısında hayrete düşerek, onların ancak birer tanrı ol-
dukları fikrine kapıldıklarından, bu varlıklar için zorunlu ya da 
planlı rollerini oynamaktan başka çare kalmamıştır.

Evrende Zeki Hayat, doğrudan deneyime konu olan boyu-
tuyla ve buna ek olarak gelişen varlık kozmogonisiyle toplumsal 
dikkatin sınırlarını çoktan aştı, onun odağına yerleşti. Kitlesel 
tanıklığın ve yakın temasların arttığı şu günlerde daha iyi anlı-
yoruz ki, insanlığın değişim ve dönüşüm sürecini, evrende zeki 
hayatla ilgili çalışmalar ve gelişmeler doğrudan belirleyecek. 
Dünya dışı zeki yaşamla insanlığın karşı karşıya geleceği günler 
pek uzak görünmüyor.

İnsanlık yeni çağın enerjilerinin müthiş tesiri altında, “uyan-
ma” yönünde yavaş yavaş silkinirken, kozmik dostlarıyla tanış-
mak için de gün sayıyor. İnsanlık şuursal olarak hazır olduğu, 
istenen kıvam oluştuğu anda, evrenin daha üst bilinç katmanla-
rının temsilcileriyle ilk randevu kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. 
Bunu belirleyecek olan kolektif insanlık bilincinin belirli bir algı 
seviyesine ulaşmasıdır. Yani, randevunun tarihini insanlık ken-
disi belirleyecek. 

Dünya insanın uyanmasının ve eğitilmesinin zamanı çoktan 
geldi, hatta geçiyor. Evrene uyum sağlayabilmek ve neslimizin 
devamı için bir an önce tavırlarımızı değiştirmeliyiz.

Bizim galaktik kökenimizi ve güçlerimizi yeniden kazanacak 
varlıklar olduğumuzu kabul etmenin zamanı geldi. Gerçekten 
de dünya yaşamının gerçek sınırlılığını ve burada bulunmaktaki 
amacımızı kavrayabilmek için gereksindiğimiz yaşamsal bilgiye, 
zihnini ve kalbini açan herkes ulaşabilir.

Gezegenimiz, gerek üzerinde yaşamakta olan insan neslinin 
şimdiye kadar sergilediği yaşam tarzının, gerek kendi jeofiziksel 
özelliklerinin, gerekse dış uzaydan gelen kozmik etkilerin doğal 
bir sonucu olarak 21. yüzyıla hızı gitgide artan değişiklikler için-
de girdi. Gezegenimizin ve insanlığın içinde bulunduğu, belki 
de insanlık tarihinin en önemli geçiş döneminde, yeni enerjilerin 
baskısı altında, farkındalık ve aydınlanma çalışmaları hızla artı-
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yor.
Şimdi tüm bilginin açıkça paylaşıldığı bir zamanda yaşıyo-

ruz. Tüm spiritüel kaynaklar bunun baskısı altında tezahür edi-
yorlar. Dünyadaki titreşimin hızla spiritüelleşmesi, evrensel, bü-
tüncül varlık görüşünün farkındalıklarımızda iyice netleşmesi, 
önümüzdeki sürecin çok hızlanacağının açık işaretleridir. 

Paranormal olaylara duyulan ilgi, mistik söylencelerden, özel 
insanlara has ve tanrısal destekli tanımlardan uzaklaşıp insanlaş-
tı. Bugün paranormal normalleşmeye başladı. Bunun nedenleri 
arasında, paranormal fenomenleri yaşayanların giderek çoğal-
ması ve paranormali normalleştiren bilgi düzeyinin çok hızlı ge-
lişim göstermesini sayabiliriz. Bilgimiz arttıkça, önyargılarımız 
çözüldükçe, kaba bir maddecilikten sıyrıldıkça anlaşılmaktadır 
ki Evren, yalnız bizler için var olmamıştır. Evren ve evrenler can-
lıdır ve zekidir.  Bu canlılık ve zekâ, metafizik düşünce ve eylem 
değil, bilimsel verilere dayalı bir gerçekliktir. 

Tüm evren, evrenler ve boyutlar, her şey ışığın ve enerjinin 
görünen ve görünmeyen dalga boylarından oluşmaktadır. Her 
şey bir enerji, frekans ve titreşim. Vücut yapımız da öyle. Organ-
larımız hücrelerden oluşsa da hücreler moleküllerden oluşuyor 
ve moleküller de atomlardan. Aslında bizler elektromanyetik bir 
dalga formuyuz. Bizim duygularımız, düşüncelerimiz ve tüm 
yediklerimiz de titreşim yayıyor. 

Dolayısıyla her şey ile etkileşim halindeyiz, bütün evren bir-
birine bağlı. Bu yeni dünya görüşü organik, bütüncül ve ekolo-
jik özellikler taşımakta. Evren artık çok sayıda birbirinden farklı 
nesnelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir makine biçiminde 
tasarlanmıyor. Tam tersine evren, birbirinden ayrı ve farklı du-
ran parçaları birbiriyle özden ilişkili olan, bölünmez ve dinamik 
bir bütünlük olarak tanımlanıyor. 

Asıl ilgilenmemiz gereken ve gerçekte kim olduğumuzu, 
özümüze ulaşmamızı sağlayacak olan, ruhsal gelişimimiz ve 
gerçek gücümüze uyanışımızı sağlayacak şey, içimizdeki mikro 
kozmosu keşfetmek olacaktır. Biz insanoğlu yüksek bilincin ta 
kendisiyiz, O’nu hiçbir zaman yitirmedik. Yalnızca bin bir çeşit 
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meşgalenin ağlarına takılıp kaldık. Farkındalığımızı ve yüksek 
bilincimizi, takılıp kaldığı şeylerden kurtarmak ve artık kendi 
içimizde huzura ererek, kendimize ulaşabilmek ve Tanrısallığı-
mızı hatırlamak zamanıdır şimdi.

Bizler, bilinmeyeni bilinir kılmayı içeren bir keşif, deneyim 
ve tekâmül misyonuyla Ana Kaynak’tan uzaklaşmış ve tekrar 
“O”na dönüş yolunda olan “uzaylı bir ırkız.” 

Hepimiz sonsuz olasılıklar içeren kuantum bir alanda kendi 
realitelerimizin yaratıcılarıyız. Dönüşümün başlıca anahtarı bu-
nun idrakidir. Artık, DNA’larımızdaki sarmallarda kodlanmış 
olan sınırsız potansiyelimizin kilidini açmanın zamanı gelmiştir!

Uzay çağı, insan bilincinin yerden göğe yükselmesi, yeni bir 
gerçeğin bilinç alanında belirlenmesi, insanda evrensellik ruhu-
nun canlanmasıdır. Uzay çağı, bencil ve bilinçsiz gerçekliğimizi 
sarsan, yeni anlayış ve sevgi getiren bir devrin ismidir. Çünkü 
uzay ve dünya dışı varlıklar, insanlığın kökenidir.

Çok yakın gelecekte dünya insanın zihinsel gelişimi alacaka-
ranlıkta tutulan bu gerçekleri gün ışığında gözlemleyebilecek 
düzeye yükselince, dünya insanlığı bir anlamda “uyanınca”, bi-
linmeyenler bilinenler haline gelecek ve karanlık “IŞIĞA” dönü-
şecektir. 

Yarınların Işığını hep birlikte yaratabilmek umuduyla,
Işıltınıza sahip çıkın!

Haktan Akdoğan
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Timothy Good ile Haktan Akdoğan’ın araştırma gezisinden, ilk kez yayınlanan 
fotoğraflar. Arkada, Floransa’daki Palazzo Vecchio Müzesi’nde sergilenmekte olan 

“Meryem ve Aziz Giovannino” tablosu yer alıyor. 15. yüzyıla ait bu tabloda,
Hz Meryem’in başının arkasında resmedilen UFO’yu görüyoruz.

“Meryem ve Aziz Giovannino”, Domenico Ghirlondaio
Floranda - Palazzo Vecchio Müzesi
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2
010 yılında The Daily Telegraph, Washington D.C.’deki Ulu-
sal Basın Kulübü’nde gerçekleştirilen sıradışı bir basın top-
lantısından alıntı yaparak, “Amerika Birleşik Devletleri 

Hava Kuvvetleri’ne göre uzaylılar yeryüzüne inerek İngiliz ve 
Amerikan nükleer füze tesislerine sızıp silahları sabote ettiler,” 
iddiasında bulundu. “Altı emekli subay ve bir eski astsubay, 
2003 yılı kadar yakın bir zamanda, uzaylıların nükleer tesislere 
sızdığını açıklayan 120’den fazla askeri personelin tanık raporla-
rını ele geçirdiklerini iddia ettiler. Bazı raporlara göre disk şek-
lindeki bir cisim nükleer tesislerin yakınlarında havada durduğu 
sırada nükleer füzeler arıza vermeye başlamıştı.”1

Ocak 2012’de Bruce ve Priscilla Wetherhill, İngiltere’deki Ku-
zey Pennies’in Teesdale bölgesinde, Gainford ve Barnard Kalesi 
arasındaki bölgede yaşadıkları olayı, olaydan iki yıl sonra, “O 
şeyi gördük. Bir araba gibi alçaktan hareket ederek doğrudan 
üzerimize geliyordu ve kocamandı,” diyerek açıkladılar. “Çok 
korkutucuydu,” diye itiraf etti Priscilla. “Bruce, arabayı kullan-
maya devam etti ama onun bize çarpacağını düşünerek ikimiz de 
hızla eğildik. ‘Buraya kadarmış. İşimiz bitti,’ diye düşündüm.”

Bardak altlığı biçiminde, üst kısmı karanlık ve alt kısmı parlak 
olarak tarif ettikleri sessiz cismin, “aşağı sarkan çeliğimsi uzan-
tıları” da vardı. Cisim son anda yönünü değiştirip yükselmeye 
başlamış, arabayı kıl payı ıskalayıp gökyüzünde kaybolmuştu. 

1  Harnden, Toby, “Emekli memur: Uzaylılar, nükleer füzeleri hedef aldılar”, The 
Daily Telegraph, 28 Eylül 2010.



16

T i m o t h y  G o o d

Wetherhill çifti, bu cismin arabalarının tavanında çizikler bırak-
mış olabileceğini düşünmüştü ama hiçbir iz yoktu. Bay Wethe-
rill, “Ben gerçekçi bir insanım ama gördüğüm şeyin ne olduğu-
nu da biliyorum, inanılmazdı,” demişti “İki yüz yıl yaşasam bile 
böyle bir şeyi tekrar göremem.” Çift, bu olaydan iki yıl sonra, 
Teesdale’de yaşanan çok sayıdaki UFO gözleminin ardından ya-
şadıkları olayı açıkladı.2

Roy Shaw, uzaylılara, hayaletlere, uçan dairelere ya da doku-
namadığı ve açıklayamadığı şeylere inanmayan birisiydi. Ta ki 
2010 yılına, Wetherhill çiftinin yaşadığı deneyimle hemen hemen 
aynı döneme kadar. Roy Shaw, 6 Şubat günü saat 21.30 sırala-
rında Devon’daki Exmouth kentinde bulunan Phear Parkı’nda 
köpeğini gezdirirken, nereden geldiği belli olmayan büyük bir 
uçan cisim gördü.

Gördüğü şeyi, yerel gazete muhabiri Becca Gliddon’a, “Yu-
varlak şekilli, yaklaşık dokuz metre çapında ve otuz metre uzun-
luğunda, çevresinde mavi ve kırmızı ışıklar yanan bir cisimdi. 
Parkın sonundaki çalılıklara yakın bir alana indi,” diye anlattı. 
“Sadece beyaz bir cisim olarak adlandırabileceğim şey bize doğ-
ru gelince köpeğim hırlamaya başladı. Yaklaşık bir buçuk metre 
yükseklikten uçuyordu, yarı saydamdı ve yavaşça bize doğru 
yaklaşıyordu. Çıkardığı vızıltılı ses, beni sersemletmişti… Sesin 
tam olarak nereden geldiğini anlayamıyordum ama doğrudan 
bana doğru geliyordu. Hemen parkın içine kaçmaya başladım.”

Bay Shaw, UFO’nun çalılıkların çitleri üzerinde havada sabit 
durduğunu, daha sonra 45 derecelik bir açı çizerek sola doğru 
yüksek bir süratle fırlamadan önce, yatay şekilde soldan sağa 
doğru hareket ettiğini söylemişti. UFO aracının “nereden geldiği 
belli değildi.” Bay Shaw, UFO aracının iniş yaptığını ya da ba-
şının üstünden uçtuğunu görmemişti. Normalde son derece sa-
kin olan İskoç çoban cinsi köpeği, yaklaşan cisme önce dişlerini 
gösterip ardından koşarak kaçmıştı. “Çılgınca koşarken bileğimi 
burktum. Köpeğim Syd, inilti benzeri sesler çıkarmayı sürdürdü 

2 Brookes, Trevor, “Yaşlı çift: UFO, arabamızın birkaç santimetre ötesinden geçti”, 
Teesdale Mercury, 18 Ocak 2012. Bay Brooks (gazetenin editörü), bana çiftin Ocak 
2010’da gerçekleşen olayın tam tarihini maalesef hatırlayamadığını söyledi.


