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TEŞEKKÜR

İçimden gelen sesi dinleyerek daha az gidilen yollardan geç-
mem için beni yüreklendiren bazı arkadaş ve meslektaşlarıma 
minnet borçluyum. David Waltz ve Klaus Witz, üniversite yıl-
larımda ilgime destek oldular. Stanley Krippner, Charles Tart, 
Helmut Schmidt ve William Braud’un sözleri ve yaptıkları 
daha sonraları bana esin verdi. Hal Puthoff ve Edwin May, 
SRI International’da rol modellerim oldular. Robert Jahn ve 
Brenda Dunne sayesinde Princeton Üniversitesi heyecanla 
çalıştığım bir yer oldu. Robert Morris ve Deborah Delanoy, 
İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’ndeki yakın arkadaşlarım 
ve meslektaşlarımdı. Alan Salisbury ve Stuart Brodsky ise 
Contel Teknoloji Merkezi’ndeki vizyon öncüleriydiler. Hep-
sine içtenlikle teşekkür ediyorum.

Jessica Utts, Roger Nelson, Jerry Solfvin, Marilyn Schlitz ve 
Dick Bierman’a, bu kitabın niteliği ve içeriğini biçimlendiren 
birçok tartışmayı harekete geçirdikleri için; Donald Baepler’e, 
Las Vegas’ta Nevada Üniversitesi’ndeki laboratuvarıma ver-
diği kesintisiz destek için; Robert Bigelow’a vizyonu ve bilim-
sel keşiflere dair desteği için; Jannine Rebman’a ve UNLV öğ-
rencilerine, araştırmalarımıza verdikleri değerli destekler için 
de ayrıca teşekkür ederim.

Araştırmamızı sürdürebilmemiz için bize fon desteği sağ-
layan kuruluş ve vakıflara içtenlikle teşekkür ederim. Bigelow 
Vakfı (Las Vegas, Nevada), Parapsikoloji Vakfı (New York 
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City), Grenzgebiete der Psychologie Enstitüsü ile Psychohy-
giene Enstitüsü (Freiburg, Almanya), the Society for Psychical 
Research (Londra, İngiltere) ve Bial Vakfı’ndan (Porto, Porte-
kiz) fon desteği aldık.

Yazın temsilcim Sandra Martin’e ve editörüm Eamon Do-
lan’a, bu sözcüklere yayın dünyası labirentinde uzmanlık-
larıyla yol gösterdikleri için teşekkür ederim. Son olarak da 
yakın arkadaşım Susie’ye ve küçük köpeğim Holly’ye zaman 
zaman beni iş dışında bir şeyler yapmaya zorladıkları için te-
şekkür ederim.
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ÖNSÖZ

“Saçmalık!” diye bağırdı çizgili takım elbiseli adam. “Psişik 
fenomenler hakkında zerre kadar kanıt yok!” Trenin raylar üs-
tünde çıkardığı sesler, adamın konuşmayı sonlandıran kesin 
tavırlı sözlerine adeta nokta koydu.

Adamın karşısında ışıldayan gözleri ve kabarık saçlarıy-
la duran kadın bu sözlerden hiç etkilenmemiş görünüyordu. 
“Harry,” dedi adama, “kanıt orada, gözünün içine bakıyor.”

Birkaç dakika önce, her gün bindiğim trene binerken olay-
sız bir yolculuk beklentisindeydim. Ama tren yavaş yavaş kal-
karken son dakikada yetişen iki kişi gelip yanıma oturdu. Belli 
ki tartışmaları bir süredir devam ediyordu.

Harry, kolunun altındaki diplomat iş çantası ve Wall Street 
Journal gazetesi ile bir Brooks Brothers reklamıydı. Kadın ise 
safran renkli bir elbise giymiş, elinde epeyce kullanılmış bir 
kitap çantası taşıyordu.

“Dün gece meditasyon sırasında,” dedi kadın somurtarak, 
“Zeron’dan bir mesaj aldım.”

Harry gözlerini devirerek alaycı bir ifadeyle, “Plüton geze-
genindeki Zeron’dan mı, yoksa Atlantis’teki Zeron’dan mı?” 
dedi.

“Atlantis’teki Zeron’dan tabii ki. Plütonluların telepatik ol-
madıklarını biliyorsun! Yunus arkadaşları kanalıyla zihinsel 
iletişim kurduk. Auramı temizlersem psişik yeteneklerimin ge-
lişeceğini söyledi.”
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Hayatın aptallıkları karşısında alaycı sırıtışı, Harry’nin al-
nına kızgın çizgiler yerleştirmişti ama bu son söz bir dama-
rın fırlamasına neden oldu. Çileden çıkmış bir haldeyken göz 
göze geldik, bana doğru dönerek bir sahnede aktörün kolayca 
işitilen fısıltısıyla, “Shirley, şu Yeniçağ safsatasının derinlerin-
de kayboldu gitti,” dedi. Uzun zamandır süregeldiği belli bir 
anlaşmazlığın ortasına girmemek isteğiyle, bağlayıcı olmayan 
bir şeyler homurdandım.

Ama tarafsız kalma lüksüm yoktu çünkü Shirley söyleneni 
duymuştu ve haklı olarak cevap verdi: “Eğer bir kerecik Ze-
ron’u dinlemiş olsaydın, böyle bir şüpheci olmazdın. Söyle-
dikleri saf gerçek!”

“Daha çok saf saçmalık,” diye homurdandı Harry, “DDA 
(Duyular Dışı Algılama), telepati ya da o saçmalıklardan her-
hangi birine dair zerre kanıt yok. Şu kadarcık bile.”

Kadın itiraz etti: “Eğer hissediyorsan, bu yeterli kanıttır. Sen 
sadece kafanda çok şey yaşıyorsun.”

Bir itiraf olduğunu hisseden Harry kükredi: “DDA’ya ina-
nıyor olman onun gerçek olduğu anlamına gelmez! Sadece 
doğru olduğuna inandığını gösterir. Eğer bilim kanıtlamamış-
sa gerçek değildir! Batıl inanç, mitoloji, folklor, büyüsel, mistik 
zırvalık.”

Buna daha fazla dayanamadım ve “Özür dilerim, elimde 
olmadan konuşmanızı duydum. Aslında psişik olgulara dair 
epeyce bilimsel kanıt var. Gerçekten var.”

Shirley mutlulukla gülümsedi, avuçlarını birbirine bastırdı 
ve eğilerek “Çok yaşayın,” dedi ve tam o anda Harry’nin yüzü 
bir anda öyle asıldı, bir gözü sımsıkı kapandı, diğeri seğirme-
ye başladı ki başının patlayacağından korkup hemen ekledim; 
“Diğer yanda, kişisel psişik deneyimleriniz ne kadar inandırı-
cı da olsa, bilim tekrar tekrar kişisel inançların yanıltıcı oldu-
ğunu göstermiştir.”
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Önsöz

Bu kısa konuşmamın ardından, her iki yeni tanışımın da 
kaşları farklı nedenlerle çatıldı. Shirley’nin yüzündeki ifade 
huşu ve şaşkınlık arasında gidip gelirken, Harry işe yarayan 
tek gözünü kısarak kuşkuyla sordu: “Bu konuda bir şey bildi-
ğinizi sanmanıza yol açan nedir?”

Biraz önce bir hata yaptığımı fark ederek iç geçirdim. Geç-
miş deneyimlerimden çok iyi biliyordum ki bu, “eğitilmiş gö-
rüş”ün temellerini başlatmak için altı saatlik bir bilim, tarih, 
psikoloji ve fizik tartışmasına yol açacaktı.

Harry ve Shirley’ye, birçok insanın psişik fenomenler hak-
kında bildiğini sandığı şeylerin “gerçekten öyle olmadığını” 
anlatmak istiyordum. Bilimadamlarının, birçok disiplinde 
çalışan bilimadamlarının alışık olduğu kabul edilmiş deney-
sel yöntemleri kullanarak psişik etkinin var olduğunu temel 
olarak nasıl kanıtladıklarını tarif etmek istiyordum. Ve neden 
hemen hemen hiç kimsenin bunu bilmediğini açıklamak is-
tiyordum. Ama kimse nutuk dinlemeyi sevmez. Bunun için, 
tüm bunları benim yerime onlara açıklayacak bir kitabımın 
olmasını istedim.

Bu, o kitaptır.
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GİRİŞ

“Psişenin beyinle bağlantısı, yani aralarındaki uzay-zaman 
kısıtlaması, şimdiye dek bize öğretildiğinin aksine, kanıta ihtiyaç 

duyulmayacak kadar belli ve yadsınamaz değildir artık. 
Uzay-zaman algısının mutlak geçerliliğinden şüphelenmek, 
ulaşabildiğimiz gerçeklerden ötürü sadece hoş görülebilir 

bir durum değil, aynı zamanda bir zorunluluktur.” 
Carl Jung, Psikoloji ve Gizli Bilim

Bilimde yeni düşüncelerin kabulü, tahmin edilebilir, dört aşa-
malı bir sıra takip eder. Birinci aşamada septikler (şüpheciler), 
bu yeni düşünce bilim yasalarını ihlal ettiğinden, düşüncenin 
olanaksız olduğunu güvenle ilan ederler. Bu aşama, düşün-
cenin geleneksel bilgeliğe ne kadar meydan okuduğuna bağ-
lı olarak yıllarca, hatta yüzyıllarca sürebilir; ikinci aşamada 
septikler, istemeye istemeye de olsa düşüncenin mümkün 
olabileceğini ancak çok fazla ilginç olmadığını ve iddia edilen 
etkilerinin aşırı zayıf olduğunu itiraf ederler. Üçüncü aşama, 
egemen düşüncenin, bu düşüncenin sadece önemli olduğunu 
değil, aynı zamanda etkilerinin önceden düşünülen duruma 
göre daha güçlü ve yayılmış olduğunu fark etmesiyle başlar. 
Dördüncü aşama, önceden bu yeni düşünceyi reddeden ki-
şilerin, aynı düşünceyi ilk kendilerinin düşündüklerini ileri 
sürmeleriyle tamamlanır. Nihayet, kimse bu yeni düşüncenin 
bir zamanlar tehlikeli bir aykırı düşünce olduğunu hatırla-
maz.
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Bu kitapta ele alman düşünce, bu dört geçiş aşamasının en 
önemli ve en zor aşamasının (birinci aşamadan ikincisine ge-
çişin) tam ortasındadır. Düşünce eski olmakla birlikte, kesin 
bilimsel standartlara uygun olarak ortaya konması bir asırdan 
fazla sürmüştür. Bu durum, ikinci aşama olan düşüncenin ka-
bulünü hızlandırmış, üçüncü aşama da ufukta görünmeye baş-
lamıştır.

DÜŞÜNCE

Söz konusu düşünce, “psişik fenomenler” olarak bilinen zorla-
yıcı, şaşırtıcı ve bazen derin insan deneyimlerinin gerçek olma-
sıdır. Bu düşünce, dünya nüfusunun çoğunu şaşırtmayacaktır 
çünkü çoğunluk zaten psişik fenomenlere inanmaktadır. An-
cak, geçen birkaç yılda yeni bir şey, bizi kişisel inançlara daya-
nan eski tartışmaların ötesine sürüklemiştir. Psişik fenomenle-
rin gerçekliği artık sadece inanca, umut edilene ve anekdotla-
rın özümlenmesine, hatta birkaç bilimsel deneyin sonuçlarına 
da dayanmamaktadır. Bunun yerine, biz bu fenomenlerin bir 
asırdan fazla bir süredir çok sayıda araştırmacı tarafından elde 
edilen çok miktardaki bilimsel kanıtın yeni yollarla değerlen-
dirmesinden ötürü var olduğunu biliyoruz.

Psişik fenomenler veya “psi”* fenomenleri iki genel kate-
goriye ayrılır. Birincisi; nesnelerin ve olayların, beş duyunun 
kapsamı dışında algılanmasını içerir. İkincisi ise uzaktan, zi-
hinsel olarak bir olaya neden olmaktır. Her iki kategoride de 
görünen, geçerli bilimsel teorilere göre niyetin, yani zihnin 
isteğinin yapabileceği zannedilmeyen şeyleri yapabilmesi-
dir. Sevdiklerimize neler olduğunu bilmek isteriz ve bazen, 
bir şekilde bu bilgiye, onlardan uzaktayken bile ulaşabiliriz. 

* Psi: Yunan alfabesinin bir harfi (ψ-say diye okunur) ve bütün DDA tanı ve 
psikokinetik fenomenlerde kullanılan nötr bir terimdir.



15

Giriş

Sevdiğimiz birinin hastalığının çabuk iyileşmesini arzularız ve 
bir şekilde, o sevdiğimiz uzakta olmasına rağmen çabucak iyi-
leşir. Zihnin istemesiyle birçok şeyin mümkün olduğu ortaya 
çıkar.

Böyle deneyimleri anlamak insan bilinci hakkında geniş 
bir bakış açısı gerektirir. Akıl sadece mekanik, bilgiyi işleyen 
sinirler kümesi midir? Bazı idrakli bilimadamları ve nörolog-
ların savunduğu gibi “etten oluşan bir bilgisayar” mıdır? Ya 
da daha fazlası mıdır? Kanıtlar, zihinsel işleyişin birçok unsu-
runun kuşkusuz beynin yapısı ve elektrokimyasal faaliyet1 ile 
bağlantılı olduğunu göstermekteyken, diğer yandan başka bir 
şey, çok ilginç bir şey olmaktadır.

BU GERÇEK Mİ?

Psi fenomenlerinin gerçekliği tartışmalarında, özellikle bilim-
sel bakış açısıyla ilişkili bir soru ikinci planda sürekli salın-
maktadır: Bunlar gerçek mi? Psişik fenomen adına ilan edilen 
bütün bu saçmalıkların ve aşırı budalalıkların ortasında, yarı 
bilgili “doğaüstü araştırmacılar” tarafından “parapsikoloji” te-
riminin yanlış kullanımı, yılların maskarası sihirbazlar ve bü-
yücüler... Bu gerçek mi?

Cevabı kısaca, evet.
Daha detaylı bir cevap: Psişik fenomenlerin varlığı binlerce 

deneyle gösterilmiştir. Kanıtların nasıl yorumlanması gerekti-
ğine dair anlaşmazlıklar mevcut; ancak gerçek şu ki, bu kanıt-
lar üzerinde çalışma yapan hemen hemen tüm bilimadamları-
nın, çıkarcı septiklerin bile, ciddi bilimsel ilgiyi hak eden ilginç 
bir şeyin var olduğu konusunda artık anlaşmalarıdır. Daha 
sonra, niçin çok az sayıda bilimadamının ve bilim gazetecisi-
nin, bilinen görüşteki bu büyük değişimden haberi olduğuna 
değineceğiz.
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DEĞİŞEN GÖRÜŞLER

Birinci aşamadan ikincisine geçişin en önemli göstergesi, seç-
kin septiklerin yavaş yavaş değişen tutumlarında görülebilir. 
Cornell Üniversitesi’nden merhum Carl Sagan, 1995’te çıkan 
ve buram buram şüphecilik kokan bir kitabında, insanları bi-
lim alanında eğitmek konusunda yaşamı boyunca üstlendiği 
misyonunu korumaktadır; bu kitapta da uzaylıların insan ka-
çırmaları, medyumlar, duayla şifa verenler, Mars’taki “yüz” 
ve çoğu kitapçının Yeniçağ bölümünde bulunabilecek her 
konu üzerine toplumsal isterinin ipliğini pazara çıkarmakta. 
450 sayfalık kitabın bir paragrafında da çok şaşırtıcı bir itiraf 
bulduk.

Bu yazının yazıldığı sırada bence DDA sahasında çok ciddi çalış-
ma gerektiren üç iddia var: 1.İnsanların (zor da olsa) sadece dü-
şünce yoluyla bilgisayarlardaki rasgele rakam sıralayıcılarını et-
kileyebilmeleri; 2.Hafif duyusal yoksunluk halindeki insanların 
kendilerine “yüklenen” düşünceleri ya da imgeleri alabilmeleri; 
3.Küçük çocukların bazen, önceki bir hayatın ayrıntılarından söz 
etmeleri ve kontrol edilince bunların doğru çıkması ve böyle bir 
şeyi reenkarnasyondan başka bir yolla bilmelerinin mümkün ol-
maması.2

Görüşlerin değişmesinin diğer işaretleri, bilimsel literatür-
de artan sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 1980’lerden başlayarak, 
Foundations of Physics, American Psychologist ve Statistical 
Science gibi çok meşhur bilimsel dergiler, psişik fenomenlere3 
dair bilimsel kanıtları olumlu bir biçimde eleştiren makaleler 
yayımlandı. Elektrik-Elektronik Mühendisleri Kurumu’nun en 
önemli dergisi olan Proceedings of the IEEE, psi araştırması 
üzerine yapılan önemli tartışmaları yayımladı.4 Prestijli bir 
dergi olan Behavioral and Brain Science bu konuda yazılar 
hazırlatıp yayımladı.5 Telepati araştırması üzerine beğenilen 




