Özet
30 yıldır yapılan matematiksel teorik ve deneysel araştırmalar, hadronik
mekanik adı altında kuantum makaniğinin genel bir yapısını elde etme
başarılmıştır ve çeşitli endüstri alanlarında temiz (çevreyi kirletmeyen) ve
ucuz yakıt elde edilmesine olanak sağlamıştır ,şu an çeşitli ülkelerde
uygulamaları yapılmaktadır.
Bu rapor , hidronik mekaniğin bir uygulaması olan Intermediate
Controlled nükler füzyon adıyla bilinen gerçekten yeni ve temiz enerji
kaynaklarının elde edilmesi ile ilgilenmektedir. Labortuvarlarda devam
etmekte olan araştırmalar yıldızlardaki proton ve elektronlardan
meydana gelen nötronların sentezi esasına dayanmaktadır ki bu sentez
başlangıç formu olarak başarıyla elde edilmiştir. Bu araştırma nötronun
ara sentezi yoluyla karbon ve dötriyumdan hidrojen sentezlenmesiyle
ilgilenmektedir. Çünkü nitrojen sentezi; çok esoenerjik ,mümkün olan
nükler sentezlerin en kolayı ve en temizidir çünkü eşik değer enerjisi
altında radyasyon yaymamakta ve radioaktif atıklar oluşturmamaktadır.
Önemli ortak yatırımlar sayesinde kullanılan elektrik enerjisinin beş katı
enerji çıkışı başarıyla elde edilmiştir. Bunun için Amerika’da nitrojen
sentezi mekanizması anlaşılmaya çalışılmakta ve yeni elektrik güç
kaynaklarına uygulanmaya çalışılmaktadır. Araştırma italyan amerikan
fizikçi Dr. Ruggero Maria Santilli, Harvard Üniversitesi’nde Doe destekli
ilk bilim adamıdır
20.Yüzyıl Teorilerinin Yetersizliği:
Tüm enerjiler Einstein ve kuantum teorileri aracılığı ile yaklaşık elli yıl
once tespit edilmiştir ve çevresel olarak kabul edilemez olduğu
anlaşılmıştır. Endüsriyel açıdan eski teorilerle çevreyi kirletmeyen
enerjiler için anlamlı sonuçlar elde edilmesi üzerine büyüen bir fikir birliği
oluşmuştur.
Enerji yayılımı açısından bu teorilerin yetersizliği etik olarak ses
uzmanları tarafından da iyi bilinmektedir. Einstein ve kuantum teorileri
atomic yapılardaki orbitaller,hızlandırıcılardaki parçacıklar gibi zamanın
ters akışından etkilenmeyen değişmeyen olayları ortaya çıkarmıştır ve
handi şartlar için teorilerin geçerli olduğunu göstermektedir
Ama, tüm enerjilerin yayılma prosesleri tersinir değildir ,yani zamanı
tersine görüntüleri Causality kanunua aykırıdır.Bu yüzden,time reversal
teorileri için ,Einstein ve kuantum teorileri gibi,tersinir
olmayan
sistermlerin geçerli olması imkansızdır.özellikle ,eğer uygulanırsa tersinir
zaman görüntülerinin varlığı için sonlu olasılık gerektirdiği

söylenmektedir.örneğin karbonun yanmasından sonra teoriler şunu
öngörmektedir duman ve küller orjinal yakıtı tekrardan oluşturur.
Yüksek mertebedeki fizikçilerin sayısı azaldığı için Einstein ve kuvantum
teorilerinin zamanın sonuna kadar şartlar ne olursa olsun geçerli
olacağını söylemeleri gölge düşürmekte …..bu raporun ciddi bir şekilde
değerlendirilmesi bahsedilen teorilerin orjinal kavram ve doğruluklarının
şartlarının ötesinde yetersizliklerinin bilinmesini gerektirmektedir.
Hadronik Matematik,Mekanik ve Kimya
Cilt1:Einstein’nın özel ve genel izafiyet teorilerinin sınırlılıkları
Kuantum Mekaniği veKuantum Kimya
Ruggero Maria Santilli
Uluslararası Akedemik Yayınlar(2008)
Ücretsiz pdf formatı mevcuttur http://www.i-b-r.org/docs/HMMC-1-02-2608.pdf adresinden indirebilirisiniz.
Kısaca,Einstein’nin özel izafiyet teorisi, kuantum mekaniği ve kuantum
kimyası gerçekten muazzam teorilerdir ama şimdi geçmiş yüzyıla
aitler.Gelecek için ise yeni bilimsel ufuklara yelken açacak yeni teoriler
gerekmektedir.
Hadronik Mekaniğin Tanımı
Yeni teorilere olan ihtiyaç yirminci yüzyılın ikinci yarısında iyice
belirginleşti.Aslında,1970lerin sonu ve 1980lerin başlarında Harvard
üniversitesindeyken,yeni enerji kaynakları bulmak için Carter Yönetim
kurumunun gözetmenliğinde tüm gerekli araştırmaları başlatmak için
Santilli Enerji Bölümünden beş adet burs aldı.
Burda anlatılan tüm olaylar asıl övgüleri hakeden Carter Yönetim Kurulu
ve Amerika Enerji Bölümü nün burslarıyla sağlanmıştır.
Bu şekilde,Santilli,1978 yılında Hadronik mekanik adı altında kuantum
mekaniğinin yeni bir yapısını ileri sürdü.Onun bu çağrısına dünya
çapında yüzlerce matematikçi,teorisyen,ve deney uzmanları karşılık
verdi.Böyle bir çaba ile 30 yıl içinde dünya çapında en ünlü bilim
dergilerinde yayınlanmış 20,000 i aşkın makale yayınlandı.2005 yılına
kadar ki 40 sayfalık bibliografisini aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.
http://www.santilli-foundation.org/docs/Santilli-64.pdf

Genel eğitim düzeyli halka ulaşması için bu çalışmaların gözden
geçirilmiş hali Santilli Vakfı'nın Mütevelliler tarafından hala yürütülmekte
http://www.santilli-foundation.org/ ve
http://www.santilli-foundation.org/santilli-scientific-discoveries.html
web sayfasından kontrol edilebilir
2008 tarihli bu çalışmalar kapsamlı bir teknik incelemesi beş Monograf
olarak mevcuttur

HADRONIK MATEMATİK, MEKANİK VE KİMYA (HMMC)
cilt I, II, III, IV, V
Ruggero Maria Santilli
http://www.i-b-r.org/Hadronic-Mechanics.htm
siteden ücretsiz yükleme olarak kullanılabilir.

YENİ MEVCUT ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
Plan(HMMC Cilt 1-3e bak) ve deneysel verilerin(HHMC Cilt1-3 bak)
başarılı sonuçlarıyla Hadronik mekanik yeni endüstriel uygulamalar
doğurdu ve bunlardan bazıları şu an uygulamda ama Amerika , Rusya
Çin ve Bazı diğer ülkelerde askeri endsütri tarafından büyük bir gizlilik
içinde yürütülmketdir.
Başlangıçta,Hadronik mekanik ,bağları manyetik esaslı olan Santilli
Magnekül olarak adlandırılan yeni bir kimyasal türün endüstriel
gelişimine ve teorik uygulamalarına olanak sağlamıştır.,
Buna karşılık,bu gelişmeler, tamamen yanan yeni sınıf yakıtların
geliştirilmesine olanak sağlamışıtr çünkü;yanma sıcaklığında tüm
manyetik etkiler kaybolur,bu yüzden HC ,CO ve diğer zehirli atıklar
olmaksızın yanmaya tek tek hazır olan atomlar içerilir.

Magneküler Yapılı Yeni Yakıtlar
Ruggero Maria Santilli
Ücretsiz olarak
www.i-b-r.org/docs/Fuels-Magnecular-Structure.pdf
adresinden indirebilirisiniz.
Yeni yakıtların endüstriel uygulamaların bahsedecek olursak;
1)Plasma ark akışkanlığı refinerilerinin gelişimi ,teknik olarak Hadronik
reaktörler olarak bilinirler,çeşitli sıvı atıkların temiz yanma sağlayan,ucuz
ve tamamen yanan ve http://www.magnegas.com/ sitesinde de verildiği
gibi magnagas adıyla bilinen yakıtlara, dönüşmesine olanak
sağlar.Temel stok maddeleri,atık sıvılar heryerde mevcut olduğu için
endüstriyel açıdan Santilli’s Magnegas teknolojisi yakıt bağımsızlığını
elde etmek için elverişlidir .Magnegas yakıtların fosil yakıtlara göre ucuz
oluşu ,tabiki yeterli kaynak sağlnırsa,petrol yakıtlarının yüksek fiyatlarını
,sıvı atıklardan elde edilen yakıtlarla kıyasladığımızda tüm şüphelerin de
ötesinde olduğu görülür,bu yüzden; yakıt bağımsızlığı ,petrol
yatırımlarından yeteri kadar bağımsız olan hükümetler tarafından gerekli
bir politik karar haline getirilmiştir.Son zamanlarda Magnegas Şirketi,
yakıt stoklarını MNGA markasıyla halk satışına sunmaya başlamıştır,ve
ekonomik durgunluğa rağmen dünya çapında hızla yayılmaktadır.
2) http://hytechapps.com/ sitesinde gösteridiği gibi yeni elektroliz
tekniklerinin kullanılmasıyla damıtılmış suyun hidrojen ve oksijenden
oluşan magneküler forma dönüştürülmesiyle üretilen HHO gazının
endüstriyel gelişimi, ki bu isim Santilli tarafından verilmiştir.
3) Betavoltaj pillerin de de bazı uygulamalar yapılmıştır.yani,
http://peswiki.com/energy/PowerPedia:BetaVoltaic sitesinde anlatıldığı
gibi çeşitli metallerin uyarılmasıyla elektron üretmeye dayanmaktadır.
Buyüzden bir nevi ‘atomik pil’ üretimi de denebilir tabi gerekli zaman ve
yatırımlarla.
Hadronik mekaniğin uygulanmasıylaçeşitli çalışmaların yürütüldüğü
haberlerini
almaktayız.Örneğin;rus
kimyagerler
askeri
jetlerin
yakıtlarınıdan maximum güç elde etmek için hadronik kimyayı
kullanmaktadır.

YENİ ,TEMİZ ENERJİLER VE YAKITLARA UYGULAMALARIYLA
HADRONİK KİMYANIN KURULUŞU
R.M. Santilli,
Kluwer akademi yayınları(2001)
Sadece
bilimsel
araştıramlar
için
http://www.santillifoundation.org/docs/Santilli-113.pdf
Sitesinde mevcuttur ve rusçaya çevrilmiş versiyonunu
http://i-b-r.org/docs/Santilli-Hadronic-Chemistry.pdf
sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Ayrıca ikinci monograf çinceye çevrildiği haberini aldık anlaşılan ileri
uygulamalar için kullanıldı ve Einstein teorileri üzerine kurulmuş çıkarlar
her nekadar kötü bir muhalefet oluştursa da Amerika tarafından
uygulamalarına başlanılmıştır.
SANTILLI’NİN YENİ ENERJİ ARAŞTIRMALARININ ANA HEDEFLERİ
Yeni yakıtların başarıyla elde edilmesinin ardından,Dr.Santilli’ nin ilk
araştırmasının amacı hadron,çekirdek ve molekül düzeyinde hadronik
mekaniğin öngördüğü yeni temiz enerji kaynaklarının devam etmekte
olan araştırmasını tamamlamak( ama bu Einsteinin özel ve genel
görelilik kuramlarıyla imkansızdır.) Bu umut vadedici yeni enerji kaynağı
Intermediate controlled nuclear fusions olarak bilinmektedir.
Esasen günümüzde,geçtiğimiz on yıl boyunca ” soğuk” ve ” sıcak”
füzyon ile ilgili yürütülen birçok çabanın endüstriyel ilişkisinin başarıyla
sonuçlanmadığı ve birçok sebepten dolayı başarılamayacağı üzerinde
büyük bir fakir birliği var.Soğuk füzyon endüstriyel gelişimi başarıyla
sağlayamaz çünkü sistematik ve kontrollü olarak atom çekirdeğinin
soğutulması için yeterli enerjiye sahip değildir ve çekirdek füzyonunun
başlaması için gerekli ön koşullar sağlanmamaktadır.Sıcak füzyon çok
yüksek enerjide meydana gelmektedir,bu yüzden control edilemeyen
dengesizliklere sebep olabilir.Dr. Santilli’nin en iyi bilinen yeni füzyonları
1)Orta değerdedir; şu anlamda ,çekirdeğin sistematik olarak ekspojırı ve
diğer ihtiyaçları için sadece gerekli miktarda soğuk ve sıcak füzyon
arasındaki eşik değer enerjisinde meydana gelir.
2)Kontrollüdür;çünkü
gücün,akımın,voltun,akışkanlığın,sıcaklığın,basıncın,hareketin ve diğer
mühendislik kavramlarının kontrolü sağlanmıştır.

3) Temizdir, çünkü sentezlerin düzenli seçimi ve ikincil olaylar için gerekli
olan enerjinin açığa çıkmamasından dolayı zararlı atık ve ikincil
radyasyon atıkları yoktur.

Dr. Santilli ve teknisyeni Michael Rodrigues ,nötronun labaratuar sentezi için kullanılan
otomatik ve uzaktan kumandalı hadronik reaktörünü kontrol ediyorlar.

DOĞADAKİ TEMEL SENTEZLER:NÖTRON
Yıldızlar hayatlarını saf hidrojen gazı olarak başlatırlar ve ilk önce proton
ve elektronlardan nötron oluştururlar,sonra dötrondan ve daha sonra
heliyum ve diğer elementlerden oluştururlar.Bu yüzden ,nötronun sentezi
çoktan beri doğanın temel sentezidir.Geçmişte nötron sentezi için
vazgeçilmez olan şartlar sağlanmaksızın, nükleer sentez için yapılan

herhangi bir araştırma veya yatırım , şahsi yada genel,bunu kanıtladı ve
muhtemele veya diğer şüphelerin ötesinde temiz olduğunu yine
kanıtlayacaktır.
Nötronun sentezi hadronik mekaniğin de zaferidir çünkü Einstein’ın
teorileri ve kuantum teorileri bu söylenen sentezleri hiçbir şekilde
yapamazdı.Bu, teknik açıdan kuantum teorilerini doğrulayan tüm bağlar
çekirdek,atom ve molekül durumunda
olduğu gibi mass defect(kütle ayrımı) yani ters bağlayıcı enerjisinden
kaynaklanmaktadır ve sistemlerin temel denklemler ve kuantum teorileri
yasaları gerçekten doğrulanmaktadır.
Bununla beraber nötron; proton ve elektronun kütleleri toplamından daha
ağırdır,bu yüzden bir kütle bağlayıcı veya 0.782MeV luk pozitif bağlama
enerjisi gerektirir,alanlarında uzman kişilerin de tahmin ettiği gibi bu
enerjinin altındaki enerjiler için Einstein ve kuantum teorileri yetersiz hale
gelir.
30 yıllık araştırmanın ardından,hadronik mekanik ; bir proton ve bir
elektronun sentezi ile oluşan nötronun tüm karakteristik özelliklerini
numerik olarak tam ve zaman invariyant olarak sunulmasına olanak
sağlamıştır. Rus(Gürcü) bir bilim adamı tarafından genel bir incelemesi
okuyucular için mevcuttur.
THE RUTHERFORD-SANTILLI NEUTRON,
J.V. Kadeisvili
http://www.i-b-r.org/Rutherford-Santilli-II.pdf
sitesinde pdf formatında ücretsiz olarak indirebilrsiniz veya html
formatında aşağıdaki siteden
http://www.i-b-r.org/Rutherford_Santilli_neutron.htm
ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
NÖTRONUN LABORATUAR SENTEZİ
Proton ve elektrondan nötron sentezi deneyi 1960’ların sonu ve
1970’lerin başında ilk kez italyan rahip ve bilim adamı Don Carlo Borghi
liderliğindeki bir deney takımı tarafından ,hidrojen gazı ile doldurulmuş
özel bir klistronun DC arkları ve rezonanslı mikrodalgalara maruz
bırakılmasıyla yapılmıştır.
Tarihi sonuçlar daha on yıl önce Amerikadaki akademiler tarafından bir
çok kez,akademi ve hükümet dokunulmazlığı altında korunan bilimsel

eşkıyalık davranışları ile inanılmayacak şekilde reddedilmiştir.Çünkü bu
deneyin kabulü Einstein öğretilerinin ve kuantum mekaniğinin açıklarını
kabul etmeyi gerektiriyordu.
Neredeyse dünya çapındaki tüm fizik laboratuvarları Don Borghi’nin
deneyini değil doğrulamak yada çürütmek ,tekrarlamayı düşünmeyi bile
reddetmişlerdir ve bunu yerine dramatik bir şekilde daha pahalı ve son
derece kötü kayda değer olmayan deneyler yapmışlardır.

Kullanlılan elektrik enerjisinden beş kat daha fazla enerji çıkışı sağlayan Dr.Santilli tarafından
kullanılan tam otomatik hadronik reaktörden bir görünüş.Yukardaki reaktör meraklıları için hala
Florida da mevcut.

Herhangi bir fizik laboratuvarında tekrarlanabilecek olan bu deney ,30
yıllık deneme ve başarısızlıkların ardından,Santilli deneyi teknisyenleri
Allen, John (Tom) Judy, Michael Rodrigues, Jim Alban, Ray Jones ile
yapmaktan başka bir yol bulamadı.16 aylık testlerden sonra Don
Borghi’sin sonuçlarını tam olarak elde ettiler ve aşağıdaki sayfada
sundular.

DON BORGHI’NİN LABORATUAR ORTAMINDA PROTON
ELEKTRONLARDAN NÖTRON SENTEZİNİN AÇIK ONAYI

VE

Ruggero Maria Santilli
Sayfayı aşağıdaki siteden üzretsiz olarak indirebilirsiniz
http://www.i-b-r.org/NeutronSynthesis.pdf
resimleriyle beraber aşağıdaki siteden indirebilirisniz
htt THE INDUSTRIAL NITROGEN SYNTHESIS
Hava içeren bir amberin kimyasal analizine gore 100 milyon yıl once
dünya atmosferinde yaklaşık yüzde 30 nitrojen vardı ,bu yavaş yavaş
artarak şuan yüzde 80 lere kadar ulaşmıştır.
Bu oluş,gezegenimizdeki bu nitrojenin kaynağını araştırmak için stimüle
edildi.Mantıklı bir cevap nitrojenin yıldırımlar tarafından karbon ve
hidrojenden yani heryerde bol miktarda bulunan elementler yoluyla
(dötriyumun aradeğer sentezi yoluyla) üretilmesidir.
Ek
olarak,nükleer
sentezler
gök
gürültülerini
numerik
olarak(‘bilimsellikten’ öte ) açıklamak için gereklidir çünkü yanlızca
kimyasal reaksiyonlar (eski teorileri destekleyen akademisyenler gibi)
ciddi bilimsel deneylerde ihtiyaç duyulan ve şimşeklerin çok küçük
zikzak hareketleri ve son derece kısa bir sürede oluşturdukları o
muazzam enerjiyi(yaklaşık olarak yüzlerce tonluk dinamitine denk)
sağlayamazlar.Son olarak,doğanın seçtiği bu nükleer sentezlerin çevreye
zarar vermemesi umuluyor.
Nötron sentezinin başarıyla elde edilmesinin ardından,tabi ana yol
gösterici olarak doğanın öğretiklerine bağlı kalarak, Dr.Santilli ,yanlız
bilimsel açıdan değil endüstriel açıdan da ,nötron aradeğer sentezinin ve
sonuç olarak dötron-2 sentezinin ardından , bir karbon-12 ve iki hidrojen1 in senteziyle nitrojen-14 ün basit bir şekilde başarıyla elde edilmesinde
de ileri bir başarı elde etmiştir.En güncel sonuçları aşağıdaki siteden
görebilirsiniz.
http://www.neutronstructure.org/neutron-synthesis.htm

Bir çok GC-MS taramaları hadronik reaktörler tarafından üretilen sıvı içindeki nitrojen
miktarının yüzde olarak 28 amu daki nitrojenin tespitini göstermektedir.Şunu söylemek gerekir
ki işlemlerden once hadronik reaktörler patlayıcı karışımların oluşumunu önlemk için içindeki
havadan dikkatlice arındırılmıştır.

YENİ “KONTROLLÜ ARADEĞER NÜKLEER FÜZYON” VE
HADRONİK MEKANİĞİN TAHMİN ETTİĞİ GİBİ ENDÜSTRİYEL
GERÇEKLEŞTİRMELERİ ÜZERİNE BİR RAPOR
Ruggero Maria Santilli
Ücretsiz olarak
http://www.i-b-r.org/CNF-printed.pdf
sitesinden
indirebilirsiniz ama bazı aşikar gizlilik sebeplerinden dolayı kısmi olarak
ifşa edilmiştir.

Görüldüğü üzere, deneyin en umut verici yönü,gerekli şartlarda enerji ilk
kez eşik değere ulaştığında nitrojen sentezi gerçekten de ihtiyaç duyulan
enerjinin azlığından dolayı esoenerjik ve zararlı radyasyon ve atık ürünler
bırakmaması anlamında temizdir.Sıcaklık haricinde herhangi bir ikincil
enerjiye ihtiyaç duyulmaksızın nitrojenden elde edilen karbon veya
dötriyum birleşemez ve herhangi bir bileşke oluşturmazlar.

Şu an;Dr.Santilli ,Florida’daki laboratuarlarında seçilmiş ziyaretçilerin de
doğruladığı üzere, kullanılan elektrik enerjisinin beş katı kadar elektrik
enerji üretimi verimliliğine ulaşmıştır.Şunu da belirtmek gerekir
ki;Dr.Santilli yukarıda belgelerinden alıntılar yaparak verdiği sayfalarda
kasıtlı olarak fazla üretilen enerjinin sebebini açık kapı olarak
bırakmıştır.Yani;bahsedilen
fazla
enerjinin kimyasal kökenli olup
olmadığını, nitrojen sentezi sonucu üretilip üretilmediğini yada diğer
nükleer sentezler yoluyla üretilip üretilmediğini belirtmemiştir.
Bununla birlikte,yukarıdaki eksik olan sayfaların yayınlanmasından sonra
yapılan hesaplamalar gösterdi ki,tek başına esoenerjik kimyasal
reaksiyon,nicel olarak beş kat fazla üretilen enerjinin çıkış sebebi
olamaz.Bu yüzden belgelerde sunulduğu gibi nükler sentezden elde
edilmiş olabilir.

DR.SANTILLI’NİN KONTROLLÜ NÜKLEER FÜZYON DENEYİNİN
AÇIK ONAYI
Terry Allen, John (Tom) Judy, Michael Rodrigues, Jim Alban, ve Ray
Jones. Yayımlama için sunulmuştur ve ücretsiz olarak
http://www.i-b-r.org/CNF-Confirm.pdf sitesinden indirebilirsiniz.
Şunu da belirtmek gerekir ki,1970 lerin sonunda ve 1980 lerin başında
pür matematiksel çalışmaların yürütülmesi için yukarda belirtilen DOE
tarafından verilen beş adet bağışın ardında,burda rapor edilen tüm
araştırmalar Amerika Birleşmiş Devletleri tarafından ve yurt dışından
verilen fonlarla desteklenmiştir.

Dr.Santilli ,yapım aşamasındaki büyük bir hadronik reaktör hakkında teknisyenleri John T.
Judy, Michael Rodriguez, ve Eugene West ile nitrojen sentezinin geliştirilmesi için konuşurken.

Ama milyonlarca dolar kamu fonu,Einstein’ın teorilerinin ve kuantum
teorilerinin çıkarları için, her ne kadar bunların endüstriyel
uygulamalarının imkansız olduğunu fark etmelerine rağmen sıcak ve
diğer füzyon deneylerinde kullanıldı..Santilli’nin orta kontrollü nükleer
füzyon deneyi sanırsak bu çıkarlara ters düştüğü için bu deneyin
uygulanmasının herhangi bir girişimi, sıcak füzyon deneyinde olduğu
gibi kendi deneylerinde gösterdikleri kararlılığın gereklerini itiraf
etmeksizin, toplum için bir tehlike olarak gördüler.
GÜVENLİK AÇISINDAN:
Einstein’ın özel görelilik kuramı ve kuantum mekaniğine üstünlük
gösterme niyetinden dolayı Dr. Santilli Amerika Birleişik Devletlerinde
;en kötü akademik engellemelerin hedefi haline gelmiştir,bu engellemeler
ilk olarak 1978 yılında Harvard Üniversitesindeki fiziçiler tarafından
başlatıldı ve Harvard yönetimini daha önce bahsedilen Doe
bağışlarını(burslarını) engelleme noktasına kadar getirdi ve tüm ABD de
propandası yapıldı.1989 yılında Santilli Ailesinin hayatı tehdit edilme
noktasına kadar getirildiğinde,Santilli ailesi Cambridge’den Falorida’ya
gitmek zorunda kaldı ama burda da çeşitli iftiralara maruz

kaldılar.Örneğin Wikipedia sitesinde Dr santill’nin deneylerine ‘fringe
science=sınır bilimi’ şeklinde isimler takıldı.

Kamu fonu destekli fizik toplantılarına katılma yasağı,Dr santilli’nin
belgelerinin uygun arşivlere yüklemesinin Cornell arşivi tarafından
,federal kanunlarca yasaklanan kamu fonu destekli ayrımcılıkların apaçık
ihlaline rağmen ,reddetmesi ve diğer bilimsel eşkıyalık davranışları
amerika biliminin imajını dünya çapında zedelemiştir.
1984 yılında kadar ki yukardaki olayların eleştirisi kitabımızda mevcuttur
ve bu 3 ciltlik kitabın birincisinde 135 sayfalık belgeler mevcuttur.
Amerikadaki Einstein Taraftarlarının Ahlaki Derinlemesine Araştırması;
İç yüzünü bilen bir kişinin görüşü href
Ruggero Maria Santilli,
Alpha (1984) ücretsiz olarak
http://www.scientificethics.org/ilgrandegridoedfig.pdf
sitesinden indirebilirsiniz
Derinlemesine araştırmanın Belgeleri
Ruggero Maria Santilli,
Cilt 1

http://www.scientificethics.org/Volume1.pdf

Cilt 2

http://www.scientificethics.org/Volume2.pdf

Cilt 3 http://www.scientificethics.org/volume3.pdf
1984 yılında sonra bahsedilen itirazların belgesinin bir kısmı kurumun
aşağıdaki web sitesinde “ethical notes” da mevcuttur.
http://www.santilli-foundation.org/santilli-scientific-discoveries.html
Bu arada ,duyumlarımıza göre, önceden Avrupada korkutulan bilim
adamlarının gelecekte yayınlamaları için de ücretsiz olarak
indirebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devletlerinde ciddi bilimsel
anlayıştan yoksun,esef verici demokrasi anlayışı Dr.Santilli’yi,kendi
araştırmalarını organize edilmiş ters görüşlere karşı bir takım önlemler
almasına mecbur bırakmıştır ve hala bu önlemler Dr.Santilli ve
arkadaşları tarafından uygulanmakta ve bu durum Dr. Santilli’nin dünya
çapındaki meslektaşlarıyla iletişimini de olumsuz etkilemiştir.
Bunların düzeltilmesi için gerekli bir koşul olarak yukarıdaki bölümlerini
bir belirlenemesinden sonra umulur ki ,bilimsel bilgideki temel
ilerlemelere karşı olan muhalefetler geçmişte kalır ve amerikalılar
ekonomik ve politik bir rönesans için yeni bir bilimsel başlandıç yaparlar.
Aslında,onlarca yıldır ‘genel dışı araştırma ‘olarak görülmesinden sonra,
hadronik mekanik ve kimya bilimde ön plana çıkmakta ve çeşitli
ülkelerden artan sayıdaki bilim adamlarını aktif olarak katılmaları için
onları cezbetmektedir.Bu pek de şaşırtıcı değil çünkü bu sorunlar yıllar
önce Dr.Santilli tarafından tespit edilmiş ve Hadronik mekanik ve/veya
kimya ile yapılan tek nicel ve titiz açıklamalar olarak görülmüştür.
Santilli Vakfı olarak hepimiz Allah’tan başkan Obama’nın bilim
dünyasının bu karanlık yüzünü görmesini onun yönetiminin içinden ve
dışından olabilecek sinsi engelleri görmesi için dua ediyoruz.Başkan
Obama’ya Amerikayı üçüncü milenyuma taşımasını ve gelecek nesillere
güvenli bir ortam sağlaması için Tanrı’dan ona ileri görüş,cesaret ve
kuvvet bahşetmesi için de dua ediyoruz.
Richard Anderson,
Key West, Florida
Aralık 27, 2008
Güvenlik açısından bu sunumun Rusça,Çince,İtalyanca ve mümkün olan
diğer dillere çevrilmesi umut edilmektedir.

