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■ 1898 y›l›nda, Morgan Robertson isimli bir
yazar, “Futility” isimli bir roman yay›nlar.
Robertson roman›nda, nisan ay›n›n sisli, ka-
ranl›k bir gecesinde buz tutmaya yüz tut-
mufl so¤uk sularda yol alan TITAN isimli lüks
bir dev transatlanti¤in ilk yolculu¤unda bir
buzula çarparak, yavafl yavafl batmas› ve ge-
minin etraftan yard›m alamay›fl› gibi can-
kurtaran botlar›n›n da eksik olmas› nedeniy-
le yüzlerce yolcunun bo¤ularak, donarak öl-
mesini dramatik bir biçimde anlat›r. Kitab›n
yay›nlanmas›ndan tam on dört y›l sonra, ya-
zar›n kitab›nda tan›mlad›¤› gemiye t›pat›p
benzeyen TITANIC isimli transatlantik, ben-
zer bir sisli nisan akflam›nda ilk yolculu¤un-
da bir buzula çarparak batt›¤›nda, bu kez
gerçek yolcular›n yaflad›klar›, romanda anla-
t›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,
psikometri gibi do¤a üstü
kavramlar› bilimin u¤rafl
alan› içine sokmas›n›n
nedenlerinden biri olan
bu olay, dünyada ne ilk-
tir, ne de son olur. Nost-
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Hi-tech Ürünler:
Yeni teknoloji ürünleri

Araflt›rma Laboratuarlar›nda:
AB’nin GPS’i Galileo
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h radamus gibi ünlü kahinlerin sözlerini anla-

mak için hayatlar›n› harcayan insanlar oldu-
¤u kadar, kendilerini aç›¤a ç›karmayan an-
cak benzer deneyimler yaflayanlar›n da az›n-
l›kta olmad›¤› düflünülür. En az›ndan her ak-
flam görülen s›radan rüyalar›n bir parças›n›n
bile gerçekleflti¤ini görmek, ço¤u insan›n ar-
t›k üzerinde durmadan geçti¤i bir ayr›nt› ha-
lini alm›flt›r. Bilim ise bu vakalar›, ‹ngilizce is-
miyle Extrasensory Perception (ESP) veya
ola¤an d›fl› geliflmifl duyu keskinli¤i olarak
adland›r›yor. fiafl›rt›c› olansa flu ki, s›radan
bir insan için bir grup bilim adam›n›n insan
üstü gayretle, belki umutsuzca kan›tlamaya
çal›flt›¤› do¤a üstü bir kavram gibi görünen

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?

Bilim Cevap Ar›yor!

Kahin mi fiarlatan m›?

Düflünceyi Ölçmek:

Beynin düflünme s›ras›nda
yaratt›¤› enerjiyi ölçmek
ESP ile u¤raflan bilim
adamlar›n›n ana problemi
haline gelmifl.
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ESP, k›y›s›ndan köflesinden de olsa, ba-
zen düflünce gücünüzle odan›zdaki
›fl›klar› aç›p kapaman›z› veya monitörü-
nüze uzaktan kumanda etmenizi sa¤la-
yan bir bilgisayar kontrol cihaz›nda kar-
fl›m›za ç›kabiliyor. Peki, ESP gerçekten
nedir?

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 ol-
du¤unu düflünüyorlar. Teoriye göre,
bilgiyi radyo dalgalar› veya elektro-
manyetik ›fl›nlarla tafl›mak mümkün ol-
du¤una göre, bir çeflit elektromanyetik
dalga yaratabilen insan beyninin de
düflüncelerini bilgi paketleri halinde
kodlayarak baflka beyinlere gönderme-
si veya almas› mümkün olabilecektir.
Tek sorun, insan beyninin flu an bu iflle-
mi gerçeklefltirecek kadar gücünün ol-
mamas›d›r, ama ay›n veya komflu geze-
genlerin gözlemlerinin yap›ld›¤› orta-
ça¤ döneminde de insan›n bu gezegen-
lere ulaflacak gücünün olmad›¤›n›n ha-
t›rlanmas› gerekti¤inin alt›n› çiziyor
araflt›rmac›lar.

Parapsikoloji alan›nda medyan›n en
çok ilgisini çeken deneylerden bir k›s-
m›n› ise flüphesiz, gizli servislerin yük-
sek ücretlerle çal›flt›rd›klar› “uzmanla-
ra” yapt›rd›klar› çal›flmalar oluflturuyor.
Bu çal›flmalar s›ras›nda bilimsel kriter-
ler göz önüne al›nmasa da, bat›l› ülke-
lerin gizli servisleri, komik duruma dü-
flebileceklerinden çekinmeden, arad›k-
lar› insanlar›n, delillerin yerlerini kahin-
lere, medyumlara sorduklar›n› ve kimi

zaman, bu uzmanlar›n verdikleri bilgi-
lerle, 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 olma-
d›. Profesör Rhine, baz› insanlar›n tele-
patik güçleri oldu¤unu kan›tlamak için
bugün Zener Kartlar› olarak bilinen ve
Karl Zener taraf›ndan dizayn edilen, ar-
ka taraf›nda y›ld›z, kare, daire, art› ifla-
reti ve dalga flekille-
ri bulunan 5’er
kartl›k 25 desteden
oluflan bir testi, de-
nekler üzerinde uy-
gulad›¤›nda, tele-
patik güçlere sahip
oldu¤una inan›lan
deneklerin 25 des-
tedeki tüm kartla-
r›n arkas›ndaki fle-
killeri do¤ru bildi¤i
gözlendi. ‹statistik-
sel 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 dün-
yas›, 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›r-
mac›, random (rastgele) bir say› maki-
nesinin karfl›s›na oturttuklar› denekler-
den, 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 inanma-
yan bilim adamlar›n›n geliflkin bir bey-
nin düflük olas›l›klar› bile hesaplayarak

kumar oynayabilecek kapasiteye sahip
olabilece¤i argüman› ile deneylerin so-
nuçlar›n› farkl› yorumlamalar› da bilim
dünyas›nda taraftar toplam›fl bir e¤i-
lim. Kald› ki Morgan Robertson’un yaz-
d›¤› Futulity kitab›n›n, gemicilik hak-
k›nda bilgisi olan herhangi biri taraf›n-
dan kolayca yaz›labilecek teknik bir ki-
tap 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-

hilindedir ve biraz ileri görüfllü bir de-
nizcinin on, on befl sene sonra ne tip
gemiler infla edilece¤ini bilmesi de fla-
fl›rt›c› olmamal›d›r. O büyüklükte bir
gemiye, devasall›¤› ifade eden Titan ke-
limesinden 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¤len-
cesi san›p yard›ma gitmeyiflleri ve dün-
yan›n en büyük gemisinde affedilmez
bir ihmalkarl›k olarak yeterli tahliye bo-
tunun bulunmamas› gibi detaylar›n tü-
münün birden gerçekleflmesi ihtimalini
on dört sene önce  yazmas› Robert-
son’un flansl› bir tahmini midir, yoksa
gerçek bir ESP örne¤i midir?  ■

Cem fianc›, cemsanci@chip.com.tr

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›.

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

Tarot Kart›

De¤il:

Zener kartlar›,
pisiflik güçlere
sahip insanlar›
ortaya
ç›karmak için
dizayn edilen
testlerde 
kullan›l›yor.


