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Kahin mi ﬁarlatan m›?
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Gelece¤i görmek, düﬂünce okumak gibi do¤a üstü kavramlar gerçek olabilir
mi? Baz› insanlar gelece¤i y›llar önceden görebilme yetene¤ine mi sahipler?
■ 1898 y›l›nda, Morgan Robertson isimli bir
radamus gibi ünlü kahinlerin sözlerini anlayazar, “Futility” isimli bir roman yay›nlar.
mak için hayatlar›n› harcayan insanlar olduRobertson roman›nda, nisan ay›n›n sisli, ka¤u kadar, kendilerini aç›¤a ç›karmayan anranl›k bir gecesinde buz tutmaya yüz tutcak benzer deneyimler yaﬂayanlar›n da az›nmuﬂ so¤uk sularda yol alan TITAN isimli lüks l›kta olmad›¤› düﬂünülür. En az›ndan her akbir dev transatlanti¤in ilk yolculu¤unda bir
ﬂam görülen s›radan rüyalar›n bir parças›n›n
buzula çarparak, yavaﬂ yavaﬂ batmas› ve ge- bile gerçekleﬂti¤ini görmek, ço¤u insan›n arminin etraftan yard›m alamay›ﬂ› gibi cant›k üzerinde durmadan geçti¤i bir ayr›nt› hakurtaran botlar›n›n da eksik olmas› nedeniy- lini alm›ﬂt›r. Bilim ise bu vakalar›, ‹ngilizce isle yüzlerce yolcunun bo¤ularak, donarak ölmiyle Extrasensory Perception (ESP) veya
mesini dramatik bir biçimde anlat›r. Kitab›n
ola¤an d›ﬂ› geliﬂmiﬂ duyu keskinli¤i olarak
yay›nlanmas›ndan tam on dört y›l sonra, ya- adland›r›yor. ﬁaﬂ›rt›c› olansa ﬂu ki, s›radan
zar›n kitab›nda tan›mlad›¤› gemiye t›pat›p
bir insan için bir grup bilim adam›n›n insan
benzeyen TITANIC isimli transatlantik, benüstü gayretle, belki umutsuzca kan›tlamaya
zer bir sisli nisan akﬂam›nda ilk yolculu¤unçal›ﬂt›¤› do¤a üstü bir kavram gibi görünen
da bir buzula çarparak batt›¤›nda, bu kez
gerçek yolcular›n yaﬂad›klar›, romanda anlat›lanlara t›pat›p uymaktad›r.
1934 y›l›nda profesör J.B. Rhine’in Duke
Üniversitesi’nde ilk parapsikoloji deneylerini
gerçekleﬂtirerek, telepati,
kehanet, medyumluk,
Düﬂünceyi Ölçmek:
psikometri gibi do¤a üstü
Beynin düﬂünme s›ras›nda
kavramlar› bilimin u¤raﬂ
yaratt›¤› enerjiyi ölçmek
alan› içine sokmas›n›n
ESP ile u¤raﬂan bilim
nedenlerinden biri olan
adamlar›n›n ana problemi
bu olay, dünyada ne ilkhaline gelmiﬂ.
tir, ne de son olur. Nost-
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ESP, k›y›s›ndan köﬂesinden de olsa, bazen düﬂünce gücünüzle odan›zdaki
›ﬂ›klar› aç›p kapaman›z› veya monitörünüze uzaktan kumanda etmenizi sa¤layan bir bilgisayar kontrol cihaz›nda karﬂ›m›za ç›kabiliyor. Peki, ESP gerçekten
nedir?

Kahinler ‹z Peﬂinde:
Gizli servisler,
s›k olmasa da
“arad›klar›na”
ulaﬂmak için kahinleri
kulland›klar›n› itiraf
ediyorlar. ﬁaﬂ›rt›c›
olan ise, bu
operasyonlar›n
baﬂar›l› olmas›.

Gizli servisler ve kahinler
‹nsan beyninin gelece¤i görebilmek,
baﬂka bir insanla, mekan ve fiziksel
ba¤l›l›k olmaks›z›n iletiﬂim kurabilmek
gibi yetenekleri oldu¤unu savunan ESP
teorisyenleri, paranormal aktiviteleri
tan›mlamak için, içinde bulundu¤umuz
ça¤›n, geçmiﬂe göre çok daha uygun oldu¤unu düﬂünüyorlar. Teoriye göre,
bilgiyi radyo dalgalar› veya elektromanyetik ›ﬂ›nlarla taﬂ›mak mümkün oldu¤una göre, bir çeﬂit elektromanyetik
dalga yaratabilen insan beyninin de
düﬂüncelerini bilgi paketleri halinde
kodlayarak baﬂka beyinlere göndermesi veya almas› mümkün olabilecektir.
Tek sorun, insan beyninin ﬂu an bu iﬂlemi gerçekleﬂtirecek kadar gücünün olmamas›d›r, ama ay›n veya komﬂu gezegenlerin gözlemlerinin yap›ld›¤› ortaça¤ döneminde de insan›n bu gezegenlere ulaﬂacak gücünün olmad›¤›n›n hat›rlanmas› gerekti¤inin alt›n› çiziyor
araﬂt›rmac›lar.
Parapsikoloji alan›nda medyan›n en
çok ilgisini çeken deneylerden bir k›sm›n› ise ﬂüphesiz, gizli servislerin yüksek ücretlerle çal›ﬂt›rd›klar› “uzmanlara” yapt›rd›klar› çal›ﬂmalar oluﬂturuyor.
Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda bilimsel kriterler göz önüne al›nmasa da, bat›l› ülkelerin gizli servisleri, komik duruma düﬂebileceklerinden çekinmeden, arad›klar› insanlar›n, delillerin yerlerini kahinlere, medyumlara sorduklar›n› ve kimi

Beyin Dalgalar›: Elektromanyetik
cihazlarla beyin dalgalar›n›n varl›¤›n›
ispatlamak mümkün.

zaman, bu uzmanlar›n verdikleri bilgilerle, hedeflerini “elleri ile koymuﬂ” gibi
bulduklar›n› aç›kl›yorlar.

Do¤aüstü deneyler
ESP’nin bilimsel sayg›nl›k kazanmas›
ise elbette romanlar, söylentiler veya
efsaneler üzerindeki çal›ﬂmalarla olmad›. Profesör Rhine, baz› insanlar›n telepatik güçleri oldu¤unu kan›tlamak için
bugün Zener Kartlar› olarak bilinen ve
Karl Zener taraf›ndan dizayn edilen, arka taraf›nda y›ld›z, kare, daire, art› iﬂareti ve dalga ﬂekilleri bulunan 5’er
kartl›k 25 desteden
oluﬂan bir testi, denekler üzerinde uygulad›¤›nda, telepatik güçlere sahip
oldu¤una inan›lan
deneklerin 25 destedeki tüm kartlar›n arkas›ndaki ﬂekilleri do¤ru bildi¤i
gözlendi. ‹statistiksel anlamda, ﬂans olarak aç›klanmas›
mümkün olmayan bu baﬂar›l› deneyler
sonras›nda bilimsel platformda yank›
uyand›ran Profesör Rhine’nin deneyleri
baﬂka bilim adamlar› taraf›ndan da
farkl› denekler üzerinde uygulan›p,
benzer sonuçlara ulaﬂ›l›nca, bilim dünyas›, insan beyninin “aç›klanamayan”
bir güce sahip oldu¤unu resmen kabul
etmiﬂ oldu.
Deneyler Zener kartlar› ile de s›n›rl›
kalmad›... 1970’lerde bir gurup araﬂt›rmac›, random (rastgele) bir say› makinesinin karﬂ›s›na oturttuklar› deneklerden, yüzlerce kez makinenin üretti¤i
say›lar› tahmin etmelerini istediler ve
bilim dünyas› bir kez daha ﬂaﬂk›nl›¤a
bo¤uldu. Buna karﬂ›l›k ESP’ye inanmayan bilim adamlar›n›n geliﬂkin bir beynin düﬂük olas›l›klar› bile hesaplayarak

kumar oynayabilecek kapasiteye sahip
olabilece¤i argüman› ile deneylerin sonuçlar›n› farkl› yorumlamalar› da bilim
dünyas›nda taraftar toplam›ﬂ bir e¤ilim. Kald› ki Morgan Robertson’un yazd›¤› Futulity kitab›n›n, gemicilik hakk›nda bilgisi olan herhangi biri taraf›ndan kolayca yaz›labilecek teknik bir kitap oldu¤u da tart›ﬂ›lmaktad›r.
Nisan ay›nda ›s›nan havayla ana
kütlelerinden kopup baﬂ› boﬂ dolaﬂan
buzullar›n kuzey denizlerinde tehlike
oluﬂturdu¤u tüm denizcilerin bilgisi da-

Tarot Kart›
De¤il:
Zener kartlar›,
pisiﬂik güçlere
sahip insanlar›
ortaya
ç›karmak için
dizayn edilen
testlerde
kullan›l›yor.

hilindedir ve biraz ileri görüﬂlü bir denizcinin on, on beﬂ sene sonra ne tip
gemiler inﬂa edilece¤ini bilmesi de ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r. O büyüklükte bir
gemiye, devasall›¤› ifade eden Titan kelimesinden türetilen bir isim verilmesi
de asl›nda vasat yarat›c›l›k örne¤i kabul
edilebilir. Ancak yine de ak›llarda kalan
soru ﬂu ki, iyi bir denizci tüm bunlar›
bilse de, çevredeki gemilerin, Titanic’in
yard›m sinyallerini dev geminin e¤lencesi san›p yard›ma gitmeyiﬂleri ve dünyan›n en büyük gemisinde affedilmez
bir ihmalkarl›k olarak yeterli tahliye botunun bulunmamas› gibi detaylar›n tümünün birden gerçekleﬂmesi ihtimalini
on dört sene önce yazmas› Robertson’un ﬂansl› bir tahmini midir, yoksa
gerçek bir ESP örne¤i midir? ■
Cem ﬁanc›, cemsanci@chip.com.tr
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