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Bilim ﬁenli¤inde Telepati Tart›ﬂmalar›

Bir yak›n›n›z› düﬂünürken birden telefon çal›yor ve düﬂündü¤ünüz kiﬂiyi telefonun öbür ucunda buluyorsunuz: “Tam da seni düﬂünüyordum,
rastlant›ya bak!” ... Geçti¤imiz ay Norwich'de düzenlenen bilim ﬂenli¤inin eleﬂtirilere odak olan
etkinli¤inde, bu 'rastlant›da' telepatinin rol oynayabilece¤i ileri sürüldü. Yaln›zca telepati de¤ildi
konuﬂmac›lar›n de¤indi¤i. Bir kiﬂi düﬂünce yoluyla uzaktan bir baﬂkas›n›n fizyolojisini etkileyebilir mi? Ölümün hemen öncesinde yaﬂanan deneyimler bilincin beyinden ba¤›ms›z olarak var olabilece¤ini gösterebilir mi? Birçok biliminsan› etkinli¤in tek yönlü oldu¤unu, karﬂ›t görüﬂlere yer
verilmedi¤ini ileri sürerek ﬁenli¤i düzenleyen British Association for the Advancement of Science
(BA)'› k›nad› ve kurumu üst makamlara resmen
ﬂikayet edeceklerini duyurdu.
Durumdan memnun olmayan biliminsanlar›
aras›nda BA'in eski baﬂkanlar›ndan Lord Winston
da var. Winston böyle bir etkinli¤in düzenlenmesinin kabul edilir oldu¤unu ancak fizyoloji alanda
çal›ﬂan itibar sahibi kiﬂilere de söz hakk› verilmesi gerekti¤ini savundu. Kimya alan›nda çal›ﬂan
Profesör Peter Atkins ise “zaman kayb›ndan baﬂka birﬂey de¤il” dedi ve düﬂünceleri de¤erlendirmeden yok saymak yanl›ﬂ olsa da, telepatinin bir
ﬂarlatan›n fantazisinden baﬂka birﬂey olamayaca¤›n› ekledi.
“Beynin Ötesinde” baﬂl›kl› bu etkinli¤e konuk olan konuﬂmac›lar›n medyum oldu¤unu zannetmeyin; her biri çeﬂitli bilim alan›nda y›llar süren akademik kariyerlere sahip. Dr Peter Fendrick'i ele alal›m. Oxford'da iki ayr› hastanede
nöropsikolog olarak görevli; ayr›ca psikiyatri alan›nda üniversitelerde ders veriyor. ‹lgi alan›,
ölüm döﬂe¤inde hemen ölüm öncesi yaﬂanan deneyimler. Northampton Üniversitesi'nden Deborah Delanoy, psikoloji profesörü ve Anormal Psikolojik Prosesler Merkezi'nin direktörü. Çal›ﬂmalar›, insanlar›n bir baﬂkas›n›n fizyolojisini düﬂünce yoluyla etkileyebilece¤ini iddia ediyor. Dr RuB‹L‹M ve TEKN‹K 108 Ekim 2006

pert Sheldrake'in uzmanl›¤› biyoloji alan›nda; Cambridge Üniversitesi'nin maddi olarak
destekledi¤i, telepati gibi aç›klanamayan yetenekleri inceleyen araﬂt›rma projesini yürütüyor. Dördüncü konuﬂmac› yine bir psikolog:
Prof Chris French. Di¤erlerinden farkl› olarak parapsikolojinin u¤raﬂt›¤›, do¤aüstü olgulara do¤aüstü olmayan
aç›klamalar getirmek
üzerine
çal›ﬂ›yor.
French, kendisini kuﬂkucu olarak niteliyor olsa da aç›klayamad›¤›m›z
olgular›n varl›¤›n› reddetmiyor.
Sheldrake'in telefon telepatisi üzerindeki
araﬂt›rma projesi, toplumun %80'lik bir kesiminin yaﬂad›¤› bir duruma dayan›yor. Düﬂündü¤ümüz bir kiﬂi çok zaman geçmeden bizi ariyor ya
da telefon çald›¤›nda kimin arad›¤›n› biliyoruz.
(Günümüzde cep telefonlar› iﬂimizi kolaylaﬂt›r›-

yor belki de.) Bunun rastlant› olup olmad›¤›n›
araﬂt›rmak için Sheldrake, 63 gönüllüden iyi tan›d›klar› dört kiﬂinin ismini ve telefon numaras›n› vermelerini istemiﬂ. Test s›ras›nda gönüllüler,
arayan numaray› göstermeyen bir telefonun yan›nda oturup filme al›nm›ﬂlar. Gönüllünün yak›nlar›ndan rastgele seçilen biri onu telefonla aram›ﬂ. Gönüllüyse telefona yan›t vermeden önce,
düﬂündü¤ü kiﬂinin ad›n› yüksek sesle söylemiﬂ.
Yaln›zca rastlant›n›n pay› olsa, arayan kiﬂinin ad›n› dörtte bir ﬂansla do¤ru olarak bilmeleri beklenir. 571 denemenin ard›ndan Sheldrake, baﬂar›
oran›n›n %45'e vard›¤›n› gözlemiﬂ. Sheldrake'in
hesaplar›na göre baﬂar› oran›n›n beklenenden
%20 oranda yüksek ç›kma olas›¤›, bir trilyonda
bir. Sonuçlar, deneklerin aralar›ndaki mesafenin
önemli olmad›¤›n› gösteriyor (deney kapsam›nda
‹ngiltere'deki gönüllüleri Avustralya'dan, Yeni
Zellanda'dan arayanlar olmuﬂ); baﬂar› ﬂans›n› etkileyen, arayan kiﬂinin gönüllüye yak›nl›¤›.
Çal›ﬂma Amsterdam Üniversitesi'nde tekrarlanm›ﬂ, benzer sonuçlar elde edilmiﬂ. French sonuçlar›n ilginç birﬂeylerin varl›¤›na iﬂaret etti¤ini

söylüyor; ama, ona göre esas soru burada paranormal birﬂeylerin olup olmad›¤›. French, Sheldrake'i deneyi kendi gözetiminde tekrarlamaya
davet etti¤inde tart›ﬂma bilimsel yöntem konusuna yöneliyor. Önyarg›, deneylerin güvenilirli¤inde
ilk etken. Kiﬂisel görüﬂler, sözgelimi deneyi tasarlayan kiﬂinin telepatiye inan›p inanmad›¤›, deneyin tasarlan›ﬂ›n›, dolay›s›yla da sonuçlar›n› etkiliyor. Sözgelimi, ayn› deneyin telepatinin var olmad›¤›n› göstermesini istiyorsan›z üç ö¤eyi gözetmeniz yeterli: 1. Yaln›zca telepatiye inanmayan gönüllüleri deneye dahil edin. 2. Gönüllüleri
deney s›ras›nda kendilerini rahat hissedecekleri
bir ortam yerine, konfordan mahrum bir odada
bekletin; biraz daha ileri gitmek isterseniz gözlerini kapat›n. 3. Onlar› telefonla arayan kiﬂileri
gönüllülerin hiç tan›mad›klar› insanlar aras›ndan
seçin. Do¤ru yan›t›n oran›n›n %25'ten yüksek
ç›kma olas›l›¤› bu durumda beklenemez.
Yaln›zca bu deneyde de¤il, bilimsel bir yaklaﬂ›mla tasarlanan herhangi bir deneyde önyarg›n›n etkisini en aza indirebilmek için araﬂt›rmac›lar özel bir çaba harc›yorlar. Bu deneyi ele al›rsak, neden gönüllülerin bir k›sm› telepatiye inananlardan, di¤er k›sm› da inanmayanlardan seçilmesin? Kimisini arayanlar onlara en yak›n kiﬂiler
olsun, kimilerini arayanlar gönüllüler için birer
yabanc› olsun? Elinizde yeterli say›da gönüllüden
elde etti¤iniz veri olduktan sonra, gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yoluyla sonuçlar›n istatistiksel
bak›mdan ne kadar anlaml› oldu¤unu de¤erlendirmek mümkün olabilecektir. Gerçekten telepatiye inanan ve inanmayanlar aras›nda bir fark var
m›? Arayanlar›n yak›nl›k derecesi sonuçlar› nas›l
etkiliyor? Etkinlik s›ras›nda Sheldrake, French'in
deneyi birlikte tekrarlama davetine ne yaz›k ki
aç›k bir yan›t vermedi.
Deneylerin ve verdikleri sonuçlar›n tekrarlanabilirli¤i baﬂka bir sorun French'e göre. E¤er bu
sonuçlar kolayl›kla tekrarlanabiliyorsa, bu deneyleri iﬂiten medyumlar ve telepatinin var›¤›na inananlar neden bir araya gelip deneyleri tekrarlam›yorlar? Neden var oldu¤unu iddia ettikleri bu
olguyu kan›tlamaya giriﬂmiyorlar?
Etkinlikte tart›ﬂ›lan konular kuﬂkusuz bilimin
s›n›rlar›n› zorluyor. BA'n›n program› düzenleyen
komitesinin lideri Helen Haste, Kurumun bilimsel
çevrelerden insanlar›n geçerli buldu¤u konulardaki tart›ﬂmalara aç›k olmas› gerekti¤ini söyledi.
Yayg›n olarak yaﬂanan ama etkin bilimsel araﬂt›rmalar›n bulunmad›¤› bu olgular›n meﬂru araﬂt›rma alanlar› oldu¤unu ve böyle bir ﬂenlikte, araﬂt›rmalar›nda ciddi ve geçerli deneysel yöntemleri
kullanan kiﬂilere yer verilmesinin uygun oldu¤unu iddia etti. Bu y›l 175. y›ldönümünü kutlayacak olan BA ne de olsa Darwin'in evrim kuram›
gibi yeni düﬂüncelere kap›s›n› açm›ﬂ bir kuruluﬂ.
Rupert pek çok kiﬂinin emaillerle de benzer
deneyimler yaﬂad›¤›n› söylüyor.

