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13- Uyku Deneyi
14- Yüz İfadeleri Deneyi
15- Gıdıklama Deneyi
16- Stres Yönetimi Deneyi
17- Maymun İnsan Karışımı Bir Irk
18- Hayvanların Beynini Kontrol Edebiliriz!
19- Bakteri İçen Doktor
20- CIA'in 50 Yıllık Gizli Deneyi! (Akustik Kedicik
Operasyonu)
21- “Şizofreniyi tedavi edebilirim.” Diyen Doktorun
Deneyi
22- Çaresizlik Kafesi
23- Kurşundan Hızlı İnsan
24- Dâhinin, Elektrikle Aşkı!
25- Keçi Sütünden Örümcek Ağı
26- Kendi Kendine Apandisit Ameliyatı Yapan Doktor
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27- Kokain Deneyi
SONU KÖTÜ BİTEN SOSYAL PSİKOLOJİK
DENEYLER
28- Canavar Çalışma-The Monster Study
29- MK-Ultra
30- Eşcinsellikten Soğutma Terapisi
31- Otorite Şekilleri
32- David Reimer Vakası
33- Üçüncü Dalga
34- Stanford Hapishane Deneyi
35- Tony La Madrid
36- Little Albert
BİR ÖLÜM MAKİNESİ DOĞUŞUNUN DENEYİ
37- Manhattan Projesi
İNSANLIK TARİHİNİN EN ACIMASIZ DENEYLERİ
38- Sovyetlerin Zehir Laboratuvarları
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39- The Aversion Projesi
40- Proje 4.1
41- Kuzey Kore Deneyleri
42- Tuskegee Frengi Çalışması
43- Birim 731
44- Nazi Deneyleri
45- Henry Cotton Deliliğe Karşı
46- Tifo İçin Çare!
47- Kolera Nerede Hıyarcıklı Veba Nerede?
48- Çocuklara LSD ve Elektroşok
IŞIK VE IŞIK HIZI DENEYLERİ
49- Işığın Varlığı
50- X Işını Görüşü
51- Işık Hızı Aşıldı!
IŞINLAMA DENEYLERİ
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52- Philadelphia Deneyi
53- Kuantum Işınlama
UZAY DENEYLERİ
54- Mini Karadelikler, Dokuz Boyutlu Evren ve CERN
Deneyi
Havada Süzülen Bir Laboratuvardan Bilim
55- NASA'dan Uzay'da İlginç Deney
56- Uzay Kapsülünde Örümcek Deneyi (Robotik
Dragon Kapsülü)
57- Yerçekimsiz Ortamda Kemik Erimesinin Önüne
Geçmek İçin Farelerle Uzayda Yapılan Deney
58- Uzayda Mayalanan Viski
59- İçilebilir İdrar Deneyi
60- Gül Deneyi
61- Görünmez Alev
62- Bakteri Deneyi
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63- Kadavra Deneyi
64- İnsansı Robot
65- Uzayda İkizler Paradoksu
66- Ve Bu Sefer Paradokssuz, İkiz Astronotlarla Uzay
Deneyi
SPİRİTÜEL DENEYLER
67- Scole Deneyi
68- Reenkarnasyon Deneyleri
69- Sir William Crookes Deneyleri
70- Öte Âlem Deneyleri
71- Harry Houdini’nin Gizli Şifre Deneyi
72- Philip Deneyi
73- Tanrı Miğferi Deneyi
74- Telepati Hakkında Gerçekler
SIRA DIŞI BEYİN DENEYLERİ
75- Vücut Dışı Uyarım
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76- Beyindeki Mıknatıslar
77- Biyolojik Beyinli Robot
78- Başkasının Beynini Nasıl Okuruz?
79- Yirmi Dakika Yürüyüşten Sonra Beyin!
80- Rüya Görmek Hafızayı Güçlendiriyor!
81- Kötü Anılar Hafızadan Silinebilecek!
82- Geçmişi En İnce Ayrıntısına Kadar Hatırlamak!
83- Ölüm Anında Görülen Düşlerin Sırrı
OKYANUS DENEYİ
84- Oyuncak ördek olayı
UÇAK DENEYİ
85- Dehşet (Kaza) Deneyi
ÇOCUKLARLA İLGİNÇ DENEYLER
86- Bebekler Aslında Shlaklarıyla Doğuyor da Onları
Sonradan Biz mi Bozuyoruz?
87- Çocuklar Şiddeti Nereden Öğreniyor?
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ÇILGIN DENEYLER
88- Uyuşturucu Alan Örümcek, Ağını Nasıl Örer
89- Solucanlara Flüt ve Piyano Çalan Bilimci
90- İp Çekme Deneyi
91- Kaybolan Mektuplarla Gerçeği Keşfetme
92- Yüzdeki Tutkunun, Ağrının ve Üzüntünün Kası
93- Uzaktan Kumandalı Boğa Güreşi
94- Oyun Tekniği ile Uzman Kandırmaca
95- Güzel Hava Aldatmacası
96- Muza Doğru Yükselen Kule
97- Hayalardaki Bilim
98- Örümceklerin Başına Gelenler!
99- Mantarlarla Gelen Aydınlanma! (Güzel Cuma
Deneyi)
100- Hz. İsa Hz. İsa’ya Karşı

8

101- Acaba Kendi Başımıza Kalıp Gerçekten
Düşünebiliyor muyuz?

Bilimin sınırlarının ne olduğu ve birtakım ahlaki
değerleri göz önüne alıp almaması gerektiği hâlâ
tartışılmaktadır. Bir düşünceye göre, bilimin gelişmesi
için, bilim adamları özgür bırakılmalı ve hiçbir sınır
gözetilmemeli. Karşıt bir düşünceye göre ise; ışın
tedavileri, uzay yolculukları gibi bilimde ulaşılan
sonuçlar, güzel gelişmeler, fakat bilimin durması gereken
bir nokta da var...
Şimdi bize, “Ne yapmış bu bilim insanları yahu!”
veya “İyi ki yapmışlar.” dedirten ve bilimin sınırlarını
zorlayan, bazen de etiğini zorlayan, hatta “dudak
uçuklatan” cinsten diyebileceğimiz, bilim dünyasının
geçmişten günümüze gerçekleştirdiği çeşitli deneylere
bakalım ve “Bilimde sınırlar olmalı mı?” sorusu
hakkındaki kararı sizler verin...
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HAYRETLER İÇERİSİNDE BIRAKTIRAN
SIRA DIŞI DENEYLER

1. Orgon Enerjisi İddiaları ve Korkunç Cihazlar

Sigmund Freud'un izinden ilerleyen Psikanalist Wilhelm
Helm, 1930 yılında “Orgone” ismini verdiği bir teori
geliştirdi. Bir tür hayat gücü veya kozmik enerji olarak
nitelendirdiği orgon enerjisi, aslında Freud'un libido
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teorisinin bir devamı niteliğindeydi ve Wilhelm, bu
inceleme alanını “Orgonomi” olarak adlandırdı.
1940 yılında, kansere neden olan virüsleri öldürmek ve
bitki yetiştirmek üzere, “Faraday Kafesi” (elektriksel
iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ
biçiminde örülmüş, içteki hacmi, dışardaki elektrik
alanlardan koruyan bir muhafaza sistemi) ismini verdiği
bir tür orgon deposu geliştirdi. Wilhelm'in bu saçma
iddiaları hiçbir zaman kanıtlanamadı.
Geliştirdiği orgon cihazlarını, kaçak yollardan yurt dışına
çıkarmak isteyen Wilhelm, bir süre hapiste de yattı.

2. LSD Verilen Fil
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Fil davranışlarını inceleyen Warren Thomas tarafından
yürütülen bu deney, bilim tarihinin yüz karası olarak
biliniyor.
Lincoln Hayvanat Bahçesi’nde 1962 yılında
gerçekleştirilen deney, “Truko” isimli bir file, 297
miligram LSD (insanın kullanabileceği dozun 3000 katı)
vererek, filde ortaya çıkacak davranışları gözlemlemek
üzere yapıldı. Fillerde geçici bir delilik hâli olarak bilinen
“musth” durumunun ortaya çıkması bekleniyordu. Fakat
işler planlandığı gibi gitmedi ve bir saatin ardından
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Truko'nun cansız bedeni yere yığıldı. Hayvan ölmüştü ve
bilim tarihinin en yüz kızartıcı anlarından biri yaşanmıştı.

3- Çift Başlı Köpek
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1954'te Sovyet Cerrah Vladimir Demikhov, bir köpek
yavrusunun başını, ön ayaklarıyla birlikte bir Alman Kurt
köpeğine naklederek çift başlı köpek elde etti. Her iki baş
da ayrı ayrı süt içebiliyor hatta birbirlerinin kulaklarını
ısırabiliyordu. Köpekler bir aydan az yaşadı.

4- Maymundan Maymuna Kafa Nakli

Vladimir Demikhov’un çift başlı köpekleri geniş
kitlelerce korku, tiksinme gibi tepkilere neden olurken,
Cerrah Robert White’da da mesleki bir kıskançlık
yaratmıştı.
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Rusya ve Amerika arasında sürüp giden rekabette Robert
White, kantarın topuzunu ele alıp, maymundan maymuna
kafa nakletmeye karar verdi. Bir maymunun kafası başka
bir maymunun bedenine nakledildi ve hayvan
uyandırıldığında, etrafına tepki verdi. Denek maymunun
sekiz gün sonra akciğer yetmezliğinden ölene dek hayatta
kalmayı başardığı duyuruldu.
White, deneyini bir başarı olarak gördüğünü açıkladı ve
deneyleri için daha fazla fon bulmayı başardı. Ülkeyi
baştan başa gezerek deneyi anlatmaya devam etti.

5- Mamut Klonlama
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Teriyojenoloji ve biyoteknoloji alanlarında yaptığı
çalışmalar ile profesör unvanını kazanan Hwang WooSuk, bir mamutu klonlamak istiyordu ve bu amaç için
yüz milyon dolarlar harcadı. Fakat etik kanunları
çiğnediği gerekçesiyle çalışmaları durduruldu ve bilim
dünyasından dışlandı.

6- Sarıhumma Deneyi

Sarıhumma hastalığı üzerine yaptığı araştırmalar ile
tanınan Amerikalı Doktor Stubbins Ffirth, bu hastalığın
bulaşıcı bir hastalık olmadığını iddia etti ve bu hipotezini
kanıtlamak için kendi bedenini kullandı.
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Bu hastalığın oldukça sık rastlandığı yerlerde yaşayarak,
sarıhummanın kendisine bulaşmayacağını göstermek
istiyordu ve bu nedenle sarıhumma hastalarının
kusmuklarını bile içti. Ulaştığı bazı bulgular daha
sonradan doğrulanmasına rağmen, sinekler yüzünden
sarıhummaya kapılan Doktor, son nefesini bu hastalık
yüzünden verdi.

7- İnsan Siborg (Cyborg)
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İngiliz Kevin Warwick, Reading Üniversitesi'nde
profesör olarak çalışıyor ve bu üniversitede robotlar
üzerine araştırmalar yapıyor. Dünya tarihindeki ilk
siborg’u yapan kişi olarak da bilinen Warwick, kendi
bedenine yerleştirdiği elektrotlar ve çipler ile bedenini
kullanarak internete erişebiliyor ve bedenine ait olmayan
robotik bir kolu kontrol edebiliyor.

8- Tırnak Yeme Deneyi
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Lawrance LeShan, insan beynine subliminal mesajlar
göndererek, kötü alışkanlıkların durdurulabileceğini iddia
etmişti. Bu alışkanlıklar arasında tırnak yeme de vardı.
Bir grup insanın uyumakta olduğu bir odada, "tırnaklarım
çok pis ve iğrenç" cümlesini yüzlerce kez tekrarlayarak,
bilinçaltının derinliklerine ulaşmaya çalışan LeShan, bu
uygulamanın %40 oranında başarıya ulaştığını gördü.

9- Cüce İnsanlar
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Zehir bilim konusunda ilk bilimsel çalışmaları
gerçekleştiren Paracelsus, 1500'lü yıllarda yaşamış bir
kimyagerdi. “Bilinçaltı” kavramına klinik anlamda
değinen ilk insan olarak da bilinen Paracelsus,
“homunculus” ismiyle anılan “cüce insanlar”
yaratmasıyla ünlenmişti.
Bu canlıları yaratmak için insan yumurtaları bir ata
enjekte edildikten sonra at, doğum yapana kadar insan
kanıyla besleniyordu. Fakat Paracelsus'un başarıya
ulaştığı gösteren hiçbir kanıta bugüne kadar rastlanmadı.

10- Ölü Canlandırma Deneyi
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Henüz çocukken bir dâhi olduğu anlaşılan Robert E.
Cornish, Californiya Üniversitesi'nden 18 yaşında mezun
oldu ve doktorasını 22 yaşında tamamladı. Cornish'in
takıntısı, ölü insanları yeniden hayata getirmek
yönündeydi.
1930'lu yıllarda, ölü hayvanları yeniden hayata
döndürmek için araştırmalar yaptı. Bu deney için yavru
tilkileri kullanan Cornish, ölü hayvanlara adrenalin ve
antikoagülan enjekte ederek, kan akışlarında meydana
gelen değişimleri gözlemledi. Bazı hayvanlar çok kısa
süre için de olsa hayata geri döndü, fakat gözleri
görmüyor ve beyinleri düzgün çalışmıyordu. Çılgın
doktor, bu başarısını insanlar üzerinde hiçbir zaman elde
edemedi.
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11- Ruhun Ağırlığı

“21 Gram” filmine de ismini veren, ruhun 21 gram
geldiğini iddia eden tuhaf deney, ölmekte olan bir insanın
tartışmalı tartılmasına dayanıyordu. Bu amaçla da
karyolada fazla gürültü yapmadan ölecek bir tüberküloz
hastası seçilmişti!
Haber, New York Times gazetesinde bile yayımlanacak
kadar önemliydi. 11 Mart 1907 tarihindeki gazetenin
beşinci sayfasında yayımlanan haberin manşeti; “Doktor,
ruhun ağırlığı olduğuna inanıyor.” şeklinde verilmişti.
Gazete, Massachusetts’te çalışan Doktor Duncan
MacDougall’ın tuhaf deneyinden söz ediyordu.
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MacDougall uzun bir süredir ruhun doğası üzerinde
çalışıyordu. Eğer psişik fonksiyonlar, ölümden sonra
varlığını koruyabiliyorsa, yaşayan bedende belli bir yer
kaplamış olmalılar. Ve bilimdeki son bulgulara göre, yer
kaplayanların bir ağırlığı olduğu için de ruhun, ölmekte
olan bir insanın tartılmasıyla varlığı saptanabilmeliydi.
Bu düşünceden yola çıkan MacDougall, hassas bir terazi
üretti. Askıya asılan bir karyolanın ağırlığı,
üzerindekilerle birlikte beş gramlık hata payıyla
ölçülebiliyordu.
Terazinin duyarlılığı, bununla birlikte denek seçimini
önemli ölçüde kısıtlıyordu. “En uygun kişiler; hastalıkları
yüzünden iyice hâlsiz düşen ve ölümleri kas hareketlerine
bağlı olmayanlar. Çünkü terazi ancak bu şekilde dengede
tutulabildiği için en küçük ağırlık kaybı hemen fark
edilebiliyor.” diye yazmıştı MacDougall, daha sonra
American Medicine dergisinde.
Örneğin; akciğer iltihabı yüzünden ölenler, terazinin
dengesini bozabilecek kadar mücadele edebilecekleri için
hiç uygun değildi. Bu yüzden hayattaki son anlarını
mümkün olduğu kadar sakin geçiren tüberküloz hastaları,
en uygunlarıydı. MacDougall, bu hastaları Cullis-FreeHome Akciğer Tedavi Merkezi’nde buldu. Hastaların
veya yakınlarının, deneyler için onay verip vermedikleri
bilinmemekte. Ancak MacDougall’ın biyolojik
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teolojideki çalışmalarını kuşkuyla izleyenler kesinlikle
vardı. MacDougall, tartılan altı kişide terazinin; doğru
ayarlanmadığından ve bu ayarın araştırmalarını
onaylamayanlar tarafından bozulduğundan yakınmakta.
Ölmekte olan ilk hastasını MacDougall, bir akşam 17.30
sularında ruh terazine yatırdı. Hasta, üç saat kırk dakika
sonra son nefesini verdiği anda terazinin kolu, duyabilir
bir sesle yükseldi. MacDougall, teraziyi dengelemek için
iki metal doların ağırlığından yararlandı. Ve bunların
ağırlığı 21 gram idi.
Bundan sonraki denekler, karmaşık bir tablo sundular.
İkisinde, ölçüm geçersiz sayıldı, birinde ağırlık, ölümden
sonra değişmedi, iki kişide ağırlık önce düştü sonra yine
yükseldi ve bir hastanın ağırlığı ise iki kez yükselip
düştü. Ayrıca MacDougall, kesin ölüm tarihini
saptamakta da zorlanıyordu. Ama bu tür küçük
aksaklıklar, ruhun ağırlığını kanıtlayan bir araştırma
sunmuş olduğu inancını sarsmadı.
Sonuçta ikinci bir deneyle, bu bulguyu kanıtlamıştı.
Ağırlıkları 7,5 ila 37 kilo arasında değişen on beş köpek,
terazi üzerinde ölürken herhangi bir ağırlık kaybı
yaşanmamıştı. MacDougall, American Medicine
dergisinde, köpekleri terazi üzerinde ölmeleri için ne
şekilde ikna ettiğinden söz etmedi ama bir olasılıkla,
24

onları zehirlemiş olmalı. MacDougall, bununla birlikte
bu deneyden memnun değildi.
Fakat doktorun memnuniyetsizliği, sağlıklı köpekleri
öldürmesiyle değil, onların uygun bir denek olmamasına
dayanıyordu. “Ne var ki hareket etmelerini önleyecek
hastalığa sahip köpeklere ulaşma şansım olmadı.” diye
yakınmıştı MacDougall.
MacDougall’ın ruh terazisi, bilim dünyasında farklı
görüşler doğurdu. Kimi meslektaşları, deneylerini saçma
bulurken, diğerleri de MacDougall’ın tüm zamanların en
önemli bilimsel buluşunu yaptığına inanıyor ve yöntemin
ne şekilde geliştirilebileceğini tartışıyorlardı. Özellikle de
ölüm döşeğindeki ağır hastaların kullanılması sorun
yaratıyordu.
Sonuçta ölü beden çabuk bozulduğu için bu nedenle de
ağırlık farkı ortaya çıkabilirdi. New York’lu bir doktor,
Washington Post gazetesinde, deneyin sağlıklı erkeklerle
yapılması hâlinde daha sağlıklı sonuç vereceğini ve
bunun için de elektrikli sandalyenin bir teraziye asılarak,
beden ağırlığının idamdan önce ve sonra tartılmasını
önerdi.
MacDougall, birkaç deney daha yaparak, 1911 yılında
ikince kez dikkatleri üzerine topladı. Doktor, ruhun
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bedenden ayrılması sırasında parlak bir ışığın yayıldığını
iddia ediyordu. MacDougall’ın araştırmalarını kanıtlayan
tek sonuç; ilk hastasıyla saptamış olduğu 21 gramlık
ağırlık kaybıydı. Ama bu 21 gram, buna rağmen, yüz
yıldan bu yana popüler kültürde, ruhun ağırlığı olarak ele
alınmakta.

12- Kendi Kalbiyle Oynayan Adam
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Alman bilim adamı Werner Theodor Otto Forssmann,
1929 yılında kendi bedeni üzerinde gerçekleştirdiği bir
deney ile ün salmış. Hiç kimsenin yardımı olmaksızın
önce lokal anestezi alan ve sonra kolunda açtığı bir oyuğa
kateter sokarak kendi kalbine ulaşan bu çılgın bilim
adamı, bu çalışması yüzünden işten kovulmuştu. Fakat
1956 yılında, kardiyak kateterizasyon işlemine olanak
sağlayan bir prosedür geliştirdiği için, tıp alanında Nobel
ödülüne layık görüldü.
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13- Uyku Deneyi

1960'larda Ian Oswald, insanların her koşul altında
uyuyup uyuyamayacaklarını tespit etmek için,
gönüllülerin göz kapaklarını açık kalacak şekilde
yapıştırdı, gözlerine elli santim öteden yanıp sönen
ışıklar tuttu. Elektroşoka ve yüksek sesli müziğe de
maruz üç denek de 12 dakika içinde uyudu.
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14- Yüz İfadeleri Deneyi

Evrensel yüz ifadelerini tespit etmek isteyen Psikolog
Carney Landis, deneklerinin yüz kaslarının hareketini
takip etmek için yüzlerine yanık bir mantarla hatlar çizdi.
Daha sonra deneklere amonyak koklatıldı, caz dinletildi,
porno izlettirildi, elleri, kurbağa dolu bir sepete sokuldu.
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En sonunda tüm denekler, canlı bir farenin kafasını
kesmeye ikna edildi.
Bu eylem sırasında çekilen fotoğraflarda denekler,
“deneyin büyük tanrısı”na kurban adayan garip bir
tarikatın mensuplarına benzer yüz ifadelerine sahipti.

15- Gıdıklama Deneyi

Psikoloji alanında oldukça önemli çalışmalar yürüten
Profesör Clarence Leuba, gülmenin, gıdıklanma sonucu
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meydana gelen bir tepki olduğundan şüpheliydi ve acaba
gülmek eylemi “öğrenilen bir davranış” mı diyerek, 1933
yılında birtakım deneyler yürüttü.
Deney sırasında kimsenin gülmemesini söyleyen doktor,
yeni doğan oğlunu gıdıkladı ve oğlunun, yüz ifadelerini
görmesini engellemek için bir de maske taktı. Geçen yedi
ayın ardından küçük bebek, gıdıklandığı zaman aralıksız
gülüyordu. Leuba'nın üç yıl sonra doğan kızı da aynı
şekilde, sekiz aylıkken gülmeye başlamıştı.
Bu deneyin sonucunda ulaşılan nokta şuydu: Gülme,
gıdıklanma sonucunda tetiklenen doğal bir davranış şekli.

16- Stres Yönetimi Deneyi
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1960'larda on askeri taşıyan bir uçakta, “Motorumuz
bozuldu, iniş takımlarımız da çalışmıyor. Okyanusa acil
iniş yapacağız!” anonsu yapıldı. Ardından, son anlarını
yaşadıklarını düşünen askerlerden, “ordunun ölümlerinde
kusuru olmadığını” ilan eden bir sigorta formunu
doldurmaları istendi. Askerlerin tamamı formu doldurdu.
Deneydeki amaç; stres yönetimiydi.

17- Maymun İnsan Karışımı Bir Irk
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Rusya’nın hayvanlar üzerindeki tuhaf deneylerinin
varacağı en uç noktalardan biri de insan maymun
karışımı bir ırk yaratmaya çalışmaktı. Stalin, bu görev
için dönemin ünlü bilim insanı Ilya Ivanov’u
görevlendirdi.
Ivanov, deneylerine, Batı Afrika’da başladı. İnsan spermi
enjekte edilen dişi şempanzelerin hepsi öldü. 2002
yılında ülke bu olayı, “Evet bir maymunlar ordusu
kurmaya çalıştık ama bu son derece zordu.” diyerek
kabul edecekti.
Bu başarısız deney sonrası Rusya’ya dönen bilim adamı,
yanında bir de Tarzan adını verdiği orangutan getirdi ve
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orangutan spermi kabul edecek kadınlar aramaya başladı.
Ancak Tarzan hastalandı ve öldü. Ivanov da beş yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Başarısız olan deneyler sonrası
Sovyet yetkililer, kendilerine şu soruyu sordu: “Bu
adama neden para ödedik biz?”

18- Hayvanların Beynini Kontrol Edebiliriz!

Bu iddia, "stimoceiver" adlı bir cihaz geliştiren Jose
Delgado'ya ait. Stimoveiver cihazı bir tür bilgisayar çipi,
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uzaktan kontrol ediliyor ve bir hayvanın beynindeki
elektriksel titreşimleri etkileyebiliyor. Hayvanlarda deri
altına yerleştirilen bu çip, istenmeyen hareketlerden
duygu kontrolüne, hayvanlar üzerinde oldukça geniş bir
kontrol öbeği sağlıyor. Delgado'nun bu çalışması, bilim
dünyasınca etik bulunmadığı için reddedildi ve
geliştirilmedi.

19- Bakteri İçen Doktor

Mide ülserine neden olan “helicobacter pylori”
bakterisini izole edebilen Dr. Robin Warren ve Dr. Barry
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Marshall, bu iddialarını kanıtlamak için oldukça sıra dışı
bir deney gerçekleştirdiler. Dr. Marshall, ülser
hastalarının midelerinden toplanmış bir miktar bakteriyi
içti ve kendi bedeninde bir mide iltihabı geliştirdi.
Midesindeki mikrobu izole edebilen doktor ve arkadaşı,
2005 yılında Nobel ödülüne layık görüldü.

20- CIA'in 50 Yıllık Gizli Deneyi! (Akustik Kedicik
Operasyonu)

CIA'in, 1960'lı yıllarda kediler üzerinde yaptığı korkunç
deneylerin detayları ortaya çıktı. “Akustik Kedicik
Operasyonu” adı verilen gizli deneylerde Amerikalı bilim
adamları, kedilere mikroçipler ve alıcılar yerleştiriyordu.
Hayvanların kafataslarına ve kulak kanallarına
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yerleştirilen vericiler ve alıcılarla robot kedilere sahip
olmayı planlayan CIA, bu projede fena çuvalladı.
Deneyler sonucunda yaratılan “ucubeler”, telef oldu.
Denemelerin başarısız olmasının bir sebebi ise, kedilerin
köpekler kadar itaatkâr olmayışı ve başlarına buyruk
hareket etmeleriydi. Verilen komutlara uymuyor ve
sürekli kaçıyorlardı. Dönemin parasıyla yaklaşık 20
milyon dolara mal olan proje, ABD hükümeti tarafından
iptal edildi. CIA'in fiyaskoyla sonuçlanan bu deneyinin
ayrıntıları, “Frankenstein's Cat” (Frankenstein'ın Kedisi)
isimli kitapta gün yüzüne çıkarıldı. Kitapta, kedilerle
ilgili deneylerin detaylanarak anlatımı da bulunuyor...

21- “Şizofreniyi tedavi edebilirim.” Diyen Doktorun
Deneyi
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Yeni düşünce kalıplarıyla insan beynini yeniden
programlayarak, şizofreni hastalarını iyileştirebileceğini
iddia eden bu doktorun adı Ewen Cameron. Önce
hastalara bir kulaklık takması söyleniyordu ve ardından
haftalar boyunca tekrarlanan pozitif mesajları dinlemeleri
isteniyordu.
1950 ve 1960 yılları arasında, çok ciddi problemleri
olmayan bazı hastalarda iyileşme belirtileri gözlenmişti.
Bunun ardından, CIA'in de ilgisini çeken yeni yöntem
için oldukça ciddi miktarlarda yatırım yapıldı fakat bir
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süre sonra Cameron'un tedavisinin hiçbir işe yaramadığı
ortaya çıktı.

22- Çaresizlik Kafesi

Psikolog Harry Harlow, sevgi kavramı ile takıntılı biri
hâline gelmişti. Ancak bu takıntısı, sevgi üzerine şarkı
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sözleri ya da şiir yazmak gibi bir şey değildi. Bu konu
onu ruhen hasta durumuna getirdi ve 1970’li yıllarda
maymunlar üzerinde bu konuda etik olmayan deneyler
yaptı.
Deneylerinden birinde, “Çaresizlik Kuyusu” adını
verdiği, boş ve tüm dış etkenlerden izole şekilde
tasarlanmış bir oda şeklinde ve içinde çeşitli düzenekler
bulunan bir aparatın içinde maymunlar üzerinde çalıştı.
Deney, dış dünyadan tamamen izole ettiği maymunların
çıldırması ve hatta iki deneyde kendilerini açlığa
mahkûm ederek öldürmek istemeleri ile sonuçlandı.
Harlow, meslektaşlarından gelen eleştirilerini hiçbirini
önemsemedi ve kendini şöyle savundu: “Maymunları
nasıl sevebilirsiniz?”
Bu korkunç deneyler, 70'lerdeki hayvan hakları
hareketinin arkasındaki itici güç olarak bilinir ve bu
sayede bu tür korkunç deneyler son bulmuştur.

23- Kurşundan Hızlı İnsan
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İkinci Dünya Savaşı sırasında uçuş cerrahı olarak
çalışmasıyla tanınan John Paul Stapp, insan bedeninde,
ani hızlanma ve yavaşlama anında meydana gelen
değişimleri incelemesiyle de biliniyor. Kendi bedenini
kullanarak birtakım deneyler yürüten Stapp, 2800 kg
ağırlığındaki dört motorlu ve silahlı bir roket ile ani hız
ve yavaşlama üzerinde çalıştı ve bugüne kadar binlerce
jet pilotunun hayatını kurtardı.
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24- Dâhinin, Elektrikle Aşkı!

Johann Wilhelm Ritter

Alessandro Volta’nın icadı olan dünyanın ilk pratik
elektrik pili, elektrik biliminde bir devrim niteliğindeydi.
Volta pilinin deneylerde kullanılması, enerji depolamakta
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bir avantaj sunuyordu ve bu sayede modern düşünce yeni
sınırlara ulaştı.
Alman fizikçi ve dâhi Johann Wilhelm Ritter de
bunlardan biriydi. Ultraviyole ışığı buldu ve elektrik
akımının insan bedeni üzerindeki etkilerini, kapsamlı
testlerle denedi.
Diline elektrik akımı verdiğinde tat duygusunun
değiştiğini, burnuna verdiğinde hapşırdığını, gözlerine
akım verdiğinde, garip renkli lekeler gördüğünü keşfetti
ve deneyleriyle harika vakit geçirdi. Ritter bir süre sonra
kendine elektrik verme konusunda saplantı geliştirdi ve
yapabilse Volta piliyle evlenebileceğini söyledi.
Deneylerinin süresi gitgide uzuyor, Ritter bu deneylerden
sonra haftalarca yatarak dinlenmek zorunda kalıyordu.
Ritter’ın bu tutkusu, onun erkenden göçüp gitmesine
neden olacaktı. Akciğerleri ve bağışıklık sistemi, bu
elektrik deneyleri yüzünden hasar görmüştü.
Tüberkülozdan öldüğünde 33 yaşındaydı.

25- Keçi Sütünden Örümcek Ağı
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Örümceklerin ağ örerken kullandıkları ip, bilimin tespit
edebildiği en güçlü iplerden biridir. Kevlar adı verilen
karbon kökenli liflerden oluşan bir madde ve aramid
elyafla benzerlikler gösterir. Ne yazık ki örümcek ağı,
girişimcileri heveslendirmeye yetecek miktarlarda
üretilememektedir.
Bu zorluğu aşmak isteyen Nexia Biotechnologies
Şirketi’nin deneyi ve onların, genetiğiyle oynanmış keçisi
de bu amaçla ortaya çıktı. Sağlıklı ve mükemmel şekilde
normal bir keçiye, örümceklerin ağ örerken kullandığı
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ipeği yaratan gen eklendi ve keçi sütünden örümcek ağı
elde edildi.
Nexia Biotechnologies Şirketi, 2009 yılında iflasını
açıkladı ancak keçiler üzerindeki bu araştırma, Utah
Devlet Üniversitesi’nde, üniversitenin çiftliğinde 30
kadar keçiyle devam ediyor.

26- Kendi Kendine Apandisit Ameliyatı Yapan
Doktor

“Kendi göbeğini kendin keseceksin!” düsturunu, Dr.
Evan O’Neill Kane kadar benimsemiş bir insan olamaz.
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Bir hastanenin baş cerrahı olan Doktor Kane, kendi
apandisit ameliyatını yapmaya karar verdiğinde herkes
tam anlamıyla şok oldu. 1921 yılında yeni bir lokal
anestezi ilacı olan Novocaine yardımıyla karnını açıp
apandisitini aldı ve ertesi gün taburcu olacak kadar
sağlıklı bir şekilde ameliyatı tamamladı. Ameliyatta hazır
bulunan diğer doktorlar, yalnızca Kane’in karnını
dikmekle yetkilendirilmişti. Bu soğukkanlı girişimi yıllar
içinde çeşitli doktorlar da takip etti.

27- Kokain Deneyi
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Kokain, bir zamanlar, koka bitkisinden elde edilen
önemli bir anestezi ilacı olarak kullanılıyordu. Lokal
anestezi sırasında ameliyat edilecek kısmın
uyuşturulmasını sağlayan koka, operasyonun hasta
tamamen bayıltılmadan yapılmasına olanak tanıyordu.
Ne yazık ki bu yöntem, bazı hastaların yaşamlarını tehdit
edici etkiler gösteriyordu. Nebraskalı Doktor Edwin
Katskee, kokainin etkilerini anlamak için en direkt yolu
seçti… Kendine yüksek miktarda kokain enjekte etti ve
etkilerini not etmeye başladı. Katskee’nin kendi
üzerindeki deneyi, bir trajediyle sonlanacaktı. Yüksek
miktarda kokain enjekte ettikten sonra not almaya
başlayan Katskee, deneyin ilk anlarında görüşünün
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mükemmelleştiğini ve ayakta kalabildiğini yazıyordu. On
iki dakika sonra klinik evreye girdiğini yazdı.
Yazabildiği son okunaklı notta ise; “paralize” yazıyordu
ve bu notu, okunaksız karalamalar takip ediyordu.
Katskee, bir süre sonra da yüksek dozdan öldü. Yani
intihar etmiş oldu. Ne yazık ki doktorun kendini feda
ederek gerçekleştirdiği bu deney, küçük bir bilimsel
veriden başka şey vermedi: Yüksek miktar kokain
aldıktan sonra yazdığı notlar, fazlasıyla anlaşılmaz ve
kullanılmaz hâlde oluyordu; ayrıca yüksek doz,
öldürüyordu!

SONU KÖTÜ BİTEN SOSYAL
PSİKOLOJİK DENEYLER
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Tarihte yapılan bazı bilimsel deneyler,
uygulandıkları sırada tasarlandıkları amaçlarından sapıp,
korkunç sonuçlara yol açmıştır. Bu sosyal psikoloji
deneylerine katılan denekler de yaşamları boyunca, bu
deneylerin kendilerinde bıraktığı hasarı taşıdılar.
Bazılarının, kâbusa dönen hayatı intiharla son
buldu, bazılarının konuşma yetisi bir daha
düzelmemecesine bozuldu. Ve ne bu deneklerin ne de
ailelerinin hayatı bir daha hiç normale dönmedi. İşte
amacından sapan o bilimsel deneylerden bazıları...

28- Canavar Çalışma-The Monster Study
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1939 yılında yürütülen bu çalışmada, 22 yetim kalmış
çocuk kullanıldı. Bunlardan 10 tanesi, daha önce
konuşma bozukluğu olan ve kekeleyenler olarak
tanımlamıştı. Çocuklar, eşit olarak iki gruba ayrıldı. Bir
grubun konuşma terapisti, çocuklarda gördüğü gelişme
ve akıcı konuşma durumunda onları ödüllendiren
davranışların gösterdiği “pozitif” terapi uyguladı, diğer
konuşma terapistiyse en ufak bir yanlışta dahi çocukları
açıkça cezalandırdığı bir yöntem uyguladı.
Sonuçlar gösterdi ki negatif davranılan çocuklar,
psikolojik anlamda çok ağır hasar aldılar. Ancak bundan
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çok daha kötüsü, terapi öncesi konuşma bozukluğu
göstermeyen çocukların da konuşmalarında bozulmalar
oldu.
2007 yılında, yetim kalmış bu çocuklardan altısı, maruz
kaldıkları bu durumdan dolayı 925.000 USD’lik tazminat
aldılar.

29- MK-Ultra
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CIA, 50’li ve 60’lı yıllarda, MK-ULTRA projesi
kapsamında zihin ve psikoloji kontrolü ile ilgili pek çok
etik dışı deney yaptı. Theodore Kaczynski, diğer ismiyle
Unabomber’un, CIA’in rahatsız edici deneylerine maruz
kaldığı ve bu deneylerin kendisinin zihinsel
dengesizliğine yol açmış olabileceği kaydedildi.
Başka bir vakada da Amerikan Ordusu Biyolojik Silahlar
Uzmanı Frank Olson’a LSD uygulandı ve bu
uygulamanın bilincinde krize yol açarak, araştırmasını
tüm dünyaya açıklama isteği duymasına sebep olduğu
düşünüldü. Bunun yerine, Olson’un, bir cinayete kurban
gittiği ile ilgili güçlü deliller olmasına rağmen, kaldığı
otelin on üçüncü katından atlayarak intihar ettiği
söylendi. Diğer deneklerde uzun vadede ortaya çıkmış
olabilecek psikolojik hasarlardan bahsedilmiyor bile…

30- Eşcinsellikten Soğutma Terapisi
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1960’lı yıllarda eşcinsellik, sıklıkla zihinsel bir hastalık
olarak görülüyordu. Aynı cinsten birbirlerine cinsel
olarak çekici gelen kişilerin kendi kendilerini
iyileştirmelerinin yolunu bulmak için gönüllüler
aranıyordu. Deneye katılanlara, eşcinsel görüntüler ile
eşleştirilmiş elektrik şoku verilerek ve enjeksiyon yoluyla
mide bulantısına yol açan, tiksinme terapileri gibi
deneysel terapiler yapılıyordu. Buradaki ana fikir, hasta
olduğu düşünülen kişinin, eşcinsellikle acıyı bir tutacağı
düşüncesiydi.
Yapılan bu deneyler, eşcinselliği “tedavi etmek”ten çok,
psikolojik olarak ağır hasar yarattı. Bir keresinde
“tedavi” sırasında komaya giren hasta, az daha ölüyordu.
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31- Otorite Şekilleri

Bu deney, 1963 yılında, insanların; otorite sahibi bir kişi
veya kurumun isteklerine, kendi vicdani değerleriyle
çelişmesine rağmen itaat etmeye ne ölçüde istekli
olduklarını ölçme amacıyla Stanley Milgram tarafından
yapılmıştı.
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Deneyden önce öğretmene, yani otorite sahibine, 45
voltluk bir elektrik şoku uygulanarak, öğrenciye
uygulayacağını sandığı şokun neye benzediği hakkında
bir fikir verilmiş oluyordu. Öğretmene, daha sonra
öğrenciye öğretmesi amacıyla sözcük çiftlerinden oluşan
bir liste veriliyor, öğretmen de bu listeyi önce öğrenciye
bir kere okuyarak işe başlıyordu. Ardından öğretmen,
listeyi oluşturan sözcük çiftlerinin ilk sözcüklerini teker
teker okuyor, okuduğu her sözcük için öğrenciye dört
adet seçenek sunuyor, öğrenci de bu seçenekler arasından
doğru olduğunu düşündüğü cevabı bildirmek için bir
cevap düğmesine basıyordu. Verdiği cevap yanlış ise, her
yanlış cevap sonucu giderek artan elektrik şoklarına
maruz kalıyordu. Cevap doğru ise öğretmen, sonraki
sözcük çiftine geçiyordu.
Denekler, öğrencinin verdiği her yanlış yanıta karşılık
onun gerçek şoklara maruz kaldığını sanıyorlardı.
Gerçekte ise şok uygulanmıyordu. İş birlikçi denek,
gerçek denekten ayrıldığı zaman, geçtiği odada
elektroşok makinesine bütünleştirilmiş bir ses kayıt
cihazını çalıştırıyordu, bu cihaz da her şok seviyesine
karşılık önceden kaydedilmiş bir çığlık sesini çalıyordu.
Voltajın birkaç defa artırılmasından sonra aktör,
kendisini yan odadaki denekten ayıran duvarı
yumruklamaya başlıyordu. Birkaç defa yumrukladıktan
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ve kalp rahatsızlığını hatırlattıktan sonra ise artık sorulara
cevap vermemeye ve şikâyette bulunmamaya başlıyordu.
Birçok insan, deneylerin etiğini sorguladı, fakat sonuçlar
sürükleyiciydi. Milgram, vasat insanların liyakatsiz
kurbanlar üzerinde cefa edeceklerini gösterdi, çünkü
otorite, bunu yapmalarını emrediyordu.

1963 yılında Stanley Milgram, soykırım faciasının
nedenleri adına, Alman halkının soykırıma katılmasına
ve hatta buna alet olmasına neden olan özel bir şeyler
olduğu iddiasını kanıtlamak için bir deney hazırladı.
İnsanın nasıl öğrendiğine dair yalandan bir deney
gerçekleştiren Milgram, deneye katılan kişilere,
görmedikleri bir odada insanlar olduğunu söyleyerek
onlara çeşitli sorular sormalarını istedi. Milgram,
deneklerin bir düğmeye basarak, yanlış cevap verenlere
elektrik şoku verebilecekleri bir de düzenek hazırlamıştı.
Şok verilen kişi bir oyuncuydu ve elektrik şoku da gerçek
değildi, fakat deneye katılanlar bunu bilmiyorlardı.
Peki, bu deneyin ürkütücü tarafı neydi? Şoku vermeleri
istenen denekler, ezici bir üstünlükle talimatlara körü
körüne uydular. Daha da enteresan tarafı, oyuncu
konumundaki şoku alan kişinin acı bağırışları ve
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merhamet istemesine karşın deneklerin, elektrik şokunu
vermeye devam etmesiydi.

32- David Reimer Vakası
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22 Ağustos 1965'te Kanada'da ikiz kardeşi Brian Reimer
ile birlikte dünyaya gelen David Reimer adındaki erkek
çocuk, sekiz aylıkken ailesi tarafından sünnet ettirilmek
istenmiş, sünnet sırasında kazara penisi yanmış ve hasar
görmüştü. Profesyonel destek almak isteyen aile,
Baltimore'daki John Hopkins Hastanesi'ne,
televizyondaki bir programda cinsiyet konuları
tartışılırken tanıdıkları ve gayet de bilgili gördükleri
Psikolog John Money'e başvurdu.
Psikolog John Money, durumu dinledikten ve
inceledikten sonra aileyi, bebeğin cinsiyetini değiştirmek
üzere yönlendirdi ve bu seçeneğin kesinlikle daha iyi
olacağını söyledi. Ancak John Money, cinsiyetin
doğuştan gelmediği ve öğrenilmiş olduğuna yönelik bir
teorinin taraftarı olduğunu ve bir ikiz kardeşi de
bulunduğu için aynı zamanda kontrollü deney olanağı
sağlayacak olan David Reimer'ı bu teoriyi ispatlamak
adına denek olarak kullanmak istediğini itiraf etti.
David'in testisleri, 22 aylıkken orşidektomi
operasyonuyla alındı ancak henüz yapay bir vajina tesis
edilmedi. Ona yeni bir isim verildi: Brenda. Vakaya epey
vakit ayıran Money, sosyal öğrenme yoluyla cinsiyetin
sağlıklı bir şekilde değiştirilebilmesini garanti altına
almak için enteresan uygulamalarda da bulundu.
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Çocuklukta gerçekleşen seks provalarının, cinsiyetin
edinilmesinde önemli rolü olduğunu düşünen Money,
kardeşleri cinsiyetlerine göre çeşitli cinsel pozisyonlara
soktu, hatta bir kısmını fotoğrafladı.
Bir süre için gerçekten de şirin, küçük bir kız çocuğu gibi
davranan Brenda (David) ve kardeşi için durum
sütlimanken, zamanla durum değişti. Göğüslerinin
gelişmesi için verilen östrojen işe yaramadı, kendisine bir
kız çocuğuymuş gibi davranılmasına rağmen Brenda,
kendisini bir kız çocuğu gibi hissetmedi. Yirmi iki
aylıkken gerçekleşen operasyondan ergenlik çağına
kadar, karın bölgesinde tesis edilmiş bir delik aracılığıyla
idrarını yapan Brenda, tekrar Baltimore'a götürülürse
intihar edeceğini beyan edince ona, yapay bir vajina tesis
edilmesini isteyen Dr. Money ile ilişkiler kesildi. On üç
yaşında iken, endokrinoloğu ve psikiyatristinin
tavsiyesiyle birlikte aile, Brenda'ya gerçekleri açıkladı.
Brenda, tekrar David adını aldı, bir süre sonra da
ameliyatla süreç tersine çevrildi. Ayrıca 1990'da Jane
Fontain ile evlendi, onun üç çocuğuna babalık yaptı.
Money'nin terapi uygulamalarından kaynaklanıp
kaynaklanmadığı bilinmiyor ancak, şizofreni hastası olan
kardeşi Brian, 2002'de aşırı dozda şizofreni ilacı alarak
öldü. Ağabeyinin acısını yaşayan David, 2 Mayıs 2004'te
bir de karısı Jane'in kendisinden boşanmak istediğini
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öğrendi. 5 Mayıs 2004'te henüz 38 yaşındayken kendi
kafasına kurşun sıkarak intihar etti.

33- Üçüncü Dalga

Üçüncü Dalga deneyi, California, Palo Alto'da bulunan
Cubberley Lisesi'nde, tarih dersi kapsamında
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gerçekleştirildi. "Nazi Almanyası" konusu kapsamında
gerçekleştirilen uygulama; demokratik toplumların dahi
faşizme meyilli olduklarını anlatmayı amaçlıyordu.
Deneyin sahibi, tarih öğretmeni Ron Jones bir bakıma
bunu kanıtladı.
Jones, ilk gün birkaç basit kural getirdi: Ders zili
çalmasıyla birlikte öğrenciler 30 saniyede yerlerini
alacak, söz almadan ve ayağa kalkmadan konuşmayacak,
söz alırlarsa söyleyecekleri üç beş kelimeyi geçmeyecek
ve her cümlenin sonunu, “Bay Jones” diye bitireceklerdi.
İkinci gün Jones, mevcut sınıfın özel olduğunu belirtmiş,
diğerlerinden ayırmış ve disiplinin sağlanmasından
sorumlu kılmıştı. Onlara, “Üçüncü Dalga” adını veren
Jones, bir okyanusun en güçlü dalgasının üçüncü dalga
olduğu gibi sahte bir efsane uydurarak, ismi
anlamlandırdı. Bu gruba Nazi selamını öğreten Jones, bu
gruptaki öğrencilerin sadece sınıfta değil, dışarıda dahi
birbirlerini bu şekilde selamlamalarını emretmiştir.
Öğrenciler, bu kurala istisnasız uydu.
Tarih öğretmeni Jones'un talimatıyla üçüncü günden
itibaren “Üçüncü Dalga” üyeleri birbirlerini Nazi selamı
ile selamlamaya başladı. Üçüncü gün Jones, deneyin
kapsamını büyüterek okula yaydı. Gün başında 30
öğrencilik sınıf, 13 katılımcıyla beraber 43'e yükseldi.
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Öğrencilerin hepsi, derslerine hevesle sarılmaya başladı,
katılımlarında artış oldu. Ron Jones'un, konuyla ilgili
kendisinin kaleme aldığı makalede belirttiğine göre, kimi
öğrenciler, ilk defa adam akıllı bir şeyler öğrendiklerini
beyan etti ve hatta “Bay Jones, niçin diğer konuları da
bize böyle öğretmiyorsunuz?” şeklinde sitem ettiler.
Kendilerine bir üye kartı düzenleyen öğrenciler, bir de
logo tasarlayarak kurumsallaştı ve grup üyesi olmayan
öğrencileri sınıfa sokmadı. Yeni üye bulma koşul ve
kurallarının da belirlendiği üçüncü günün sonunda,
toplam katılımcı sayısı 200'ü buldu. Gün içerisinde bazı
grup üyeleri, diğer grup üyelerini, kurallara uymadıkları
gerekçesiyle jurnallemeye başladı.
Dördüncü gün Jones, öğrencilerin projeye haddinden
fazla dâhil olduklarını, disiplin kurallarına görülmemiş
bir liyakatle bağlandıklarını fark edince, olayların
kontrolden çıkacağını sezerek deneyi durdurdu. Ancak
bunu yaparken; bu hareketin ulusal bir hareket olduğunu,
ertesi gün, yani cuma günü başbakanlıktan bir açıklama
yapılacağını belirterek yaptı. Ertesi gün, vadettiği gibi,
sınıfa bir televizyon getiren Jones, birkaç dakika
karıncalı ekran izlettikten sonra gerçeği açıkladı. Bunun,
Nazi rejimi dersi kapsamında faşizmi anlatmak için
yaptığını belirtti, hemen ardından bir Nazi belgeseli
izleterek, amacını doğruladı.
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Çocukların, olayı velilerine söylemesinden sonra
gerçekleşenler ilginçti: Bir haham, velilerin kaygılarını
iletmek için Jones'u aradı. Jones, amacını anlattıktan
sonra haham, velilerin kaygılarını giderme sözü verdi,
hatta deneyin bir parçası oldu.
En nihayetinde deney sonlandı ve deneyin okul
yönetimince duyulmasından sonra Jones, çalıştığı
okuldan kovuldu ama kovulma gerekçesinin bu deney
olduğu, resmî olarak belirtilmedi.
Ron Jones'un “Üçüncü Dalga” deneyi, 2008 yılında
Alman yapımı “Die Welle” adlı filmde işlenerek beyaz
perdeye aktarıldı.

34- Stanford Hapishane Deneyi
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Philip Zimbardo, hapishanelerde neden bu denli şiddet
olduğunu oldukça merak ediyordu. Ya hapishane
sakinlerinin karakterlerinden dolayı şiddet ortaya
çıkıyordu ya da hapishane duvarları arkasındaki güç
savaşları ve birbirini kontrol etme içgüdüsü, insanları
şiddete yöneltiyordu.
1971 yılında, Stanford Üniversitesi ve ABD Deniz
Kuvvetleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu deney için,
Stanford Psikoloji Departmanı’nda sahte bir hapishane
meydana getiren Zimbardo, daha önce hiçbir suç
işlememiş bir grup genç insanı, gardiyan ve mahkûm
rollerini oynamak üzere bu hapishaneye kapattı. Henüz
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ilk gecede, mahkûm olarak içeride bulunan grup, bir
isyan başlattı ve bu da gardiyan olarak atananların, çok
yaratıcı bir disiplin metodu geliştirmesine neden oldu.
Altıncı günde ortaya çıkan kargaşadan dolayı deney iptal
edildi.
Zimbardo’nun deneyi, öngörülen sınırların dışına çıkıp
deneklerine tehlikeli ve psikolojik olarak hasar veren bir
duruma geldi. Mahkûmların ikisi, daha deneyin başında
zorunlu olarak deneyden ayrıldı. Birçok mahkûm,
duygusal olarak travma geçirirken gardiyanların üçte biri
“gerçek” sadistik eğilim sergilemekten yargılandı.
Konuyla ilgili müdahalede bulunulmamasından dolayı
eleştirilen Philip Zimbardo, bir gözlemci bulunması
hâlinde deneyin gerçek sonuçlar vermeyeceği
düşünüldüğünden gözlemci bulundurulmadığını ve
müdahalede bulunulmadığını belirtti.

35- Tony La Madrid
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İlaçla tedavi gören pek çok şizofren, 1983 yılında
Kaliforniya Üniversitesi'nde başlatılan bir programa kayıt
oldu. Program, tedavi sırasında ilaç almayı kesmeyi şart
koşmuştu. Bu çalışmanın amacı, şizofreni tedavisini
geliştirmek için yeni bulgular elde etmeyi amaçlıyordu.
Deney kısa sürede amacından saptı ve deneklerin
%90’ının hastalıkları daha da kötüleşti. Araştırmaya
katılanlardan biri olan Tony La Madrid, ilk kayıt olduğu
tarihten altı yıl sonra, araştırmanın yapıldığı binanın çatı
katından atlayarak intihar etti.
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36- Little Albert

Davranışçı psikolog John B. Watson, sahada yaptığı
araştırmalarda, insanın korkularının sonradan
kazanıldığına dair bir gözlem yapınca, bu tezini araştırma
laboratuvarına taşımak gibi hoyrat bir karar verir.
Sağlıklı bir bebek olan güzel Albert’ı birçok psikolojik
teste tabi tutar ve hiçbir korkusunun olmadığını
gözlemler. Bunun üzerine Watson, şefkatten nasibini
almamış araştırmasına başlar.
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Albert’ta sonradan edinilmiş korkular yaratmak için,
Albert’ın daha önce varlıklarından hiçbir korku
duymadığı fare, tavşan ve köpek gibi pelüş oyuncakları,
Albert’ın tam arkasında gürültüyle çalan bir “gong”
sesiyle birleştirir. (Bu bir klasik koşullandırma
yöntemidir.) Gong sesi ve oyuncak hayvan eşleşmeleri
arttıkça, artık Albert, pelüş bebeklerin sadece varlığında
bile korkudan ağlamaya, irkilmeye, titremeye başlar.
Araştırma, Albert’ın psikolojisi için son derece
yıpratıcıdır. Minik bebek artık tek başına bırakıldığında
bile hep tetiktedir. Daha da kötüsü; araştırmayı yapan
psikologlar, Albert’ın ruh sağlığı için bir iyileştirme
sürecine başlamazlar ki başlasalardı da geçmişin derin ve
karanlık izlerini ne denli silebileceklerdi bilinmez.
Albert’a araştırma sonrasında ne olduğuyla ilgili pek çok
rivayet mevcut. Ancak güçlü ihtimaller arasında şu da var
ki tamiri çok meşakkatli ve bazen imkânsız olan insan
psikolojisi üzerine yapılan bu deneyi takip eden zaman
içerisinde; Albert, yedinci yaş gününü kutlayamadan
hayata veda eder.
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BİR ÖLÜM MAKİNESİ DOĞUŞUNUN
DENEYİ
37- Manhattan Projesi
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Nükleer silahlanmanın geçmişini irdelediğimizde
karşımıza hemen ABD’nin ünlü Manhattan Projesi çıkar.
Ancak, eski defterleri biraz karıştıracak olursak, kırk
yıllık bir gebelik dönemiyle karşılaşırız. Bu gebeliğin
babası olan kişi olarak da karşımıza, ünlü bilim adamı
Albert Einstein (1879-1955) çıkıyor.
Takvimler 1905’i gösterdiğinde, İsviçre Patent
Bürosu’nda memurluk yapan Einstein’ın özellikle
E=MC² denklemindeki önermesine dayanan “Özel
Görelilik Kuramı”, bilim çevrelerince hararetli
tartışmalara konu oluyordu. Bu genç bilim adamının,
kendisini acımasızca eleştirenlere söylediği şu sözler, bir
kenara not etmeye değer niteliktedir: “Fizik, gelişmekte
olan mantıksal bir düşünce dizgesidir. Onun esasları,
yalnızca deney ve tecrübe yoluyla edinilemez. Onun
gelişmesi, özgürce yapılan buluşlara bağlıdır.”
1920 ve 1930’lar atomla ilgili çalışmaların büyük ivme
kazandığı yıllar oldu. Birinci Dünya Savaşı’nın yaraları
sarılmadan, Hitler’in Polonya’yı işgaliyle 2. Dünya
Savaşı patlak verdi. Nükleer araştırmalar konusunda
dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Almanya, bir yandan
geleneksel silahlarla savaşmaya ve yeni ülkeleri işgal
etmeye devam ediyor, bir yandan da gelişmiş bombalar
üretmek için ciddi yatırımlar yapıyordu. Nihayetinde,
Berlin’deki hükümet laboratuvarında bir Alman
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kimyager, uranyum atomlarını parçaladı. Bu bilim adamı,
yaptığı deneyle, atomun içinde depolanmış devasa
enerjinin ortaya çıkarılmasının anahtarını keşfetti.
O zamana kadar çoğu bilim adamı, nükleer enerjinin
ancak onlarca yıl sonra elde edilebileceğini düşünüyordu.
Bilim çevrelerinde büyük çalkantılara sebep olan
spekülasyonlar ortama hâkimdi. Bilim adamları, atomun
parçalanmasından güç reaktörüne ve çok güçlü bir
bombaya giden yolu, büyük bir endişe ve heyecanla
görebiliyorlardı. Büyük tehlikenin yaklaştığını önceden
gören yegâne bilim adamı Leo Slizard’dı. On iki yıl
boyunca Almanya’da çalışan bu fizikçi, Einstein ve
birçok bilim adamı gibi Hitler’den kaçıp ABD’ye
sığınmıştı. Almanya’nın atom bombasıyla ilgili somut
çalışmaları duyulduğunda New York’ta yaşıyordu.
Almanların bu çalışmasının dünya için büyük bir tehdit
olduğunu, ABD Hükümeti’ne anlatması gerektiğini
düşünen Slizard, Berlin’deyken, arkadaşı olan Albert
Einstein’dan yardım istedi. Çünkü Einstein çok ünlüydü,
mutlaka hükümet onun söylediklerine itibar ederdi.
Einstein, içindeki Alman korkusunun da etkisiyle Başkan
Roosevelt’e, durumu anlatan bir mektup yazdı. ABD’de
bunlar olurken, Hitler Polonya’yı işgal etmekle
meşguldü. Bir ay içerisinde Nazi kuvvetleri, Polonya’yı
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bütünüyle işgal etti ve bu ülkede yaşayan Yahudilere
yönelik büyük bir kıyım başlattı.
Başkan Roosevelt, Einstein’ın yazdığı mektuptan
etkilenmişti ama öneminin farkında değildi. Bir komite
kurarak, bu işi orduya havale etti. Ordu da gerekli ilgiyi
göstermedi. Bu sırada Hitler’in bilim adamları, hummalı
bir şekilde, atom bombası çalışmalarını büyük bir
laboratuvarda yürütmeye devam ediyorlardı. Nazi
Hükümeti, dünyanın en zengin uranyum rezervlerine
sahip olan Çekoslovakya’dan uranyum ihraç edilmesini
de yasakladı. Bu gelişme, ABD’deki bilim adamlarını
iyiden iyiye kaygılandırmıştı.
Japonların 7 Aralık 1941’deki Pearl Harbor saldırısıyla
birlikte ABD, kendisini iyice savaşa adadı. Bu sayede
ABD’deki atom bombası çalışmaları da hız kazanmış
oldu. Devlet desteğiyle, içlerinde Nobel ödülü almış ünlü
bilim adamlarının da bulunduğu bir grup, atom bombası
çalışmaları yapmaya başladı. Almanların epeyce yol
aldığını biliyorlardı. Nükleer fizik çalışmalarının
dünyadaki merkezi Almanya’ydı. Bilgi-birikim açısından
çok öndeydiler.
ABD’deki bilim adamları, bir reaktörde uygun bir şekilde
ayarlanmış uranyumla, milyarlarca atomu büyütecek
zincirleme bir reaksiyon ortaya çıkarabileceklerini
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düşünüyorlardı. Bu işlem, bombanın temel prensibini
kanıtlamış olacaktı. Başarılı sonuçlanan deneylerinin
ardından Leo Slizard, bu gelişmenin insanlık tarihi için
büyük bir bela olacağını; ülkelerin nükleer silah yarışına
girerek bu gücü askerî amaçlarla kullanacağını
düşünmeye başlamıştı.
Manhattan Projesi adını alan bu çalışma, büyük bir ivme
kazandı ve ordunun proje üzerindeki etkisi de artmaya
başladı. Ordunun ilk yaptığı iş, bu projenin başına
Kaliforniya Üniversitesi fizikçilerinden J. Robert
Oppenheimer’ı getirmek oldu. Oppenheimer, yapılacak
bombanın insanlık için faydalı olacağını ve gelecekteki
olası savaşları engelleyeceğini düşünüyordu.Manhattan
Projesi, Leo Slizard’sız ve Oppenheimer’ın
başkanlığında yüzlerce fizikçiyle işlemeye başladı.
1944’te projeye devlet tarafından verilen maddi destek
bir hayli artmıştı.
Almanya ve ABD arasında büyük bir yarış başlamıştı.
Atom bombasını ilk kim yapacaktı? Aslında Manhattan
Projesi’nde çalışan bilim adamlarının neredeyse tamamı,
atom bombasının yapılıp yapılamayacağını anlamak için
çalıştıklarını sanıyorlardı. Tam bu sırada, Başkan
Roosevelt’in beyin kanaması sonucu ölmesiyle Harry
Truman, 12 Nisan 1945’de ABD’nin otuz üçüncü
başkanı oldu. Düşman ülkenin lideri Adolf Hitler ise, 30
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Nisan 1945’te, yaklaşan müttefik kuvvetlerini
beklemeden kendi yaşamına son verdi. Büyük Almanya
hayali ve atom bombası tehlikesi, Hitler’le birlikte tarih
sayfalarında yerini alacaktı.
Manhattan Projesi’nde çalışan bilim adamları, Alman
tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte, atom bombası
çalışmasına devam etmeye gerek kalmadığını öne
sürdüler. Ancak şimdi bir başka tehdit ABD’nin
gündemindeydi. Bu tehdidin adı Japonya’ydı. Bilim
adamlarının en büyük korkusu, Japonya’ya karşı
yapılacak bir atom bombasının, Sovyetler Birliği’nde de
nükleer silah çalışmalarını başlatmasıydı.
İşler iyice sarpa sarıyordu. Leo Slizard, bir zamanlar
Başkan Roosevelt’i, atom bombası çalışmasını
başlatması için uyarmıştı; şimdi de Başkan Truman’ı, bu
çalışmaların durdurulması için uyarmaya çalışıyordu.
Slizard’ın bu yöndeki çabaları hiçbir sonuç vermedi.
ABD Hükümeti’nin sıkıştırmalarıyla hızlanan çalışmalar,
nihayet test aşamasına gelmişti. Bilim adamları, New
Mexico çölünde bir test çalışmasına başladı. Dünyanın
ilk nükleer silahının montajı, büyük bir titizlikle
tamamlandı. Küçük plütonyum çekirdeği, binlerce
kiloluk patlayıcının ortasına titizlikle yerleştirildi.
Kıyamet günü yaklaşıyordu! Bomba, testten iki gün önce
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çelik kuleye çekilmeye başlandı. Kuleye çıkarıldıktan
sonra otuz iki fünye, patlayıcılara tek tek bağlandı.
Yağmurlu bir geceden sonra bilim adamları, iyiden iyiye
heyecanlanmıştı. Bu kişilerden biri olan Enrico Fermi, bu
bombanın New Mexico’yu yok edebileceği; hatta
atmosferi tetikleyip dünyayı etkileyeceği tahminlerini
arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Bilim adamları, gözlerini
patlamanın etkisinden korumak için koyu renkli kaynakçı
gözlükleri taktılar. Bütün önlemler alındı ve bu yaramaz
çocuğun ne yapacağını merak eden gözler, saniyeleri
saymaya başladı.
16 Temmuz 1945’te, saatler tam olarak 05:24:45’i
gösterdiğinde, iki milyar dolarlık Manhattan Projesi’nin
ürettiği dünyanın ilk atom bombası, New Mexico
şafağını yerle bir etti. Projenin yöneticisi J. Robert
Oppenheimer’ı tanıyanların çoğu, onun Doğu edebiyatına
olan düşkünlüğünü bilirdi. Gözleri kör eden o kavurucu
patlamanın olduğu anda Oppenheimer, kutsal Hindu
destanı Bhagavad-Gita’dan şu bölümü mırıldandı:
“Bin güneşin ışığı
Doldursaydı bir anda bütün göğü,
O Görkemli’nin ihtişamına benzerdi tıpkı…
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Dünyaları yıkan
Azrail’im artık ben.”
Yeryüzü ve gökyüzü o ana kadar hiç bu kadar şiddetli bir
ışığa maruz kalmamıştı. Belki başka gezegenlerden de
görülmüştü bu ışık. Patlamanın merkezindeki sıcaklık,
güneşin çekirdeğindeki sıcaklığın dört katı, yüzeyindeki
sıcaklığın ise on katından fazlaydı. Yaydığı radyasyon,
dünyadaki bütün radyumun verdiği radyasyonun bir
milyon katına eşitti. Yapılan hesaplamalar, bu patlamanın
20 bin ton TNT’ye eşit olduğunu gösteriyordu.
(Erdal Kaplanseren/NTV-MSNBC Yazarı)

İNSANLIK TARİHİNİN EN ACIMASIZ
DENEYLERİ
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38- Sovyetlerin Zehir Laboratuvarları

“Laboratuvar 1”, “Laboratuvar 2” ve “Oda” adlarıyla
bilinen bu mekânlar, Sovyet ajanlarının gizli zehir
araştırma ve geliştirme merkezleriydi. Sovyetler, hardal
gazı ve risin gibi ölümcül gazları, Gulag adlı yerden
gelen (halk düşmanları olarak anılan) mahkûmlar
üzerinde deniyordu.
Testlerin amacı; ölüm sonrası tespit edilemeyecek şekilde
tatsız ve kokusuz bir gaz bulmaktı. Zehirler, deneklere,
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yemek ya da içki ile ilaç gibi tanıtılarak verildi. Sonuçta;
istekleri karşılayan C-2 karışımı geliştirildi.
Tanıkların ifadelerine göre; ilaca maruz kalan kişi hızla
kısalmakta, zayıflamakta ve sessiz bir şekilde 15 dakika
içerisinde ölmekteydi.
Bilim adamları, çeşitli yaşlarda ve farklı fiziki
durumlardaki insanlarda deney yaparak zehrin etkisi ile
daha bütün bir bilgi elde etmeye çalışmıştır. Bazı bilim
adamları, deneylerin yanı sıra, zehirle mahkûm idam
etme gibi faaliyetlerde de bulunmuşlardır.

39- The Aversion Projesi

79

Doktor Aubrey Levin

Güney Afrika’daki ordu kuvvetlerinin 1970 ile 1980
yılları sonuna kadar, eşcinsel askerlere zorla uyguladığı
bir dizi cinsiyet değiştirme operasyonu olarak bilinen bu
proje sırasında, elektroşok ve benzeri birçok etik
olmayan sağlık deneyinin yapıldığı biliniyor. Net olarak
sayı bilinemese de operasyonu yapan cerrahlara göre bu
sayı, yaklaşık 900 kişi civarında.
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Ordu içerisinde eşcinselliği sonlandırmak adına yapılan
bu çok gizli program, 18 sene sürmüş. Din görevlileri
tarafından desteklendiği bilinen operasyonlarda, askerler
gizlice psikiyatri kısmına alınarak buradan, Pretoria
yakınındaki hastaneye sevk edilmekte; uyuşturucular,
elektroşoklar ve hormon tedavileri ile tedavi olmayan
kişilere kimyasal hadım veya cinsiyet değiştirme
operasyonları uygulanmaktaydı.
Birçok lezbiyen askerin uğradığı istismar belgelenmiş
olmasına rağmen, kurbanların çoğunun 16-24 yaşları
arasında erkek asker olduğu görülmektedir. Doktor
Aubrey Levin (çalışmanın başkanı), şimdi Calgary Tıp
Fakültesi Üniversitesi Psikiyatr Bölümü (Adli Bölümü)
Klinik Profesörü’dür.

40- Proje 4.1

81

Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütülen ve
bütün Marshall Adası sakinlerini etkileyen Bikini Atoll
bölgesinde büyük bir alana yayılan ve 1 Mart 1954
yılında yapılan Castle Bravo nükleer testi ve sağlık
çalışmasına, “Proje 4.1” adı verilmiştir.
Testten sonraki ilk on yıllık süreç içinde etkiler belirsizdi
ve bu etkileri patlama ile bağdaştırmak oldukça zordu.
Örneğin; Rongelap’ta, kazadan etkilenen bayanlar
arasında düşük yapma ve ölü doğum oranı iki katına
çıkmıştı ancak, sonradan bu durum normale döndü. Yine
bir süreliğine o bölgedeki çocuklarda büyüme ve gelişim
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bozuklukları görüldü ancak, bunda da belirli bir düzen
yoktu.
Takip eden yıllarda ortaya çıkan vakalar, inkâr edilemez
bir şekilde patlama ile alakalıydı. Çocuklarda tiroit
kanserinden dolayı orantısız büyüme ve 1974’te hemen
hemen her üç çocuktan birinde tümör gelişimi ortaya
çıkmaya başladı. Bunların sebebi, tabii ki patlamayla
oluşan radyasyonun, çevreye yayılmasıydı.
Enerji Komitesi Departmanı’nın, radyasyon deneyleri ile
ilgili yazdığı yazıda, EKD ile Ortak Görev Gücü
Birliklerinin beraber hareket ederek, bu insanlara
radyasyon tedavisi uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Başka bir kurumun raporunda ise, bu çalışmanın sağlık
üzerine olduğu ve bu insanların, bir radyasyon deneyinde
kobay olarak kullanıldığı, açıkça söylenmiştir.

41- Kuzey Kore Deneyleri
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Kuzey Kore’de insanlarla ilgili deney yapıldığına dair
birçok rapor bulunmaktadır. Bu raporlarda, Kuzey
Kore’nin, İkinci Dünya Savaşı süresince deney yapan
Japon ve Nazi birlikleri gibi insan haklarını ihlal ettiği
açıkça belirtilmektedir. Bu iddialar, Kuzey Kore
tarafından reddedilmiş, bütün mahkûmlara insanca
muamele edildiği söylenmiştir.
Eski bir kadın mahkûmun iddialarına göre ise, sağlıklı
elli kadın zorla alıkonularak, zehirli lahana yaprakları
yedirilmiştir. Yiyen kadınların çoğunun çığlık attığı
duyulmuş, yirmi dakika içinde kan kusması ve anal
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kanama geçirerek ölmüşlerdir. Ailelerine ve yakınlarına
zarar vermekle tehdit edildiklerinden, yemeği reddetmek
gibi bir durumları ise söz konusu olamamıştır.
Kwon Hyok adındaki, “Kamp 22” hapishanesinin
güvenlik başkanı, laboratuvarların zehirli, boğucu gazlar
ve kan deneyi için araç gereçler ile donatılmış olduğunu,
genellikle 3-4 kişilik ailelerin deneylerde kullanıldığını
söylemiştir. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra odaya
kapatılan ailelerin üzerine tüp aracılığı ile gaz salınıyor
ve bilim adamları camdan odayı seyrediyordu. Kwon
Hyok bir keresinde, bir ebeveynin, oda içerisinde ölen
çocuklarına, dayanabildikleri kadar ağız yoluyla solunum
yaptıklarını izlediğini iddia etmiştir.

42- Tuskegee Frengi Çalışması
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1932 ile 1972 yılları arasında, Alabama’da, frengi
tedavisi olmayı reddeden Afrikan-Amerikan çiftçilerden
399 kişiye uygulanan (201 kişi frengi olmayan kontrol
grubuydu) bir projeydi.
Bu çalışma, adından oldukça söz ettirmiştir. Çünkü
hastalara gerekli tedavi sağlanmaması sonucunda, klinik
çalışmalarda hastaların korunması ile ilgili bazı
değişiklikler yapılmasının yolu açılmıştır. Çalışmada
kullanılan kişilerden, deney için onay alınmıyor ve tanı
hakkında bilgi verilmiyordu. Sadece kanlarında kötü bir
maddenin olduğu ve deneye katılmaları durumunda
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tedavi, yemek ve ölüm masraflarının karşılanacağı sözü
veriliyordu.
1932 yılında çalışma başladı ve tedavi adı altında verilen
şeylerin; tehlikeli ve sorgulanması gereken etkileri olan
şeyler olduğu görüldü. Birçok hasta aslında tedavi
edilmedi ve hastalığın aşamalarını gözlemlemek
amacıyla, tedavi özelliği olmayan maddeler verildi.
Çalışmanın sonucunda 74 kişi hayatta kalsa da 28 kişi
doğrudan, 100 kişi de komplikasyonlar nedeniyle
hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 40 erkeğin eşleri de
hastalıktan etkilenmiş ve 19 çocuk, doğuştan frengi
hastalığına sahip olarak dünyaya gelmiştir.

43- Birim 731
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Birim 731, Japon İmparatorluğu tarafından yapılan,
İkinci Çin-Japon Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı boyunca
süren biyolojik ve kimyasal savaş araştırma ve geliştirme
merkeziydi. Bu durumdan, en azılı savaş suçları işleyen
bazı Japon personel suçluydu.
Birim 731 Emir Komutanı Shiro Ishii ve diğerleri
tarafından işlenen sayısız zulümden bazıları, yaşayan
insanları diri diri kesme (hamileler de dâhil), bazı
mahkûmların bacaklarının kesilip, vücudunun diğer
parçalarına eklenmeye çalışılması, donmuş vücut
parçalarının üstünde kangren çalışmaları ve daha
birçoğu...
Ayrıca insanlar, el bombası ve lav silahlarının testlerinde
de canlı olarak kullanılmıştır. Aşılama yoluyla birçok
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mahkûma hastalık verilirken, tedavisi olmayan zührevi
hastalıklar için kadın ve erkek mahkûmlara tecavüz yolu
ile hastalıklar bulaştırılıp üzerlerinde çalışmalar yapıldı.
Savaşın sonunda Amerikan Hükümeti tarafından
dokunulmazlık hakkı alan Ishii, suçlarının cezasını
hapiste çekmedi ve 67 yaşında gırtlak kanserinden öldü.

44- Nazi Deneyleri
Nazi Deneyleri, İkinci Dünya Savaşları sırasında, Nazi
rejimi tarafından kamplarda tutulan büyük sayıdaki
insanlar üzerinde yapılan sağlık çalışmalarıdır.
Auschwitz’de Dr. Eduard Wirths yönetimi altında seçilen
mahkûmlar, mücadele gerektiren durumlarda güya
Alman askerî personeline yardımcı olmak ve
yaralandıklarında tedavi etmek için tasarlanmış çeşitli
deneylere tabi tutuldu.
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Bu insanlık dışı korkunç
deneylerden biri, uçak
mürettebatının oksijensiz
yaşayabileceği rakımı
belirlemekti. Yandaki resim,
bunun için yapılan bir deneyde
basınç odasında bilincini
kaybeden bir esire aittir (daha
sonra ölmüştür).

Deneylerde, ikiz çocukların genetik benzerlik ve
farklılıklarının gözlemlenmesi amaçlanmış, bu
doğrultuda, doğal olmayan yollarla vücut yapısına
müdahale edilme çalışmaları yapılmıştır. Doktor Josef
Mengele’nin başında olduğu çalışmada, 1.500 adet
tutuklu ikizden hayatta kalanların sayısı 200’den azdı,
çünkü ikizler üzerinde genetik içerikli bazı testler
yapılmıştı.
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Özellikle de ikizler üzerinde insan deneyleri yürüten,
Auschwitz SS garnizon doktoru Josef Mengele.

İkizler, yaş ve cinsiyetlerine göre ayrılıp barakalarda
tutuluyor ve gözlerine enjekte edilen kimyasallarla, göz
renkleri değiştirilmeye çalışılıyordu. Bu çalışmalar
sonucu çoğunun gözleri kör oluyordu. Ayrıca ikiz
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olmayan iki kişiyi alıp, yapışık ikiz gibi durması için
birbirlerine dikip, sonuçları inceleniyordu.

Auschwitz-Birkenau'da Dr. Josef Mengele'nin tıbbı deneylerde
kullandığı kurbanlar.

1942 senesinde hipotermi ile ilgili deneyler yapılmaya
başlandı ve mahkûmlar, buz dolu küvetlerin içerisinde üç
saat ya da ölene kadar zorla tutularak, süreç incelendi.
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Buzlu suda bekletilerek Nazi tıbbî deneylerine maruz kalmış bir
kurban. SS doktoru Sigmund Rascher deneyi yönetiyor.

Başka bir deney de mahkûmları aşırı soğukta çıplak
şekilde saatlerce bekletmekti. Sağ kalanlar, deneyi
yapanlar tarafından farklı
yollarla değerlendirildi.
1942-1943 yılları arasında,
birçok yan etkisi bulunan bir
antibiyotik olan “Sülfonamid”in
93

etkileri ile ilgili deneyler yapılmıştır. Açık olan yaralara
tetanos, gazlı kangren gibi mikroplar enjekte edilmiştir.
Savaş yaralarına benzer yaralar yaratılmış, talaş ve buzlu
cam ile temas ettirilerek yara, daha kötü bir hâle
sokulmuştur. Yaraların tedavisi, Sülfonamid ve aynı tarz
başka ilaçlarla yapılmış ve etkileri incelenmiştir.

Yandaki fotoğraf, 1942'de tıbbi deneylerde kullanılan
Ravensbrueck'ten sağ kalan Polonyalı siyasi esir Helena
Hegier'in deforme olmuş bacağının, savaş suçları
tahkikatı sırasında incelenmesine aittir. Ensizyon sonucu
bacağın şekil değiştiren yaralarına tıbbi personel
tarafından bilerek bakteri, pislik ve cam parçaları ile
enfekte edilmiştir. Ve bu fotoğraf, Nuremberg'deki Tıbbi
Dava'da iddia makamı tarafından kanıt olarak sunuldu.

Cinsel olarak da kurbanlar, birçok deneye tabi
tutulmuştur. Kadınlar, zorla, AIDS virüsü taşıyan
erkeklerle birlikte olmaya maruz bırakılmış, erkeklerin
çoğu hadım edilmiş ve anal ilişkiye zorlanmıştır. Hamile
kadınlara tecavüz edilerek düşük yaptırılmıştır. Ceninler
üzerinde deney yapmak için, hamile kadınların karınları
parçalanmıştır. Erkeklerin testisleri kesilerek
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laboratuvarlarda incelenmiş, cinsel anlamda hiçbir şeye
maruz kalmayanlar ise, kimyasallarla kısır bırakılmıştır.

Deniz suyunun içilebilir hale getirilmesi için Nazilerin tıbbı
deneylerinde kullanılan Roman (Çingene) kurban.

45- Henry Cotton Deliliğe Karşı
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1900’ler Amerika’sında bir psikiyatrist olan Cotton,
deliliğin, vücut parçalarında gizli olduğuna inanıyordu.
Hastalarını tedavi etmek için diş, bademcik ve hatta bazı
iç organları çıkarmaya denedi. Hiçbirinin rızasını
almadığı hastalarından 49’u, bu garip inanç uğruna öldü.
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46- Tifo İçin Çare!

Dr. Walter Jones

1800’lerde, genelde kirli içme suları ve pis yiyeceklerle
bulaşan bir hastalık olan tifo için tedavi çareleri
aranıyordu. Dr. Walter Jones, hastaların üzerine kaynar
su dökmeyi tavsiye etti! Her dört saatte tekrarlanan bu
işlem, hastalara ölümden başka bir şey getirmedi.
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47- Kolera Nerede Hıyarcıklı Veba Nerede?

Richard Strong, kolera için bir aşı geliştirmek isterken
Filipinler’de Manila Hapishanesi’ndeki 13 mahkûma,
hıyarcıklı veba bulaştırdı. Tüm mahkûmlar öldü. Aşıları
karıştırdığı iddia edilen Strong, olayın duyulmasının
ardından yaşanan öfke nedeniyle yatağa düştü. Altı yıl
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sonra kaldığı yerden devam etmek isteyen Strong, bu kez
beriberi için aşı geliştirmeye çalıştı ve yine deneklerinin
ölümüne neden oldu.

48- Çocuklara LSD ve Elektroşok

Başarılı bir psikolog olan Lauretta Bender (1897-1987),
çocuk şizofrenisiyle baş etmek için onlara, yetişkinlerin
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alabileceği dozda LSD ve bir tür halüsinatif olan
“psilosibin” verdi. Bender, en küçüğü üç yaşında olan
100 çocuğa elektroşok tedavisi de uygulamıştı.
Bender, CIA için zihin kontrolünü hedefleyen birçok
çalışmaya da katılmıştı.

IŞIK VE IŞIK HIZI DENEYLERİ
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49- Işığın Varlığı
Işığın hareketi, klasik fizikçileri karasız bırakıyordu.
Bilim adamları, ışığın uzaydaki hareketini
açıklayabilmek için bütün uzayın “esir” (ether) adını
verdikleri bir madde ile dolu sayıyorlardı. Onlara göre,
ışık titreşimleri, ancak bu madde aracılığıyla bir yerden
bir yere gidiyordu. Dünya da başka gök cisimleri de bu
101

esir denizinin içinde yüzüyorlardı. İki Amerikalı fizikçi
A.A. Michelson ile E.W. Morley, 1881 ve 1887
yıllarında uzayda “esir” diye bir madde bulunup
bulunmadığını anlamak için deneyler yaptılar. Bu
deneylerin sonunda uzayda asla böyle bir madde
olmadığı anlaşıldı.
Deney düzenekleri, yarı gümüşlenmiş bir ayna tarafından
oluşturulan bir çift ışığın girişiminin incelenmesine
dayanıyordu. Işık hüzmelerinden birisi “esir” akıntısına
dik bir yol izleyerek başka bir aynaya gönderiliyor. Diğer
ışık hüzmesi ise “esir” akıntısına paralel bir yol izleyerek
başka bir aynaya gidiyor. İki hüzme de en sonunda
gözleme ekranında buluşuyorlar. Bu düzenekteki
uzunluklar, düzenek sabit tutulduğu zaman (esir akıntısı
olmadığı zaman) bu iki farklı yoldan gelen ışınların
birbiri ile girişim yapabileceği bir biçimde ayarlanmıştı.
Düzenek hareket ediyorsa (dünyanın hareketi) “esir”in
varlığı durumunda bir esir akıntısı oluşacak ve bu da
gelen ışınların girişim koşullarının bozulmasına yol
açacaktı. Ancak böyle bir etki gözlenemedi. Yani “esir”
denilen bir ortam olmadığı belirlendi.
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50- X Işını Görüşü
1945 yılında, Dorothy Crowfoot Hodgkin, X-ışını
kırınımı tekniğinden faydalanarak araştırmalar yapan ilk
bilim insanı oldu. Hodgkin, X-ışını kırınımı tekniğini
kullanarak, tıp dünyasının en önemli kimyasallarından
olan penisilinin yapısını ortaya çıkardı.
Penisilin atomlarının üç boyutlu yapısını ortaya
çıkararak, penisilinin yarı sentetik türlerinin üretilmesine
yardımcı olan Hodgkin, insanlığın enfeksiyonlarla
savaşmasında yeni bir çığır açmıştı.
Hodgkin'in bu deneyi, günümüzde, X-ışını kristalografisi
olarak bilinmektedir. Bu teknikle, incelenmek istenen
moleküller önce kristalleştirilmelidir. İki farklı firmanın,
kendisine penisilin kristalleri göndermesinin ardından
Hodgkin, bu kristalleri ışın kaynağı ile röntgen filmi
arasına yerleştirip X-ışınına maruz bırakarak bir dizi film
elde etti. Filmlerdeki kırınım desenlerine dayanarak bir
dizi hesaplamanın ardından, kristaldeki atomların
dizilişini elde etmiş oldu.
Bundan birkaç yıl sonra Hodgkin, aynı tekniği kullanarak
B12 vitamininin atom yapısını çözdü. Bu başarılarının
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ardından Hodgkin, 1964 yılında Nobel kimya ödülü
kazanmıştır.

51- Işık Hızı Aşıldı!
ABD’li bir bilim adamı, fizik kurallarını altüst eden bir
gelişmede, laboratuvar koşullarında ışık hızının, bilinen
sınırı olan saniyede 300 bin kilometreyi 300 kat aştığını
açıkladı. Bu deneyin sonucunun doğrulanması hâlinde
bile, ünlü fizik bilgini Albert Einstein’ın izafiyet teorisi,
geçerliliğini yitirmeyecek.
Princeton NEC Enstitüsü’nün uzmanlarından Dr. Lijun
Wang, açıklamasında, laboratuvar deneyinin, bir ışık
demetinin, içinde özel olarak hazırlanmış sezyum gazı
bulunan test ortamına gönderilmesiyle yapıldığını
söyledi. Wang’ın verdiği bilgiye göre, aşırı hassas zaman
ölçme cihazlarının kullanıldığı deneyde, ışık demeti,
daha sezyum gazlı test ortamına girmeden ortamdan
çıktı. Işık demetinin test ortamından çıkıp yoluna 20
metre daha devam ettikten sonra, ortama daha o anda
girdiği belirlendi. Wang, bir başka deyişle, ışık
demetinin, daha test ortamına girmeden dışarıya çıktığını
belirtti.
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Test sonuçlarını inceleyen Berkeley Üniversitesi Fizik
profesörü Raymond Chiao, deney verilerinin, inanılmaz
bir duruma işaret ettiğini söyledi. Bilinen fizik
kurallarına göre her türlü veri, en fazla, saniyede 300 bin
kilometre olarak kabul edilen ışık hızıyla iletilebildiği
gibi, zaman da bu ışık hızıyla göreceli olarak
hesaplanıyor. Wang’ın deneyinin geçerli kabul edilmesi
hâlinde, fiziğin temel kanunlarından olan ve “nedensiz
sonuç olmaz veya bir olgunun sonu başından sonra gelir”
şeklinde özetlenebilecek “etki-tepki yasası”nın da yoğun
tartışmalara yol açacağına dikkat çekiliyor. Bu durumda,
bir olgunun başlamadan önce bitmesinin mümkün
olabileceğini belirten kimi uzmanlar, bilinen zaman
kavramının “çökeceğini” öne sürerken bazı uzmanlar ise,
ünlü fizikçinin teorisinin geçerliliğini sürdüreceğini
söylüyor.
Bu bilim adamlarının tezine göre, Wang’ın deneyi, şu
örnekle açıklanabilir. Camdan dışarı baktığınızda bir
adamın buza basarak düştüğünü görüyorsunuz, ama
aslında o adam hâlâ yürüyor. İşte bu durumda, zamanı
geri çevirip o insanı düşmeden önce uyaramayacağınız
için, Einstein’in teorisi, geçerliliğini yitirmeyecek.
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IŞINLAMA DENEYLERİ

Teleportasyon, yani ışınlanma deneyleri, günümüzde hız
kazanmaya başladı, yapılan son deneyler, uzaktan
bakıldığında çok küçük gibi görünse de aslında ışınlanma
adına büyük gelişmeleri temsil ediyor. Bilim adamları,
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yaptıkları deneylerde maddenin özelliklerini bir
milimetreden daha kısa bir mesafe içerisine aktarmayı
başardı. Işınlanma; enerji, hareket ve manyetizmanın
atomlar arasında iletilmesi ile gerçekleştiriliyor,
günümüzde teleportasyon ile ilgili deneyleri National
Institute of Standards and Technology Öğretim Üyesi
David J. Wineland ile Innsbruck Üniversitesi’nden
Rainer Blatt yönetiyor.
Teleportasyon çalışmaları için beril veya kalsiyum
atomları kullanılıyor, ışınlanmanın gerçekleşmesi için bir
atomun kuantum özellikleri eş değer bir atoma
kopyalanıyor, bu olaya ise “entaglement” adı veriliyor,
bu olay ile birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki eş
atomları eşlemek dahi mümkün oluyor, atomların
eşleşmesi ise yalnızca milisaniyelerle ifade ediliyor.

52- Philadelphia Deneyi
Philadelphia Deneyi, 28 Ekim 1943 tarihinde, Amerikan
donanmasının, Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia
şehri limanında yaptığı iddia edilen deneydir. Gökkuşağı
Projesi (Rainbow Project) adıyla da bilinen bu deney,
1984 yılında beyaz perdeye aktarılana kadar ciddiye
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alınmamıştı. Ancak o tarihten bugüne kadar resmî
makamlarca defalarca yalanlanmasına rağmen en çok
merak edilen konulardan biri olmuştur.
Deneyin temelinde Einstein'nın Birleşik Alan Teorisi
vardı. Teori, basitçe, nesneler arası çekim esası ve
elektromanyetizma üzerine kurulmuştur. Einstein,
1920'lerden itibaren bu teorisi üzerine yoğunlaşmış,
1925-1927 yılları arasında Almanya'da bir fizik
dergisinde yaptığı çalışmaları yayımlamış, ancak bu
çalışmalarını hiçbir zaman tamamlayamamıştır.
İddiaya göre deneyin çalışmaları, 1930 yılında Chicago
Üniversitesi’nde başlamış, bir yıl sonra da Princeton
Üniversitesi’nde devam ettirilmişti. Hatta Albert
Einstein, Dr. John von Neumann ve Dr. Nikola Tesla'nın
da zaman zaman proje dâhilinde çalıştıkları iddia
edilmiştir. Birleşik Alan Teorisi'nin deneye uygulanışı
ise, "çok güçlü bir elektromanyetik alan oluşturup, gemi
üzerine gelen ışığı (ve radar sinyallerini) kırarak ya da
bükerek optik görünmezlik sağlamak" şeklinde
düşünülmüştü. Bu doğrultuda 75 KVA gücündeki iki dev
jeneratör, geminin ön top taretlerinin altına monte edildi,
buradan geminin güvertesine dört manyetik ışın
yayılacaktı. 3 RF vericisi (her biri iki megavat CW
gücündeydi ve onlar da güverteye monte edilmişti), 3000
adet 6L6 güç artırıcı tüp, iki jeneratörün oluşturduğu
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gücü yayacaklardı, özel eşleme ve modülasyon
devreleriyle diğer ekipman, oluşan kütlesel
elektromanyetik alanları kullanılırlığa indirgerken,
kırılmış ışınlar ve radyo dalgaları gemiyi saracak ve
sonuçta gemi, düşman gözlemcileri için görünmez
olacaktı.
Amaç görünmezlikti fakat iddiaya göre donanma, bu
deneyde tesadüfen de olsa maddenin ışınlanmasını
gerçekleşti.
28 Ekim 1943 günü Amerikan donanmasına ait DE 173
sınıfı ve 1200 tondan ağır bir donanma gemisi, birkaç
saniye içerisinde 600 km yol gidip gelmiştir. Bu iddia
hiçbir şekilde kanıtlanamamıştır. Ayrıca Amerikan
donanması, böyle bir deneyin kayıtlarda bulunmadığını
açıklamıştır. Tüm bunlarla birlikte deneye katıldığı
belirtilen askerlerden sadece Al Bielek, deneyi
yalanlamamıştır.
Deneyin varlığını ilk olarak Morris K. Jessup ortaya
atmıştır. Jessup, UFO'lar üzerine çalışan bir amatör
ufologtu. Ancak 1955 yılında Carlos Miguel Allende'den
aldığı bir mektup, bu deneyin gündeme gelmesine neden
oldu. Bu mektupta, deneyin tüm detayları yazıyordu ve
Andrew Furuseth'in, bu deneye şahit olduğu
belirtiliyordu.
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Allende, deneyi, mektupta şu şekilde anlatıyordu:
“Bir an sadece geminin çapasını görebildim, sonra o da
kayboldu, ortada artık ne sis ne USS Eldridge vardı;
bomboş denize bakıyorduk, bizim gemide bulunan üst
rütbeli subaylar ve bilim adamları korku, dehşet ve
heyecan içinde nefeslerini tutarak, bu inanılması güç
başarılarını seyrediyorlardı. Gemi ve mürettebatı hem
radarda hem de gözlerimizin önünde yok olmuştu. Her
şey planlandığı gibi yürüyordu, on beş dakika sonra emir
verildi ve jeneratörlerin şalteri kapatıldı. Önce hiçbir şey
olmadı, arkasından yeşil sis tekrar ortaya çıktı ve USS
Eldridge yeniden görünmeye ve ortaya çıkmaya başladı
ama gemi nereye gitmiş ve nereden geliyordu? Sis
azalırken, bir şeylerin tuhaf gittiğini hissediyorduk.
Hemen gemiye yanaştık, ilk önce mürettebatın çoğunun
geminin yanından sarkıp kustuklarını gördük, diğerleri
ise geminin güvertesinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı,
sanki hiçbirinin bilinci yerinde değildi. Yetkili ekipler
gemiye girerek, bütün mürettebatı kısa süre içerisinde
uzaklaştırdılar ve yerlerini, hazır bekletilen yeni bir
mürettebat aldı. Bir iki gün sonra, yeni bir deneye daha
karar verildi. Gemi, istenen radar görünmezliğine
ulaşmıştı, donanım değiştirildi ve 28 Ekim 1943'te deney
yine aynı gemide tekrarlandı. Jeneratörler çalışmaya
başladıktan hemen sonra Destroyer, hemen hemen
görünmezlik çizgisine ulaşmıştı, sadece burnu ve arkası
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görülüyor, arada ise bazı çizgiler belli belirsiz
seçiliyordu. Sonra sadece su üzerinde tekne boyunda bir
çizgi kaldı. Bir iki dakika sonra mavi bir ışık parladı ve o
çizgi de yok oldu. Şimdi gemi tamamen yok olmuştu.
Birkaç dakika sonra millerce uzakta Norfolk'ta ortaya
çıktı. Göründükten biraz sonra bilinmeyen bir nedenle
yine kayboldu ve Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı. Bu
kez durum çok ciddiydi, tüm mürettebatın başı beladaydı.
Bazıları yok oldu ve bir daha geri dönmedi. Bu olayın en
korkunç bölümü ise; beş denizcinin, geminin eriyen ve
sonra yine katılaşan metal levhalarının içinde
kalmalarıydı. Bu çok feci bir durumdu. Denizcilerin birisi
kurtuldu fakat bir daha eski hâline dönemedi. Aklını
tamamen yitirmişti ama yapacak hiçbir şey yoktu.
Bazılarının psişik yetenekleri gelişmişti, sokakta
yürürken kaybolan ve yine ortaya çıkan insanlar vardı.
Manyetik alanın içinde kalan mürettebattan kaybolanlar,
ancak birisinin yüzüne ve eline dokunulmasıyla görünür
hâle geliyorlardı, yani dokunmanın, giysinin olmadığı bir
yere yapılması gerekiyordu. “Donma” adı verilen bu
olay saatlerce, günlerce sürebiliyordu, hatta bir tayfa,
tam altı ay donduktan sonra kurtarılabildi. Elektronik
kamuflaj başladıktan sonra, geminin ve mürettebatının
bütünüyle kaybolup, çok uzak bir yerde ortaya çıkıp ve
sonra yeniden geri dönmesine neden olan neydi?”
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Morris Jessup'a ait bilgilerin, 100'e yakın kopyası yapıldı
ve dağıtılmak üzere Amerikan donanmasına gönderildi.
1957 ilkbaharında Jessup, Deniz Kuvvetleri Araştırma
Bürosu'ndan bir davet aldı. Büroya ulaştığında kendisine
yine kendinin yazdığı (ve çoğunlukla ününü borçlu
olduğu) The Case for the UFO isimli kitap gösterildi. Bu
kitap bir yıl kadar önce büroya postalanmıştı. Kitabın
dikkat çekici yanı ise, sayfalarda alınmış olan notlardı.
Notlar, üç farklı yazıyla yazılmıştı ve binlerce yıl önceki
uygarlıklardan söz ediliyor, dünyaya gelen uzay araçları
tarif ediliyordu. Sonunda ise güç alanlarından, bir
maddenin nasıl kaybolup, nasıl ortaya çıkarılabileceği ve
1943'te yapılan deneyden söz ediliyordu. Jessup,
yazılardan birinin Allen'e ait olduğunu fark edip durumu
bildirdi. Sonrasında diğer yazıların da aynı kişiye ait
olduğu, farklı renk ve özelliklerdeki kalemlerle yazıldığı
anlaşıldı.
Bu olaydan sonra Deniz Kuvvetleri, Jessup ile yeniden
bağlantı kurup Allende'nin mektuplarında belirttiği
adresin, terk edilmiş bir çiftlik evine ait olduğunu, ayrıca,
Jessup'un kitabının üzerindeki notlarla ve Allende'nin
mektuplarıyla birlikte yeniden düzenlenerek, Deniz
Kuvvetleri bünyesinde dağıtılacağını bildirdi. Rakam tam
olarak bilinmemekle beraber bu şekilde 100 kadar
kopyanın, Deniz Kuvvetleri’nde dağıtıldığı
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sanılmaktadır. Bu baskıdan üç kopya da Jessup'a
gönderilmiştir.
Bu olaydan iki yıl kadar sonra, 20 Nisan 1959'da Morris
Jessup, Miami'de Hammock Parkı'nda, kendi aracı
içerisinde ölü bulundu. Polis raporlarına göre egzoz
gazıyla intihar etmişti. Carlos Allende ise bir daha ortaya
çıkmadı ve olay bu şekilde kapandı.
Bugün bilinen, hikâyenin çoğunun 1984 yapımı Stewart
Rafill'in yönettiği "Philadelphia Experiment"
(Philadelphia Deneyi) isimli filmden uyarlandığıdır.
1990'larda Eldridge gemisinin mürettebatından Alfred
Bielek, deneyin içinde yer aldığını ifade etmiş, bu ifade,
internet aracılığıyla yayılmıştır. Ancak 2003 yılında
Bielek'in hikâyesi, küçük bir araştırmacı grup tarafından
yalanlanmış, deney sırasında geminin yakınında bir yerde
olmadığı gösterilmiştir...

53- Kuantum Işınlama
Bilim adamları, kuantum seviyesinde gaz atomlarını, bir
noktadan başka bir noktaya ışınlamayı başardı! Şimdi ise
atomlara yüklenen bilgileri fotonlar yoluyla ışınlamaya
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çalışıyorlar. Peki, nasıl mı? Atomlar ışınlanabiliyorsa,
insan vücudu da atomlardan meydana geliyorsa, insanlar
da ışınlanabilir mi?
Araştırmacılar, yıllardır, bir kuantum seviyesinde (kubit)
ışıktan ışığa bilgiyi ışınlamaya çalışıyor. 2006’da Niels
Bohr Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, ışık ve gaz atomları
arasında ışınlanma olayını gerçekleştirmişti. Şimdi ise bu
araştırma grubu, iki gaz atomu arasında bilgiyi ışınlama
yoluyla taşımayı başardı. Bunu bir veya birkaç kere
değil, kalıcı ve sürekli olarak gerçekleştirebiliyorlar.
Sonuçlar “Nature Physics” adlı bilim dergisinde
yayınlanıyor.
Kuantum dolanıklığı, kuantum kriptografi (şifreleme),
kuantum bilgisayar ve kuantum ışınlanma gibi, merak
uyandıran günümüz bilimin en önemli uğraşları üzerine
araştırmaları, fiziğin en ilginç çalışma alanlarından
biridir. Deneylerin nasıl yapıldığını açıklamadan önce
kuantum dolanıklığı hakkında biraz bilgiler vermemiz
gerekiyor.
Kuantum Dolanıklığı Nedir?
Kuantum dolanıklığı, iki veya daha fazla kuantum
parçacığının, mesela; fotonun, fiziksel özelliklerinin
güçlü bir şekilde bağıntılı olduğu durumdur. Fakat
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dolanıklık, bizim bildiğimiz şekilde saçların, kabloların
veya iplerin dolanık olması anlamında değil, yerine,
ışığın yapı taşları olan fotonlar gibi kuantum
maddelerinin nasıl birlikte olduğunu, birbirlerine nasıl
bağlandığını ve nasıl birbirlerini etkilediğini, bilginin,
kuantum bitlerini (kubitleri) nasıl paylaştığını anlatır.
Kuantum Işınlama Nedir?
Maddenin ışınlaması için foton çiftleri
kullanılabilmektedir. Bu foton çiftleri, birbiri ile aynı
özelliği gösteren iki fotondan oluşur. Örnek olarak, bir
foton Ay'a gönderilse ve dünyadaki uyarılsa, aynı anda
fiziksel bir bağ olmamasına rağmen diğer foton da
tetiklenir. Foton çiftleri ile maddenin atomları kodlanıp
(kuantum şifreleme), diğer merkezdeki fotonlara
gönderilir. Kodlar diğer merkezde işlenip, diğer
merkezdeki aynı tip atomlar birleştirilir ve aynı madde
elde edilir. Bu şekilde madde taşınması veya elektronik
olarak madde kopyalanması yapılabilir. Işınlama
işleminin sonunda orijinal maddenin yok edilmesi
gerekir. Pratik olarak bu şekilde ışınlama yapılmıştır.
KUANTUM IŞINLAMA DENEYLERİ
Kopenhag Üniversitesi Niels Bohr Enstitüsü’nde,
Quantop Araştırma Merkezi’nde, Prof. Dr. Eugene
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Polzik, yaptığı açıklamada, “Her etabı başarıyla
sonuçlanan deneylerde birçok kalıcı sonuçların elde
edilmesi, kuantumun fiziksel araştırmaları için çok
önemli bir adımdır.” dedi.
Deneyler, Niels Bohr Enstitüsü’ndeki yer altı
laboratuvarlarında yapılıyor. Burada, içinde milyarlarca
sezyum gaz atomları içeren iki tane cam kap
bulunmaktadır. Bu iki cam kap, birbirlerine bağlı değil.
Fakat bilgi, lazer ışınları yoluyla cam kaptan diğer cam
kaba ışınlanıyor. Işık önce birinci cam kabın içine
gönderiliyor sonra bu tuhaf kuantum olayı meydana
geliyor (yukarıda deneylerden önce anlattığımız), yani
ışık ve gaz, kuantum dolanıklığı hâlini alıyor. Buradaki
olay şu; dolanık olma durumu dediğimiz şey; gaz ile ışık
arasında bir kuantum çizgisinin kurulmasıdır, önceden
anlattığımız gibi birbirlerini tetiklemeleridir. Yani
birbirleriyle eş zamanlı oluyorlar.
Her iki cam kap, bir manyetik alan içinde kapalıdır.
Belirli bir dalga boyuna sahip lazer ışınları, gaz
atomlarına vuruyor ve buna tepki veren atomların
içindeki en dışta olan elektronlar, aynı yönü işaret
ediyorlar. Bu yön, yukarı ya da aşağı olabilir. Bilgisayar
bitlerinde iki düzey olan 0 ve 1 ile aynı anlamda aslında.
Bu yukarı-aşağı olma durumu da kuantum bilgilerini
(kubit) oluşturuyor.
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Ardında gaz, kuantum bilgilerini içeren fotonlar (ışığın
yapı taşları) yayıyor. Işık, içinde gaz bulunan diğer cam
kaba gönderilir ve kuantum bilgisi, bu gelen ışıktan
okunur ve bir dedektör yardımıyla kaydedilir.
Dedektörden gelen sinyal, tekrar ilk cam kaba gönderilir
ve elektron atomlarının yönü, gelen sinyale bağlı olarak
ayarlanır. Bu olay, ikinci kabdan birinci kaba ışınlanma
şeklinde adlandırılır.
Artık deneyler, yüksek sıcaklıktaki odalarda
gerçekleştiriliyor. Böylece gaz atomları, cam kabın
içinde saniyede 200 metre kadar bir hızla hareket
ediyorlar. Ancak bu durum, yeni bir sorunu ortaya
çıkarıyor. Cam kabın duvarına sürekli olarak yüksek
hızda çarpmaları, şifrelenmiş kuantum bilgilerini
kaybetmesine neden oluyor. Fakat araştırma grubu,
bunun için bir çözüm geliştirdi.
Araştırma grubunun başındaki isim, Prof. Eugene Polzik,
“Biz, cam kabın, iç kısmındaki duvarına bir çeşit
parafinden yapılmış bir tabaka yerleştiriyoruz. Bu
tabakaya gaz atomları yüksek hızda çarpsa bile
kodlarının (şifrelerinin) kaybetmemesine neden oluyor.”
dedi. Kulağa çok kolay bir çözümmüş gibi geliyor ancak
gerçekte, gerçekleştirilmesi çok zor ve çok karışık bir
metot. Deneyin bir diğer unsuru da fotonların, kuantum
bilgilerini kaydeden hassas bir dedektör geliştirmek
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vardı. Bu noktada araştırmacılar, fotonları çok efektif bir
şekilde saptayan son derece hassas bir dedektör geliştirdi.
Bu nedenle, deneyler her seferinde başarılı bir şekilde
gerçekleşiyor.
Fakat Prof. Eugene Polzik, laboratuvarların büyüklüğü ve
genişliği nedeniyle çok kısa mesafede bilgiyi taşıdıklarını
söyledi ve devam etti: “Biz bu oranı daha da
büyütebiliriz. Özellikle bilginin taşınmasını, örneğin;
uyduya, başarabilirsek çok önemli işlere imza atabiliriz.”
dedi. Bu sağlam, istikrarlı sonuçlar, gelecekte kuantum
iletişim ağı için çok önemli adımlardır. Bu deneylerin
ardından, uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip,
Kanarya Adaları'ndan La Palma ve Tenerife arasında bir
kuantum bitini (qubit), tam 143 km'lik uzaklığa
ışınlamayı başardı. Dikkate değer olan bu uzaklık, aynı
zamanda alçak yörünge uydularının dünyaya olan
uzaklığına eşit. Yani başka bir deyişle; artık teorik olarak
uydu tabanlı bir kuantum iletişim ağının kurulmaması
için hiçbir sebep kalmadı.
Kuantum Işınlanmanın Bize Ne Gibi Faydaları Olacak?
Kuantum ışınlama sadece ulaşım ve haberleşme alanında
değil, tıbbi ve askerî alanda da yeni gelişmelere yol
açacak. Tıpta “sanal tıp” dönemi başlayacak. Her organın
kodları kopyalanıp saklanacak, ileride olası bir hastalık
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veya kaza sonucu organın zarar görmesi durumunda bu
kodlar kullanılarak organ, eski hâline getirilerek tedavi
edilecektir. Şu anda sadece kurgu ve teori olarak öne
sürülen bu teknolojiler, gün geçtikçe istenilen düzeye
yaklaşmaktadır.

UZAY DENEYLERİ

54- Mini Kara Delikler, Dokuz Boyutlu Evren ve
CERN Deneyi
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CERN, 2014’te 60. kuruluş yılını kutlayacak. CERN, II.
Dünya Savaşı sonunda Avrupa’da ortak nükleer
araştırmalar yapmak için kuruldu. CERN’in kuruluş fikri,
II. Dünya Savaşı sona erdiği yıllarda ortaya çıktı. Savaş,
Avrupa’yı ekonomik açıdan çok zayıflatmıştı. Savaştan
önce, fizik ve kimya gibi temel bilimlerin tanınmış bilim
adamları Avrupa’daydı. Savaş öncesinde Avrupa’daki
bazı ülke yöneticilerinin Yahudi karşıtı politikaları
nedeniyle, çok sayıda bilim adamı ABD’ye göç etti.
Yahudi bilim adamları üniversitelerden çıkartılınca ABD,
Rusya, İngiltere ve Türkiye’ye kabul edildiler. Avrupa’da
savaş sonrasında, araştırmaya ayıracak yeterli para ve
bilim adamı yoktu. Çözüm, Avrupa ülkelerinin ortak
laboratuvar kurup temel bilimcileri bir araya getirerek
sinerji yaratmaktı. Bu amaçla seçilen “Nükleer Fizik ve
Nükleer Kimya” atomların çekirdeğinin yapısını
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inceleyen temel bilim alanlarıdır. Atomun yapısını
anlamak ise evrenin nasıl oluştuğunu anlamamızı sağlar.
Bugün bile maddeyi oluşturan (atomdan küçük) temel
parçacıklar ve aralarındaki kuvvetler hakkındaki bazı
bilgilerimiz eksiktir. CERN’de bu alanda önemli buluşlar
yapılmaktadır.
Tanınmış fizikçi L. de Broglie, 1949’da Lozan’daki
Avrupa Kültür Konferansı’nda bir Avrupa Ortak
Araştırma Laboratuvarı kurmayı önerdi. Fizikçi I. Rabi,
1950’deki UNESCO Konferansı’nda ortak laboratuvarlar
önerisini onaylattı. Bir yıl sonra UNESCO “Nükleer
Araştırma Avrupa Konseyi”nin kurulmasını kabul etti.
CERN ifadesi, bu konseyin Fransızca adı olan “Conseil
Europeenne pour la Recherche Nucleaire”in baş
harfleridir. CERN, 1954’te kurucu ülkelerce onaylanıp
faaliyete geçti.
CERN’de ilk parçacık hızlandırıcısı olan SC
(Synchrocyclotron), 1957’de devreye alındı. Bu
hızlandırıcı, tıp ve astronomide önemli buluşların
yapılmasını sağladı ve 1990’a kadar kullanıldı. Dönemin
en güçlü proton hızlandırıcısı olan PS (Proton
Synchrotron) 1959’da devreye girdi. CERN, parçacık
fiziği çalışmalarına yoğunlaştı. Yeni tür proton
hızlandırıcısı, PSP (Proton Synchrotron Booster) 1972’de
tamamlandı. Daire şeklindeki SPS (Super Proton
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Synchrotron ) ise 1976’da devreye girdi. Hızlandırıcının
çevresi 7 kilometreydi ve İsviçre-Fransa sınırında yer
altına inşa edilmişti.
CERN’deki Atlas algılayıcısı 46 metre uzunlukta, 25
metre genişlikte ve 7 ton ağırlıktadır. Algılayıcılar Higgs
bozonu ve kara maddeyi araştırıyor. Alice algılayıcısıyla,
kuarklar da araştırılıyor ve evrenin başlangıcında var olan
parçacıklar üretilmeye çalışılıyor. Protonların çarpışması
ile kurşun atomlarının çarpışması da karşılaştırılıyor.
LHC algılayıcısıyla, evrendeki madde-karşı madde
dengesinin nasıl bozulduğu incelenerek Süpersimetri
modeli deneniyor ve Higgs ve kara madde de
araştırılıyor. Böylece her algılayıcıda farklı ölçümler
yapılarak birbirini tamamlayan veriler elde ediliyor.

CERN deneyleri hakkında bilmediklerimiz ve yanlış
bildiklerimiz:
LHC nedir? LHC, Large Hadron Collider kelimelerinin
kısaltmasıdır. Türkçeye Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
olarak çevirebiliriz. Cenevre'de bulunan Avrupa Nükleer
Araştırma Merkezi CERN tarafından, parçacık fiziği
alanında araştırmalarda kullanılmak için yapılmış,
şimdiye kadarki dünyanın en büyük parçacık
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hızlandırıcısı ve çarpıştırıcısıdır. LHC, aynı zamanda
şimdiye kadar yapılmış en büyük makinedir.
LHC'nin yapım amacı nedir? LHC aşağıdaki sorulara
yanıt aramak için tasarlandı:
Maddeye kütle veren nedir? Tahmin edildiği gibi Higgs
bozonları mıdır?
Evrenin %4'ü bildiğimiz görünür maddeden oluşuyor.
Geri kalan %96'sı neden görünmüyor?
Maddenin anti-maddeye üstünlüğü neden?
Madde, Büyük Patlama’dan sonraki ilk saniyelerde ne
gibi özelliklere sahipti?
Evrende bildiklerimizden daha başka boyutlar da var mı?
Hadron nedir? Kuarklardan oluşan parçacıklardır.
Protonlar ve iyonlar hadronlardır. Atom çekirdeğindeki
nötronlar da hadrondur. Elektronlar, hadron değildir.
Parçacıklar neden çarpıştırılıyor? Parçacıklar
çarpıştırılarak, yüksek yoğunlukta enerji elde edimi ve
böylece maddenin özelliklerinin daha iyi anlaşılması
hedefleniyor. LHC'deki her bir parçacık, yaklaşık bir
sivrisineğin enerjisiyle hareket ediyor olacaklar; yanı çok
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az bir enerjiyle. Ama bu enerji, çok küçük bir hacimde
yoğunlaşacağı için Büyük Patlama’dan sonraki saniyelere
benzer bir ortam yaratılacak. Çarpışmalar sonrası oluşan
sıcaklık, güneş merkezinin sıcaklığından 100 000 kat
daha fazla olacak.
Parçacıklar ne kadar hızlılar? Protonlar ışık hızına
yaklaşıncaya kadar hızlandırılacaklar. En yüksek hızda,
27 km çevresi olan LHC'yi saniyede yaklaşık 11.000 kez
dönüyor olacaklar.
LHC'nin yapımı ne kadara mal olmuştur? Bu konuda net
maliyet bilgilerine ulaşmak deneyin finansmanının
kompleksliğinden dolayı oldukça zor. Yaklaşık 8-10
milyar Dolara mal olduğunu söylenebilir.
LHC ne kadar enerji harcayacak? LHC'nin enerji
ihtiyacı, yaklaşık olarak Cenevre'nin ihtiyacı kadar
olacak. Yıllık toplam maliyetin 19 milyon avro olacağı
tahmin ediliyor.
LHC İsviçre'de mi bulunuyor? Her ne kadar LHC'nin
kontrolü resmi olarak İsviçre'nin Cenevre kentinde
bulunan CERN'in elinde olsa da, LHC'nin büyük bir
bölümü Fransız topraklarının altındadır.
Bu deneylerde Büyük Patlama mı tekrarlanıyor? Hayır.
Büyük Patlama’dan önce bildiğimiz evren olmadığı için,
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evrende böyle bir deney yapmak zaten olanaksız.
Deneylerde, Büyük Patlama’dan sonraki saniyelere
benzer bir ortam yaratılmaya ve böylece maddenin
yapısının daha iyi anlaşılmasına çalışılıyor.
Kıyamet mi kopacak? Hayır. Büyük Patlama, evreni
yaratmıştır, kıyameti kopartmamıştır. Tam tersine, “Bu
deney yeni bir evren mi yaratacak?” sorusu daha mantıklı
olurdu. Ama bu deney, Büyük Patlama deneyi de değil
zaten.
Bilim insanları, Allah'ın var olmadığını mı kanıtlamaya
çalışıyorlar? Hayır.
Bilim insanları Allah'ın var olduğunu mu kanıtlamaya
çalışıyorlar? Hayır.
Bu deneyle cinler âlemine kapı açılacağı doğru mu?
Hayır. CERN'de çalışan bilim insanlarının çoğunluğu
Müslüman olmadığı için, cinlerden haberdar değiller. O
yüzden de bu amaç için deney yapıyor olamazlar
Dan Brown'un Melekler Ve Şeytanlar kitabı, bu deneyi
mi anlatıyor? Hayır. Bu romanda gizli bir örgütün antimadde bombasıyla Vatikan'ı yok etmeye çalışması
anlatılıyor. Kitapta anti-madde, CERN'den çalınıyor.
Anti-madde gerçekten de var; ama CERN, anti-madde
üretip saklamıyor. Buradaki sorun, antmaddenin,
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maddeyle karşılaşınca ikisinin de yok olması. O yüzden
de anti-madde, maddeden yapılan bir şeyin içinde
saklanamıyor.
Anti-madde, dünyanın enerji sorununa çözüm olabilir
mi? Saklama sorununa çözüm bulunsa bile anti-madde
üretimi için gerekli olan enerji, ondan kazanılacak
enerjiden çok daha fazla olacağı için çözüm değil.
Bugünkü teknolojiyle 1 miligram anti-maddenin fiyatı,
yaklaşık 300 milyar dolar.
Anti-madde bombası yapılabilir mi? Teorik olarak evet;
ama CERN'e göre, böyle bir bomba için gereken antimaddeyi üretmek, milyarlarca yıl sürerdi. Fiyatını da göz
önüne alırsanız, pratikte yapılamaz, diyebiliriz.
LHC tehlikeli değilse neden yer altına yapıldı? LHC'nin
yerin ortalama 100 metre altında olmasının değişik
nedenleri var: Yer üstünde yapılsaydı çok büyük bir
arazinin satın alınması gerekecekti. Derinde olması,
uzaydan gelen ve dışarıya çıkan radyasyona karşı doğal
koruma sağlıyor. Derinde olması, daha sağlam bir
zeminde olması anlamına geliyor.
LHC'nin yaratacağı mikro kara delikler, dünyayı yutar
mı? Hayır. LHC'nin mikro karadelik oluşturacağı kesin
değil (bilim adamları her ne kadar oluşturmasını
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diliyorlarsa da). Oluşursa bile, bu kara delikler çok kısa
süre sonra kendiliğinden yok olacakları için, tehlikeli
olmayacaklar.
Bilim adamları yanılıyor olabilir mi? LHC yeni bir fikir
değil; yaklaşık 25 yıldır planlanıyordu. Bu planlama
süresi içinde elde edilen yeni bilgiler de tehlikenin
olmadığını gösteriyor. Kaldı ki doğa, bu tür deneyleri
sürekli yapıyor zaten. Uzaydan gelen yüksek enerjili
parçacıklar, atmosferin üst katmanlarında benzer
çarpışmaları sürekli yapıyorlar. LHC'nin farkı, bu
deneyleri kontrol altında; yani sonuçlarının
gözlemlenebileceği bir ortamda yapıyor olması.
CERN Deneyi Son Durum:
2013 yılında, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
(CERN), çalışmalarına iki yıl ara vereceğini açıkladı.
İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, Büyük
Patlama’dan sonraki ortamı canlandırabilmek için gerekli
enerji seviyesinin artırılması amacıyla çalışmalara ara
vereceğini duyurdu.
CERN İletişim Direktörü James Gillies, 10 milyar
dolarlık proton çarpıştırma deneyine 2015 yılının başında
yeniden başlanmasının, ilginç olaylar gözlemlenmesini
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ve sır perdelerinin daha fazla aralanmasını sağlayacağını
söyledi.
Gillies ayrıca, İsviçre ve Fransa sınırında bulunan Büyük
Hadron Çarpıştırıcısı’nın mart ayında, yaklaşık 14 milyar
yıl önce yaşanan Büyük Patlama’dan sonraki ortamı
canlandırabilmek için gerekli enerji seviyesinin
artırılması amacıyla çalışmalara ara vereceğini kaydetti.
Gelinen aşamada çeşitli spekülasyonların yanı sıra, Higgs
bozonuna ulaşıldığı ve keşfedildiğine dair söylentiler var
ancak resmî bir açıklama henüz yapılmış değil. Verilen
bilgiler, alet edevatın, yani mevcut ölçüm araçlarının
geliştirildiği, sonuçların iyi olduğu ve ilerleme katedildiği
yönünde. Şu an gelişim sürmekte ve yakın zamanda hiç
ulaşılmamış enerji seviyelerinde deneylerin
yapılabileceği söylenmekte...

Havada Süzülen Bir Laboratuvardan Bilim
Sasha Ingber
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Destiny (Kader) adlı 28 adım uzunluğundaki laboratuvar
modülü, 2001 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk
ulaştığında, dünyamız ve bizler hakkında bilgi sahibi
olmak adına eşsiz bir fırsat ortaya çıktı. Bu alüminyum
modülün birleştirilmesine katkıda bulunan astronot, Tom
Jones, modülü, Uzay İstasyonu'nun araştırma, komut ve
kontrol kabiliyetinin cesaret merkezi olarak
değerlendirdi. Yıllar sonra, Destiny'ye Columbus ve Kibo
adında, “umut” anlamına gelen iki laboratuvar daha
eklendi.
Sekiz millik titreşimli duvarların içinde, bitki
yetiştirmekten “elektronik burun”un tehlikeli kimyasal
madde sızıntılarını ne kadar iyi tespit ettiğine kadar
varan 700'den fazla deney gerçekleştirildi. Yer çekimsiz
bu ortamdaki deneyleri gerçekleştirmek elbette pek çok
zorlukları beraberinde getiriyor.
Henry Ford Sağlık Sistemleri'nden yönetici araştırmacı
Scott Dulchavsky, "Ekipman, eğitimli personel ve eğitim
süresi eksikliğinin yanı sıra, uzayda oluşabilecek çok
büyük tıbbi problemler var." diyor. Araştırmacılar,
uzaydan dönen kişilerin kemik erimelerinin ve organları
ve görme duyularındaki değişikliklerin sebepleri üzerinde
çalışmaya devam ediyor.
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Dulchavsky, mürettebatın sağlık durumunu gözlemlemek
için kullanılan ultrasonun makinesel işlevlerini, var olan
kardiovasküler araştırmaların ötesine götürmekle
görevlendirildi. Ultrason muayenelerinin, organlar ve
kemiklerde bozukluklar ortaya çıkardığını keşfeden
Dulchavsky, "Kendimizi neredeyse MacGyver gibi
hissettik." şeklinde konuştu. Dulchavsky'nin ekibi bundan
on yıl önce ultrasonun, astronotların kafası içerisindeki
basınçta değişikliklere sebep olduğunu bulguladı. Bunun
sonucu olarak, bugün mürettebattan herkes, uzaydaki
görevlerinden önce, görev esnasında ve görev sonrasında
ultrasonlu göz muayenesine tabi tutuluyor.
Ayrıca mürettebattan dünyaya dönen kişilerde, birkaç
santimlik boy uzaması gözlenmekte. Japonya Uzay
Sahası Keşif Ajansı astronotu Koichi Wakata, uzayın
omurga kıvrımında ne tür değişikliklere sebep olduğunu
görmek için ultrason kullanıyor. Benzer bir teknoloji,
yeryüzündeki çalışmalar için de uygulanmaya başlandı.
Askeriyeler, tıbbi teçhizatları içerisinde ultrason
makineleri bulunduruyor. Ultrason Turin, Pekin ve
Vancouver'de olimpik atletlere de fayda sağladı. İlaveten,
gelişmiş ülkelerdeki hamile kadınlar, Amerikalı
doktorlara eş zamanlı danışabilmek için bu teknolojiyi
kullanıyor.
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Uzay İstasyonu’nda şimdiye dek en uzun soluklu
araştırma olan ve toplamda beş yıl sürmesi beklenen
deneyde ise, astronotların kan ve idrarları üzerinde
işaretler oluşturularak, stresin uzaydaki etkisinin
bulunması hedefleniyor. Johnson Uzay Merkezi’nin
yönetici araştırmacısı Steven Platts, "Sebep yalnızca
ağırlık yoksunluğu değil, aynı zamanda yüksek ölçüde
radyasyon ve tuzlu beslenmeye maruz kalmak. Uzay,
insan vücudu için büyük bir haksızlık." şeklinde konuştu.
Enflamasyon ve yüksek seviye oksidanlar,
atardamarların sertleşmesine ve dolayısıyla dünya
üzerinde ölümün başlıca sebebi olan kalp hastalıklarına
neden olabilir. Platt'ın bulguları, yalnızca astronotlar
için değil; şeker, hipertansiyon hastaları ve stresli
yaşayan tüm insanlar için geçerli.
Şaşırtıcı diğer bir çalışma ise, dondurulmuş fare spermi
ile uzayın, üreme üzerindeki etkisinin araştırılıyor
olması. Japonya'daki Riken Gelişimsel Biyoloji
Merkezi'nin yönetici araştırmacılarından Teruhiko
Wakayama, "Embriyonun ana rahmine emplantasyonu
için yer çekiminin gerekli olup olmadığını henüz
bilmiyoruz." diyor, "Belki de bir uzay kolonisinde bebek
yapabilmek için kadınların, emplantasyon olana dek
birkaç gün yapay bir yer çekimi ortamında kalmaları
gerekebilir." Şimdiye dek uzayda üreme ile ilgili
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çalışmalarda denizkestaneleri, balıklar, amfibi hayvanlar
ve kuşlar kullanıldı.
Hatta aydınlık ve karanlık, gündüz ve gece arasındaki
geçişin bile 24 saatlik ritme veya biyolojik saatlere etkisi
olup olmadığı araştırılıyor. Bu alandaki bulgular
yalnızca, Mars'a gitmek gibi daha büyük görevlere
kalkışan astronotlar için değil, aynı zamanda dünyadaki
uyku düzensizliği veya düzensiz iş vardiyası olan insanlar
için de önem teşkil ediyor.
Aslında uzayda geçen tüm zorluklar, dünyada da yankı
uyandıracak yenilikler olarak cereyan ediyor. 1994
yılında yapılan etilen gaz temizleme makinesi, havadaki
patojenleri şarbon gibi öldüren bir hava temizleyicinin
ortaya çıkmasına olanak verdi. Astronotların ter ve
idrarlarını içilebilir suya döndüren su filtreleme sistemi
ise, 500.000 kişinin temiz suya ulaşabilmesini sağladı.
Ayrıca uzayda umut vadeden robot kümeleri de
bulunmakta. Robonaut'un 2011 yılında uzaya fırlattığı
robotların merdiven tırabzanı temizleme veya envantere
işleme gibi rutin işler için kullanımı test ediliyor.
Yardımcı Proje Müdürü Casey Joyce, "Robotlar gereksiz
işleri çok iyi beceriyor, çünkü bu gereksiz işleri
gerçekleştirmeyi olay yapmıyorlar." şeklinde atıfta
bulundu. Robotlar belki de bir gün yeryüzündeki
doktorların denetimi altında ultrason çekmek veya
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benzeri tıbbi görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir;
bu alan tele-tıp olarak adlandırılıyor.
Ayrıca, Robonaut'un, belden aşağısı felçlilerin dünyada
yürüyebilmesi için kullanılan yan ürünleri bulunmakta.
Hatta engelli kişilerin, cisimleri kolayca tutabilmesini
sağlayan Robo-eldiven de yine Robonaut'un geliştirdiği
bir teknoloji. Joyce, "Bir robot yapmak için yola
çıkmanızın en güzel yanı, teknolojinin size hangi özelliği
getireceğini asla tahmin edemiyor olmanız." diyor.
Yaşamdan yoksun bir ortam olan uzay boşluğunun, insan
hayatına getirdiği bunca katkıyı kim tahmin edebilirdi ki?
İstasyonun görev süresine dört yıl daha eklenerek, 2024
yılına kadar faaliyet göstermesine karar kılındı ve bu
süre zarfında çok daha fazla şey öğrenilebilir ve
başarılabilir. Platts, "Henüz cevaplanmamış çok fazla
sorumuz var ve o cevapları almamızın tek yolu
istasyondan geçiyor." şeklinde konuştu. NASA'nın
tahminlerine göre, sınır yalnızca gökyüzü değil, daha
ötesi bile olabilir.

55- NASA'dan Uzay'da İlginç Deney
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Bilim insanları uzay-havacılık tarihi boyunca birçok
ilginç deneye imza attı. Bu deneylerin başında hayvanlar
üzerinde yapılan deneyler öne çıkarken, ABD Uzay ve
Havacılık Dairesi (NASA), 1991’de başlattığı Spacelab
Life Sciences (SLS-1) görevinde, yer çekimsiz ortamın
canlılar üzerindeki etkilerini gözlemlemeyi amaçladı. Bu
deneyler kapsamında uzaya gönderilen canlılar arasında
denizanaları geliyordu.
The Atlantic sitesinin haberine göre, Columbia uzay
mekiği ile yapay deniz suyu ile dolu şişe ve torbalar içine
konan 2 bin 478 yavru denizanası, uzaya ateşlendi.
Astronotlar da yer çekimsiz ortamda denizanalarının
hareket etmesini ve büyümesini sağlamak için yapay
deniz suyuna kimyasallar enjekte etti. Görevin sonlarına
doğru NASA deneyi önemli bir aşama katetmişti.
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Dünyanın yörüngesindeki denizanası sayısı 60 bine
ulaştı.
Bilim insanları, uzaydaki deneyde denizanalarının yer
çekimsiz ortamda nasıl gelişim gösterdiğini görmenin
yanı sıra, bu canlıların insanlarla beraber sahip olduğu bir
özelliği net bir şekilde gözlemledi: Yer çekimsiz ortama
uyum sağlamak. Bir bilim insanı, Atlantic’e,
denizanalarının bu işi nasıl yaptıklarını açıkladı:
“Denizanası büyüdükçe, gövdesinin kenarlarında
kalsiyum sülfat kristalleri oluşturur. Küçük bir hücre
torbasında yer alan kristaller, aynı zamanda özelleşmiş
tüylerle kaplıdır. Düzenli bir şekilde yayılan kristaller,
denizanası hareket ettiğinde, yer aldığı paketin dibine
iner. Hareket eden tüyler, sinirlere sinyal gönderir ve
denizanaları aşağı yukarı algısını yapar. Sahip oldukları
tek şey yer çekimidir.”
İnsanlar, denizanalarına benzer olarak iç kulaklarındaki
kalsiyum kristaller sayesinde dengelerini sağlıyor. Bu
kristaller, ultra-hassas hücre tüylerini uyararak beyne, yer
çekiminin bizi ne tarafa çektiğini iletir.
Advances in Space Research dergisinde yayımlanan
STS-1 (Space Transportation System) deneyinin
sonuçlarına göre, uzaydaki denizanaları, morfolojik
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olarak dünyadakilerden fazla farklılık göstermezken,
dünya ve uzaydaki hareketleri arasında farklılık olduğu
belirtildi. Denizanaları, dünyaya döndüklerinde,
hareketlerinde de sorunlar yaşadı.

56- Uzay Kapsülünde Örümcek Deneyi (Robotik
Dragon Kapsülü)

(Hürriyet gazetesinin 19 Mayıs 2012 tarihli haberi)

Kapsül, Öğrenci Uzay Uçuşu Deneyleri Programı (SSEP)
kapsamında 15 öğrencinin hazırladığı bilimsel projeleri
uzaya taşıyacak.
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Birbirinden ilginç bu projeler arasında örümceklerin uzay
ortamına nasıl tepki verdiğini ve mikrogravitenin şarap
fermantasyonunu nasıl etkilediği gibi çalışmalar yer
alıyor.
Dragon kapsülünün 19 Mayıs Cumartesi günü Florida’da
bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan
yapılacak ilk fırlatması bir deneme misyonu olacak;
Dragon ile SpaceX’in Falcon 9 roketinin 12 seferi
yapmaya hazır olup olmadığı incelenecek.
Kapsülde erzak vb. ihtiyaç maddelerinin yanı sıra 15
öğrencinin projeleri de yer alacak. 779 teklif arasından
seçilen projeleri tasarlayan öğrenciler arasında ilkokul
beşinci sınıflardan üniversite ikinci sınıflara kadar her
yaştan gençler bulunuyor.
Örneğin şarap ve bira üreticileri için hayati öneme sahip
fermantasyon süreçlerinin mikrogravite ortamlarında
nasıl işlediğini incelemek isteyenler, California’da bir
lisede okuyan 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri.
Bu deney kapsamında öğrenciler, uzaya üzüm suyu ve
maya gönderecek ve fermantasyon hızını
değerlendirecek.
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Cincinnati’deki bir ilkokulda okuyan beşinci sınıf
öğrencileri ise uzaya örümcek yumurtaları göndererek,
yumurtaların yörüngede dünyadakinden farklı
zamanlarda olgunlaşıp olgunlaşmadığına bakacak.
Diğer deneyler arasında antibiyotiğe dirençli hastalık
yapıcı bakterilerin mikrogravite ortamında nasıl ürediği,
mikrogravitenin osteoporoz tedavisinde kullanılan
ilaçları nasıl etkilediği ve kaktüs salgısının uzayda suyu
temizleyip filtrelemek için kullanılması yer alıyor.

57-Yerçekimsiz Ortamda Kemik Erimesinin Önüne
Geçmek İçin Farelerle Uzayda Yapılan Deney
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Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen altı fare,
dünyanın yörüngesinde gezinen dev laboratuvarda
geçirdikleri üç ayın ardından yeryüzüne döndü. Fareler,
yerçekimsiz ortamda astronotları tehdit eden kemik
erimesi tehdidine karşı yapılan araştırmalarda önemli rol
oynadı.
Farklı kemik hücreleri, kemiğin sertleşmesine veya
erimesine neden oluyor. Vücut ağırlığını kaldıran
kemiklerdeki yıpratıcı hücreler, yerçekimi gibi etki
unsurları olmadığı zaman daha etkin hâle geliyor. Bu
nedenle astronotlar, uzayda geçirdikleri vaktin neredeyse
üçte birini spor yaparak geçirmek zorunda.
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Fareler üzerinde yapılan araştırmada yer alan İtalya’nın
Cenova Ünivertitesi’nden Sara Tavella, “Astronotlar
uzayda yüzde 20 ile 30 oranında kemik kaybı
yaşayabiliyor.” dedi. Tavella, bu durumun olabildiğince
önüne geçmek için astronotların spor yapmanın yanı sıra
kalsiyum takviyesi yaptığını ancak kemiklerin asla
orijinal hâline dönemediğini belirtti.
Bilim insanları, kemik gelişiminde rol oynayan bir
protein olan pleiotrophin’i (PTN) daha fazla üretmeleri
için, uzaya gönderilen farelerin üçünün genleriyle
oynadı.
PTN dozu artan fareler, uzayda geçirdikleri süre boyunca
kemik erimesinden korundu ve kemiklerinin sadece
yüzde üçünü kaybetti. PTN seviyesi normal olan fareler
ise, kemiklerinin yüzde 41.5’i gibi çok büyük bir
miktarını kaybetmekten kurtulamadı. Tavella, elde edilen
başarının ardından, aynı tedavinin astronotlar için de
kullanılabileceğini ifade etti.

58-Uzayda Mayalanan Viski
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Yerçekimsiz ortamın viski üzerindeki etkilerini
incelemek için, 2012 yılında, Uluslararası Uzay
İstasyonu’na viski gönderildi. Bir milyon dolar harcanan
deney, 2014 yılında viskinin geri getirilmesiyle sonuç
buldu. Ancak, laboratuvar analizleri daha bitmedi.

59- İçilebilir İdrar Deneyi
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İnsan idrarını içilebilir hâle getirmek için bir arıtma
sistemi tasarlandı ve sistem araştırmalarına 250 milyon
dolar harcandı. Gelecekte Mars veya daha uzak
gezegenlere seyahat esnasında depolanan su, yolculuk
süresi sebebiyle yetmeyeceği için kullanılması
düşünülüyor.

60- Gül Deneyi
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Gül kokusunun uzayda değişip değişmeyeceğini
araştırmak için NASA, 1998 yılında uzaya bir gül
gönderdi ve belli aralıklarla gülden örnekler topladı.
Uzaydaki gülün, dünyadaki güllerden daha farklı koktuğu
belirlendi. Bilim insanları, uzay gülünün kokusundan o
kadar etkilendi ki bu gülün parfümü yapıldı.

61- Görünmez Alev
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“Heptan” isimli yakıt ile deneyler yapan bilim insanları,
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda deneylerini sürdürürken
görünmez alevi keşfettiler. Görünmez alevin, bazı
motorların ateşleme sistemlerinde ve yapay iklim
değişikliği için kullanılabilineceği belirtildi.

62- Bakteri Deneyi
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Salmonella isimli bakteri türü, 2006 yılında, araştırma
için uzaya gönderildi. Farelere enjekte edilen bakteri,
dünyaya döndüğü zaman uzaydaki bakterilerin ölüm
oranının dünyadaki bakterilere oranla daha fazla olduğu
anlaşıldı.

63- Kadavra Deneyi
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2008 yılında Orion uzay kapsülünün çarpma testinde
NASA, toplam üç ölü insan bedeni kullandı. Amaç, yere
çarpan uzay mekiğinin, insan bedenindeki hangi
organlara, ne derece zarar verdiğini araştırmaktı.

64- İnsansı Robot
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NASA, astronotlara yardımcı olması amacıyla, 2011
yılında uzaya insansı bir robot gönderdi. Bu robot aynı
zamanda uzaya çıkan ilk robottu. Hem dünyadan hem de
astronotlar tarafından kontrol edilebilen “Robonaut”
isimli insansı robotun parmakları insan parmaklarına
benzer yapıda tasarlandı. Böylece düğmelere basabiliyor
ve astronotların işini kolaylaştırıyor.

65- Uzayda İkizler Paradoksu
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Uzay yolculuğu, insanı yaşlandırır mı? İşte size uzayzaman mucizesinin kurbanı olan ikizlerin hikâyesi ve
Einstein’ın, “hayatımın en mutlu düşüncesi” dediği
fikri…
Einstein, mekanikle elektromanyetizmayı birleşik bir
kuram hâline getirirken, uzay ve zaman üzerindeki
düşüncelerimizde köklü değişiklikler yapmak zorunda
kaldı. Özellikle de iki olayı ayıran zamanın, ancak bu
olayın gerçekleştiği referans sistemi içerisinde ölçülmesi
durumunda anlamı olabileceğini gösterdi. Bir başka
referans sisteminden bakıldığında, iki olayı ayıran zaman
aralığının görünürde uzun olduğunu ve bu sürenin,
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referans sistemlerinden birinin hızının diğerininkine göre
ne kadar fazla olursa o kadar uzun olacağını ortaya
koydu. Langevin’in “ikizler paradoksu” bunun daha iyi
anlaşılmasını sağlar.
İkiz kardeşleri ele alalım. Biri gezegenler arası bir gezi
için füzeyle yola çıkar; ikincisi yeryüzünde kalır.
Dünyada kalan kardeş için, çok büyük bir hızla hareket
eden diğer kardeşin kalbi, kendi kalbine göre daha yavaş
atıyor gibi gözükmektedir. Birinci kardeş dünyaya
döndüğünde, ikinciden daha genç olacaktır. Ama olay,
ikinci kardeş açısından incelendiğinde, füzede bulunana
göre sonuç farklı olacaktır. Onun için, dünyada kalan,
hareket hâlindedir; o hâlde dünyada kalanın kalbinin,
kendi kalbine göre daha yavaş çarptığını görecektir ve
karşılaştıklarında birinci ikiz, ikinci ikizin daha genç
kaldığı izlenimini edinecektir. Peki, kim haklıdır? Ne biri
ne de öteki… İşte bu soruna ancak Genel Görelilik
açıklama getirecektir.
İkizler paradoksunda, “aksayan” nokta, füzeyle giden
ikizin, belirli bir anda geri dönmüş olduğunun unutulmuş
olmasıdır; zira ikizler tekrar dünyada buluşmuşlardır.
Oysa geri dönmek, yavaşlamayı ve/veya yön
değiştirmeyi gerektirmektedir. Demek ki füzedeki ikiz,
her zaman düzgün doğrusal hareket yapmamış, yönünü
değiştirmiştir. Oysa Einstein’ın özel görelilik kuramının
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sonuçları ancak, birbirlerine göre herhangi bir bağıl
ivmesi olmayan düzgün öteleme durumundaki sistemler
için geçerlidir. Demek ki bir paradokstan çok bir mantık
hatası söz konusudur.
Birbirlerine göre düzgün öteleme hâlinde olan referans
sistemlerine uygulanan bu özel kuram, 1910’lu yıllarda
Albert Einstein’ın zihnini meşgul ediyordu. Mantıksal
olarak doğa yasalarının, bunları betimlemek için seçilen
bakış açısı ne olursa olsun, aynı olması gerekiyordu. Bu
yasaların yalnızca birbirine göre düzgün öteleme
haâlinde olan referans sistemleri için değişmez olduğunu
söylemek de keyfi bir yaklaşım gibi görünüyordu.
Görelilik kuramını “genelleştirmek” mümkün olamaz
mıydı?
Einstein’ı meşgul eden bir başka sorun daha vardı: Henüz
açıklanamamış olsa bile, Newton’dan beri, herhangi bir
cismin harekete karşı koyan “eylemsizlik” kütlesiyle
başka cisimlerce çekilmesini sağlayan “kütle-çekimsel”
kütlesinin aynı olduğu biliniyordu. Bu sorun, güncelliğini
hâlâ korumaktadır ve bu eşitliğin doğrulanmasına yönelik
yüksek duyarlıklı deneyler yapılmaktadır.
İşte bu sorunu araştıran Albert Einstein, kendisinin de
dediği gibi, “hayatının en mutlu düşüncesi”ni buldu.
Mademki çekim kütlesiyle eylemsizlik kütlesi eşitti, bu
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durum, eylemsizlikle kütle çekiminin iki ayrı bakış
açısından yorumlanan bir ve aynı olgu olduğunu
kanıtlamaz mıydı? Bu temel üzerine Einstein, uzay ve
zaman kavramlarımızı bir defa daha değiştirmemize yol
açacak karmaşık bir matematiksel kuram geliştirdi. Uzay,
üzerinde cisimlerin herhangi bir etkide bulunmadığı boş
bir toplanma mekânı değildi; kütlelerin etkisiyle
değişikliğe uğruyordu: her cisim, bir çeşit uzay-zaman
oyuğu içinde yuvalanıyordu ve bu, cismin kütlesi arttıkça
daha belirgin bir hâle geliyordu.
Bugüne kadar genel göreliliğin geçerliliği, deneysel
olarak hiçbir şekilde olumsuzlanamamıştır. Dahası, “ikili
pulsarlar” ve kara delikler gibi bazı gök cisimlerinin
incelenmesi, genel görelilik kuramına giderek daha fazla
haklılık kazandırmaktadır.

66- Ve Bu Sefer Paradokssuz, İkiz Astronotlarla Uzay
Deneyi
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Açıklaması ister istemez; akıllara Einstein’ın (ışık ve
zamanın özelliklerini açıklayan) özel görelilik kuramıyla
ilgili düşünce deneyinden esinlenerek ortaya atılmış, aynı
yaşta ikizlerden birinin uzay gemisiyle bir yıldızın
çevresinden dolanıp döndüğünde kardeşini kendinden
çok yaşlı bulup bulmayacağıyla ilgili “ikizler
paradoksunu” getiriyor. Ancak NASA’nın ikiz
astronotlarıyla planladığı bir dizi deney, daha “yerel”
hedeflere odaklı.
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NASA astronotlarından Scott Kelly, 2015 yılı martında
Rus meslektaşı kozmonot Mikhail Kornienko ile birlikte
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir yıl sürecek bir
deneye başlarken, hiçbir genetik fark taşımayan ve
NASA’dan emekli olmuş ikizi Mark, deneylere “iki
ayağı yere basıyor” durumda girecek. Deneyler, zamanın
akış hızını ölçmeye yönelik değil. (Bu, etkilerinin ortaya
çıkabilmesi için rölativistik (ışık hızına yakın) hızlarla
yolculuk gerektirir.) Bunun yerine NASA, uzay ortamına
ve mikro kütle çekime (ağırlıksız ortam) maruzatın söz
konusu olduğu uzun süreli uzay yolculuklarının insan
vücudu ve bilişsel yetenekleri üzerindeki etkilerini
araştırmak üzere tasarlanmış 10 deneyi uygulamaya
koyacak.
Etkileri görmek için bir yıllık uzay görevi öncesinde,
sırasında ve sonrasında ikiz astronotlardan örnekler
alınacak ve çeşitli ölçümler gerçekleştirilecek.
Deneylerden birinde, uzayda gücünün azaldığı bilinen
bağışıklık sisteminin işleyişini karşılaştırmak için her iki
astronota aynı grip aşısı uygulanacak. Bir başka deney,
uzay ortamının, kromozomların uçlarında yer alan ve her
hücre bölünmesinde kısalmaları yaşlanmayla
ilintilendirilen telomerler üzerindeki etkisini görmek için
tasarlanmış. Araştırmacılar, kozmik ışınların kısalma
sürecini hızlandırdığını düşündüklerinden, deneyin,
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gelecekte astronotların Mars’a yolculuk gibi uzun süreli
görevlerde erken yaşlanıp yaşlanmayacaklarını görmek
istiyorlar. (İlginç bir nokta, bu deneyin öngörülerinin,
ikizler paradoksunun konusu rölativistik hızda uzay
uçuşlarından beklenenle taban tabana zıt olması.) Bir
deney, bazı astronotların gözlüklerinin dünyadaki kadar
iyi göstermediğini bildirmeleriyle dikkate gelen, uzayda
görüşün değişmesi olgusunun nedenlerini belirlemeye
yönelik. Daha başka birisiyse, uzay istasyonunda uzun
süre kalan bazı astronotların dönüşlerinde rapor ettikleri,
görev sırasında dikkat ve zihinsel yeteneklerinde bir
azalmayla kendini gösteren ve “uzay sisi” diye
adlandırılan bir durumun nedenlerini araştıracak.

SPİRİTÜEL DENEYLER
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67- Scole Deneyi

1993 yılında dört araştırmacı, beş yılda 500'ün üstünde
deney gerçekleştirdi. Bu deneylerin bir kısmında,
görünmeyen maddeler materyalleşerek görünür hâle
geldi. Bir kısmında da ışıklar belirdi. Garip şekilli
daireler, odanın her bir yerinde uçuşurken, fotoğraftaki
görüntüyü yakaladılar. Hem de hiç kamera kullanmadan.
Bu ilginç deney, daha sonra ABD, İrlanda ve İspanya’da
tekrar edildi.
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68- Reenkarnasyon Deneyleri

Avustralyalı Psikolog Peter Ramster, 1983 yılında bir
belgesel çekti. “Reenkarnasyon Deneyleri” adını verdiği
bu belgeselde, geçmiş hayatların varlığını kanıtladı.
Deneklerden biri, Fransız Devrimi döneminde geçen bir
yaşamı anımsadı. Kadın transa geçtikten sonra Fransızca
olarak bütün sorulara cevap verdi. Sokak isimlerine kadar
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her şeyi bilen kadın, “geçmiş hayat” fikrinin var
olabileceğini akıllara getirdi.

69- Sir William Crookes Deneyleri
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Sayısız buluşun sahibi olan Crookes, talyum elementini
ve radyant maddeyi keşfetmiş, “crookes tüpü”nü ve
“crookes radyometres”ni icat etmiş, ayrıca atom fiziğinin
gelişmesine temel olan katot ışınlarıyla ilgili çalışmaların
öncülüğünü yapmıştır. 19. yüzyılın en büyük bilim
adamlarından biri olarak kabul edilir. Crookes, bilimsel
incelemelerini metapsişik alanda da sürdürmüş,
medyumlar üzerinde uzun yıllar deneyler yapmış ve
spiritüalist görüşlerini, 1874’de yayımlanan “Spiritüalizm
Olayları Üzerine Araştırmalar” adlı kitabında ortaya
koymuştur.

70- Öte Âlem Deneyleri
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Harvard ve Yale gibi dünyanın ünlü üniversitelerinin
klinik psikoloji bölümünde profesörlük yapan Dr. Gary
E. Schwartz, insanların ölen yakınlarıyla bağlantı
kurulabileceğini, deneylerle ispat ettiğini iddia ediyor.
Profesör Schwartz, insanların ölen sevdikleriyle iletişim
kurabileceğini ileri sürüyor. Schwartz, “Ölen yakınlarınız
sadece sizi ne kadar sevdiklerini ve özlediklerini
söylemez. Sizi yaklaşan tehlikelere karşı da koruyabilir.”
diyor.

71- Harry Houdini’nin Gizli Şifre Deneyi
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Houdini’nin gerçeküstü çalışmaları, birçok medyumun
sahtekârlığını ortaya çıkardı. Houdini, düşünce
okuyanlar, medyumlar gibi doğaüstü güçleri olduğunu
öne sürenlerle mücadele ederek, bunların şarlatan
olduğunu, çeşitli hileler kullandıklarını öne sürüyordu.
Bu konuda “Miracle Mongers and Their Methods”
(Mucize Tüccarları ve Yöntemleri) ve “A Magician
Among the Spirits” (Ruhlar Arasında Bir Büyücü) adlı
kitapları yazdı. Bütün bunlara karşın Houdini ve karısı,
ilk ölenle sağ kalanın iletişim kurmaya çalışacağı bir ruh
çağırma deneyi yapmaya karar verdiler. Houdini,
ölmeden önce karısına, özel bir şifreli kod bıraktı.
Houdini, öldükten sonra bu şifrelerle iletişime geçeceğini
düşündüğü eşinden önce öldü. Houdini’nin eşi de kendi
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ölümünden bir süre önce deneyin başarısız olduğunu
açıkladı.

72- Philip Deneyi
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Toronto Fiziksel Araştırma Merkezi tarafından 1970'de
gerçekleştirilen deney, aslında bildiğimiz “ruh çağırma”
yönteminin ta kendisi.
Geçmişte yaşamış ölü birinin ruhunun, belli bir grubun
konsantrasyonu sonucunda gelip gelmeyeceğini test eden
bu deney, “Philip” isimli birinin ruhu çağrıldığından
dolayı bu adı aldı. Sekiz kişinin transa geçerek çağırdığı
ruhun, hayattayken ne yaptığı ve nasıl bir kişi olduğu,
sekiz kişi tarafından öğrenildi. 1973'teki bir seansta
Philip’in ruhunun geldiğini iddia eden grup, ruhlarla
ilginç bir iletişime geçti.

73- Tanrı Miğferi Deneyi

162

“Tanrı” ve “beyin” olguları üzerinde çok kafa yoran
Michael Persinger, “Tanrı miğferi” adında bir başlık icat
etti. Basit bir motorcu kaskının modifiye edilmiş şekline
benzeyen bu miğfer, kafaya yerleştirildiği anda beyne
uyarılar gönderiyor.
Persinger’in iddiasına göre kişi, ölüme en yakın olduğu
sırada garip ışıklar görüyor ve geçmişte ölen
akrabalarıyla yüz yüze geliyor. Ateistliğiyle bilinen
Richard Dawkins, Persinger’in Tanrı miğferini test etmek
için gönüllü oldu fakat sonuç, hayal kırıklığı olarak
gerçekleşti. Alet ayrıca, ölümle burun buruna gelen bir
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kişi tarafından da denendi fakat yine başarılı bir sonuç
alınamadı.

74- Telepati Hakkında Gerçekler

Bilim insanları, beynin ancak yüzde onunun
kullanıldığını söylüyorlardı. Ancak, günümüzde bu iddia
aşılmış durumda.
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Telepati konusu, yüz yılı aşkın bir süredir bilim
dünyasını ikiye bölmüş durumda. Kimilerine göre, bu tür
zihinsel güçlere sahip olabileceğimiz fikri dahi gülünç.
Kimilerine göre ise, telepatinin gerçekliğinin tartışılması
bile gereksiz. Bu iki uç noktanın arasında yer alan
parapsikologlar, telepati konusunu ciddiye alan kanıtlar
bulmak için deneyler yapan bilim insanları.
1970'li yıllardan itibaren, dünyanın önde gelen
üniversiteleriyle araştırma enstitülerinde çalışan
parapsikologlar, çeşitli iddialar ortaya attılar ve
iddialarını ciddi bilimsel çalışmalarda test etmeye
başladılar. Testlerin sonuçları ise, konu üstünde çalışan
bilim insanlarını bile fikir ayrılığına düşürecek nitelikte.
Bazı araştırmacılar, elde edilen sonuçları telepatinin
varlığını kanıtlamak için yeterli buluyor. Bazıları da
araştırma sonuçlarının geçerli bilimsel kanıtlar
sunamadığını söylüyorlar. İşte bu yüzden, bir bilim dalı
olarak parapsikolojinin sonunun yaklaştığı iddia ediliyor.
Parapsikoloji alanı, bir dönüm noktasında. İnsan
bilincinin anlaşılması ile ilgili büyük bir gelişmenin
eşiğinde olduğumuz söyleniyor. Öte yandan, konuya
kuşkuyla yaklaşanlar haklılarsa, parapsikoloji düşüşe
geçmek üzere. Kuşku duyanların ve savunanların
uzlaştıkları tek bir alan var: Bugüne dek en geçerli
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kanıtların elde edildiği “ganzfeld” deneyleri. Sözcük,
Almancada “tüm alan” anlamına geliyor.
1970'li yılların ortalarında, meditasyon yapan insanların
telepatik deneyimleriyle ilgili raporlar, zihinsel konularda
araştırma yapan bilim insanlarının merakını uyandırmıştı.
Raporlar, telepatinin insanlar arasında iletişim sağlayan
sinyaller içerebileceği düşüncesini doğurdu.
Sinyallerin normal beyinsel çalışma ile algılanamayacak
kadar belirsiz olduğu, meditasyon gibi çalışmaların ise
algılanmalarını kolaylaştırabileceği düşünülüyordu. Bu
düşünce, ışık, ses ve sıcaklığı kapsayan bir “tüm alan”da
rahatlayan insanlar üstünde deneyler yapılmasına yol
açtı. Deneylerden sonra “ganzfeld”, telepatinin test
edilmesinde en popüler yöntem hâline geldi.
Ganzfeld deneylerinde, katılımcılar, özel olarak yalıtılmış
bir odada 45 dakika boyunca yumuşak bir koltukta
oturup, kulaklıkla rahatlatıcı sesler dinliyorlar. Bu sırada,
gözlerinde yalnızca yumuşak pembe ışık geçiren filtreler
bulunuyor.
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SIRA DIŞI BEYİN DENEYLERİ

Beyin Konusunda Hâlâ Çözüm Bulunamayan
Sorular
Bilgi, nöronlarda nasıl kodlanıyor?
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Beynin en karışık işlemlerinden bir tanesi, bilginin
kodlanması. Bu süreçte beyindeki nöronlar, yani sinir
hücreleri, zarlarının dışında elektrik akımı oluşturuyor.
Bu elektrik akımları, “akson” adı verilen uzantılara
ulaşarak, onlar vasıtasıyla, gerekli olan kimyasal
sinyallerin açığa çıkmasını sağlıyor. Bu akımlar
sayesinde dünyayla, çevremizde olup bitenle ilgili
bilgiler beynimize aktarılıyor.
Anılar beyinde nasıl saklanıyor ve nasıl tekrar
hatırlanıyor?
Bir kişinin ismi gibi, yeni bir şey öğrendiğinizde, beynin
yapısında birtakım fiziksel değişiklikler meydana geliyor.
Ancak bu değişikliklerin hâlâ ne tür değişiklikler
olduğunu, nerelerde meydana geldiğini, bilginin nasıl
depolandığını ya da yıllar sonra tekrar hatırlanarak tekrar
nasıl gündeme getirildiğini anlayamıyoruz.
Beyin, geleceği nasıl öngörüyor?
Çoğu zaman gelecekle ilgili birtakım planlarımız ve
öngörülerimiz olur. Geleceğin nasıl şekilleneceğini
düşünürüz. Beynimizde, gelecekle ilgili bir şekil vardır.
Ancak beynin bu gelecek simülasyonunu nasıl yaptığı
henüz anlaşılmış değil. Beyin, dünyayla ilgili
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öngörülerde nasıl bulunabiliyor? Bilim adamları hâlâ
bunun yanıtını arıyor.
Duygu ne demek?
Beyin, sadece bilgi biriktiren bir organ değil; aynı
zamanda duygu, motivasyon, korku ve umutları
barındıran bir organ. Bütün bunlar, bilinçaltında olan
şeyler aslında…
Örneğin; beynin duygularla ilgili bölümü, sinirli yüzlere,
o yüzleri görmeden de tepki verebiliyor. Kültürler
arasında da temel duyguların dışa vurulması, aslında
birbirine benziyor. Hatta Darwin’in de gözlemlediği gibi,
temel duyguların ifade edilmesi, bütün memelilerde
benzer.
Zekâ nedir?
Zekâ, farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ancak biyolojik
açıdan zekânın ne anlama geldiği henüz bilinmiyor.
Milyarlarca nöron, bilgiyi harekete geçirmek için nasıl
birlikte çalışıyor? Gereksiz bilgi, beyinden nasıl
siliniyor? İki kavram birbirine uyunca ve böylece bir
soruna çözüm bulduğunuzda, beyinde neler oluyor? Zeki
insanların, bilgiyi beyinlerinde hatırlaması kolay, ayrı bir
bölgede mi muhafaza ediyorlar?
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Beyin fonksiyonlarının temel işleyişiyle ve nöronlar
arasındaki bağlantılarla ilgili, bilim adamlarının elinde
hâlâ çok az bilgi var. Ancak zekânın, beynin tek bir
alanıyla değil, pek çok bölgesiyle ilgili olduğu üzerinde
duruluyor. İnsan beyninin diğer canlılardan farkı hâlâ
araştırılıyor.
Beyin, zamanı nasıl algılıyor?
Alkışladığınızda ya da parmağınızı şıklattığınızda, sesi
mi daha önce duyarsınız, hareketi mi daha önce
görürsünüz?
Her ne kadar duyma yeteneği, görme yeteneğinden daha
hızlı çalışsa da parmakların görüntüsüyle, çıkarılan ses
aynı anda gerçekleşiyormuş hissi doğuyor. Yani beyin,
pek çok olayın aynı anda gerçekleştiği hissini yaratarak
aslında bizi kandırıyor. Beynin zamanla oynadığını,
aslında çok kolay anlayabilirsiniz.
Nasıl uyuyor ve rüya görüyoruz?
Zamanımızın üçte birini uyuyarak geçiriyoruz.
Araştırmalara göre, az uyumak, sinir sisteminde
bozukluğa yol açıyor. Canlılar uyuduklarında, beynin bir
bölümü de uyuyor, ama uykunun mekanizması, işleyişi
hâlâ bilinmiyor. Uykuda nöronların aşırı derecede
hareket hâlinde oldukları biliniyor.
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Ayrıca önemli bir sorunu çözmeden önce uyumanın, o
sorunu çözebilmek açısından yararlı olduğu da
düşünülüyor. Düzenli uykunun, öğrenme kapasitesini de
artırdığı söyleniyor. Özetle, uyku sayesinde beyin bir
şekilde gerekli bilgileri depoluyor, gereksizleri ise ekarte
edebiliyor.
Beynin ayrı ayrı olan sistemleri, birbirleriyle nasıl
bütünleşiyor?
Gözle bakıldığında, aslında beynin her bölgesi aynı
görünüyor. Ancak aktivitelerini, işlevlerini
ölçtüğümüzde, her nöron bölgesinde farklı bilgilerin
kayıtlı olduğunu görüyoruz.
Örneğin; görme yeteneğini ilgilendiren bölgenin içindeki
alanlarda hareketler, yüzler, köşeler ve renklerle ilgili
çeşit çeşit bilgiler bulunuyor. Yetişkin bir insanın
beynini, çeşitli ülkelerin bulunduğu bir dünya haritasına
benzetebiliriz. Beynin içinde koku, açlık, acı, hedef
koyma, sıcaklık, öngörü ve daha pek çok şeyle ilgili
beyin ağları var. Farklı işlevlerine rağmen bu sistemler
birbirleriyle bir şekilde bütünleşerek, çok iyi bir iş
birliğine giriyor
Bilinç nedir?
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İlk öpücüğünüzü düşünün. Bu, hafızanızdan hiç çıkmaz.
Peki, bu hafıza, bu deneyimi yaşamadan, bu deneyimin
bilincinde olmadan önce neredeydi?
Modern bilimde, bilinç, çözülememiş olan en önemli
sırlardan biri. Bilinç, tek bir fenomen değil. Peki, ne?
Bilinç, beyindeki hangi sistemlerle ilgili? Bilim
adamlarının bu konuda da hiçbir fikri yok…
Şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre, bilinç
konusunda, büyük bir ihtimalle yine bir grup aktif nöron,
iletişim içinde. Bilincin altında yatan mekanizmanın,
moleküllerle ya da hücrelerle ilgili olabileceği üzerinde
de duruluyor. Belki de mekanizma, bu sistemlerin
etkileşimleriyle oluşuyor. Bilim adamları bu sıralar,
bilincin, beynin hangi bölgeleriyle ilgili olduğunu
araştırıyorlar.
Bilgisayara karşı beyin
Beyindeki elektrik akımlarının hızının, bilgisayarlardaki
sinyal hızından 100 milyon kat daha fazla olduğunu
biliyor muydunuz?
Bir insan, arkadaşını hemen tanırken, bir bilgisayarın bir
yüzü tanıması, genellikle çok zor oluyor. Beynin pek çok
işlemi aynı anda yaptığını söyleyen bilim adamları,
beynin bütün bölgelerinden gelen bilgilerin tek bir
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bölgede birleşmediğini, ancak bu farklı bölgelerin kendi
aralarında güzel bir iş birliğine girdiklerini ve bir ağ, yani
network oluşturduklarını belirtiyorlar. Bizim de dünyaya
olan bakış açımız, işte bu karmaşık network sayesinde
oluşuyor.

75- Vücut Dışı Uyarım
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Cenevre Üniversitesi Hastanesi uzmanlarından Nörolog
Olaf Blanke ve ekibi, bir hasta üzerinde yaptıkları
deneyde, hastanın vücut dışı deneyim yaşamasını sağladı.
Hastanın beynini elektrotlarla uyardıklarını belirten bilim
adamları, bu uyarma sonucunda hastanın, yatakta yatan
kendi vücuduna yukarıdan baktığını hissettiğini
kaydettiler.
Doktorlar, uyarının şiddetini artırınca, hastanın,
kollarının kısaldığını belirttiğini söylediler.
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76- Beyindeki Mıknatıslar

Allan Snyder, insanın, matematiksel ve sanatsal
yeteneklerini artıran şapka geliştirdi. Şapkadaki
mıknatısların meydana getirdiği manyetik dalgalar,
beyindeki yetenek merkezlerini uyarıyor. Ancak,
şapkanın etkisi kalıcı değil.
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77- Biyolojik Beyinli Robot

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Kevin Warwick
başkanlığındaki ekip, “Gordon” adı verilen robotun
beyninin, fareden alınan sinir hücrelerinden meydana
getirildiğini söyledi.
Warwick, robotu odanın içinde dolaşması ve duvarlara
çarpmaması için tasarladı. Robotun beyni, 60 kadar
elektrottan oluşan bir düzeneğe bağlı 50 bin ile 100 bin
sinir hücresi içeriyor. Bunlar, fare hücrelerinden mekanik
motorlara sinyaller gönderiyor. Kısacası bu beyin, insan
beyninde ne olup bittiğinin basitleştirilmiş hâli.
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78- Başkasının Beynini Nasıl Okuruz?

Bazı beyin hücreleri, başkalarının aklından geçenleri
okumamızı sağlıyor. DNA’ların, biyolojinin yapı taşlarını
oluşturması gibi, bu “ayna” hücreler de psikolojinin yapı
taşlarını oluşturuyor.
Çocuk, annesi eline bir oyuncak alıp yanına oturunca
gülümser; çünkü bilir ki annesi, onunla oynayacaktır.
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Erkek, şiddetli bir tartışmadan sonra karısının araba
anahtarlarını alıp çıktığını görünce irkilir; çünkü
karısının, bu kez gerçekten onu terk ettiğini anlar.
Hastabakıcı, serum takmak için yaşlı hastasının damarını
ararken rahat değildir, çünkü iğnenin, hastasının canını
acıttığını bilir.
Bütün bu insanlar, karşılarındakinin ne düşündüğünü
nereden biliyorlar? Onların duygu ve düşüncelerini nasıl
okuyorlar? Çocuk, niçin annesinin evi terk edeceğini,
erkek ise karısının onunla oyun oynayacağını düşünmez?
Başkalarının aklından geçenleri okumayı, herkeste
bulunması gereken doğal bir yetenek olarak ele alırız. Ne
var ki psikologlar, felsefeciler ve sinirbilimciler,
insanların, karşısındakilerin davranışlarından anlam
çıkartma, duygularını okuma yeteneğinin altında, henüz
gizini koruyan bir yön bulunduğunu düşünüyor. Son
günlerde İtalyan sinirbilimcilerinden oluşan bir ekip, bu
doğrultuda çok önemli bir adım attı.
Parma Üniversitesi’nden Vittorio Gallase, Giacomo
Rizzolatti ve meslektaşları, düşünceleri okuma
bağlamında yürüttükleri çalışmalarda, yepyeni bir sınıf
nöron tespit ettiler. Bu nöronların harekete geçmesi için,
kişinin spesifik bir işi gerçekleştirmesi gerekiyor.
Nöronlar, başka bir yönleri ile daha ilgi çekiyor.
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Nöronlar, bir başkası da aynı işi yaptığında faaliyete
geçiyor. Bilim adamları, bu son özelliklerinden dolayı
bunlara “ayna” adını verdi, çünkü nöronlar, diğer
insanların davranışlarını olduğu gibi yansıtıyor veya
simüle ediyordu.
Bugün pek çok sinirbilimci, aralarında insanların da
olduğu gelişmiş primatlarda bu nöronların, başkalarının
niyetlerini anlama konusunda çok belirleyici bir rol
oynadığını düşünüyor. Gallese, “Ayna nöronlar,
toplumsal yeteneklerimizi açıklayan mozaiğin çok
önemli bir parçası olabilir.” diye konuşuyor.
California Üniversitesi’nden Vilayanur Ramachandran,
işi daha da ileri götürerek, ayna nöronların, insanın
evrimine de ışık tuttuğuna inanıyor. Dil ve kültür konusu
başta olmak üzere, insan olmanın temelinde bu
nöronların yattığını ileri süren Ramachandran, şöyle
konuşuyor: “DNA’lar biyoloji için ne anlama geliyorsa
ayna nöronlar da psikoloji için aynı anlama geliyor.
Bunlar, birleştirici bir çerçeve oluşturmakla kalmıyor,
aynı zamanda bugüne dek bilinmezliğini korumuş olan
pek çok zihinsel yeteneği açıklamaya yarıyor.”
Gallase ve ekibi, 1990’lı yılların başlarında makak
maymunlarının beyinlerindeki nöronların faaliyetlerini
kaydetmeye başladığında, neye soyunmuş olduklarını
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bilmiyorlardı. Maymunların beyinlerinde, adına F5
dedikleri bölgedeki sinir hücrelerinin yaydığı sinyalleri
izlemekle işe başladılar. F5, planlama ve hareketten
sorumlu “premotor korteks” adı verilen geniş bölgenin
bir kısmını oluşturur. Birkaç yıl önce aynı bilim
adamları, F5’deki nöronların, hayvanların belirli bir
amaca yönelik davranışlarda bulundukları zaman
tetiklendiğini keşfetmişlerdi. Bunlar genellikle, nesneleri
tutup kaldırmak, ısırmak gibi el ve ağız yoluyla
gerçekleştirilen davranışlardı.
F5 hakkında daha fazla bilgi toplamak isteyen bilim
adamları, maymunlara kuru üzüm, elma dilimi, kâğıt
ataşı, küp ve küre şeklinde nesneleri sundular. Çok
geçmeden ilginç bir olaya tanık oldular. Deneyi yapan
kişinin eliyle bir nesneyi tutup, kendisine yaklaştırmasını
izleyen maymunun beyninde, bir grup F5 nöronunun
devreye girdiği görüldü. Fakat aynı maymun, bir tepsinin
içinde aynı nesneyi gördüğü zaman hiç bir değişiklik
olmadı. Maymunun kendisi nesneyi tutup kaldırdığı
zaman, aynı nöronlar harekete geçti. Böylece anlaşıldı ki
bu nöronların görevi, spesifik bir nesneyi tanımak değil.
Nöronlar, reaksiyon gösterdikleri konu üzerinde epey
telaşlı bir görünüm sergiler. Deneyi yapanın, eliyle kuru
üzümü tepsiden alması üzerine harekete geçen nöronlar,
deneyi yapanın bu üzümü parmağı ile açtığı çukura
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bırakması karşısında herhangi bir reaksiyon vermez.
Aynı nöronlar, deneyi yapanın eline bir elma dilimi
almasıyla yine tetiklenir, ancak dilimi tepsiye
bırakmasıyla hareket durur.
Ancak daha önemlisi; maymun, işi kendisi yaptığı zaman
tetiklenen nöron ile aynı işi yapan insanı izleyen
maymunun beyninde tetiklenen nöronun aynı olması.
Böylece beyindeki motor sisteminin, yalnızca hareketleri
kontrol etmediği, aynı zamanda başkalarının da
hareketlerini okuduğu anlaşılmış oldu.
1998 yılında Gallase, Tucson Arizona’da “Bilinç Bilimi”
isimli bir konferansta, ayna nöronlar konusunda bir
konuşma yaptı. Arizona Üniversitesi’nden felsefeci Alvin
Goldman, bu konuşmayı ilgiyle izledi. Daha sonra
Gallase’a yaklaşan Goldman, akıldan geçenleri okuyan
hücreler konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Goldman Gallase’ın, akıl okuma konusunun felsefi
boyutu hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını gördü.
“Akıl okuma” veya “akıl teorisi”, tüm sağlıklı insanların
sahip olduğu bir yetenektir. İnsanların en yetenekli
olduğu konu özellikle, başkalarının spesifik zihinsel
durumunu yansıtma doğrultusundadır. Bunlar, başkasını
ağlarken görmek ve onun üzüntülü olduğunu anlamak
gibi basit duygusal durumların yanı sıra, daha karmaşık
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zihinsel durumlar olabilir. Bir anne, bebeğini kaybettiği
zaman diğer annelerin boğazı düğümlenir. Bir
arkadaşınızın, eşi tarafından aldatıldığını duyduğunuz
zaman, üzüntüsünü ve öfkesini paylaşırsınız.
Şempanzeler gibi diğer primatların da diğerlerinin
zihninden geçenleri okuyup okumadığı konusunda sert
tartışmalar henüz sürüyor. İnsanlar söz konusu olduğunda
herkes, zihin okuma yeteneğinin hüküm sürmekte
olduğunu bilir, ancak bunun nasıl olduğu konusunda çok
az şey bilinir. Bir teoriye (bazıları “teori teorisi” olarak
adlandırır) göre insanlar, başkalarının, yaptıklarını nasıl
yaptığı konusunda sağduyuya dayanan varsayımlar
geliştirir. Fizikçilerin, izlenebilir olayları açıklamakta
yasa ve kurallardan yararlanması gibi, insanlar da
başkalarının davranışlarını açıklamakta deneyimlerinden
yararlanır.
Goldman gibi felsefecilerin savunduğu bir başka teori,
simülasyonu ön plana çıkartır. Simülasyon teorisi denen
bu teoriye göre insanlar, başkalarının aklından geçenleri
anlamak için başkalarının düşüncelerine, duygularına ve
davranışlarına öykünür. Özetle; kendilerini, başkalarının
yerine koyar. Ayna nöronlarının keşfi ile bu teori
arasında çok büyük uyum vardır.
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Bu nöronların zihin okuma yeteneği ile yakından ilgili
olup olmadığı konusunda kuşkular giderek güçlenirken,
insanlarda ayna nöronlarının olup olmadığı sorusu, daha
fazla bilim adamının aklını kurcalamaya başladı. Ancak
bu konuyu aydınlığa kavuşturmak çok kolay değil, çünkü
insanlar, beyinlerine elektrotlar bağlanmasına pek sıcak
bakmıyor. Bu, bilim adına bile olsa…
İtalya’da, Ferrara Üniversitesi’nden Luciano Fadiga,
insanlarda da maymun beyinlerinde olduğu gibi böyle bir
sistem olduğuna ilişkin bazı ipuçları elde eden ilk bilim
adamı. Bunun için, deneklerin elindeki spesifik kasların
nasıl hareket ettiğini inceledi. Deneyin sonunda beyinde
bir ayna sisteminin bulunduğunu ortaya çıkarttı, ancak
bunun yeri hakkında herhangi bir bilgi elde edemedi.
Bunu bazı beyin görüntüleme çalışmaları izledi. Önce
Los Angeles Güney California Üniversitesi’nden Scott
Grafton, Rizzolatti ile birlikte beynin temporal sulkus ve
Broca bölgesinde hareketlilik olduğunu ortaya çıkarttı.
Los Angeles Tıp Fakültesi’nden Marco Iacoboni de
Broca bölgesinin etkin olduğunu teyit etti.
Sözcükleri Bulmak
Broca bölgesinin keşfi, beraberinde yeni soruları da
getirdi. Önce maymunlardaki F5 bölgesi, insanlardaki
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Broca bölgesine denk düşüyor. Ancak F5 yalnızca el
hareketlerine odaklıyken, Broca bölgesi eskiden beri
konuşma ile ilgili bir bölge olarak biliniyordu. Bu
durumda ayna sistemi ile lisan arasında ne gibi bir
bağlantı olduğu konusu gündeme geldi. Başka bir
deyişle; zihin okuma ve lisan arasındaki ilişki
araştırılmaya başlandı.
Rizzolatti ve Arbib, ayna nöronlarının “eylem” ile
“haberleşme” arasındaki açıklığı kapattığını ileri sürüyor.
Aktör ve izleyici arasındaki ilişki, zaman içinde
gelişerek, mesaj alışverişine dönüşür. Tüm haberleşme
şekillerinde, mesajı alan ile veren arasında ortak bir
anlaşma ortamı bulunmalıdır. Rizzolatti ve Arbib, ayna
nöronlarının bu görevi yerine getirdiğini ileri sürüyor.
Bilim adamları, maymunlardaki “eylem tanıma” ve
“eylem üretme” merkezlerini birleştiren bölgenin,
insanlardaki konuşma üretimi ile ilgili bölgeye denk
gelmesinin, bir rastlantı olmadığını söylüyor. Rizzolatti
ve Arbib’e göre, insanlarda konuşma yeteneğinin
gelişmesi, Broca bölgesinin maymunlardaki versiyonu
olan F5 bölgesinin ayna mekanizması ile donatılması ile
mümkün oldu. Bu görüşe göre haberleşme ve bunun
sonucunda konuşmanın gelişimi, başkalarının eylemlerini
tanıma ve algılama yeteneğinin gelişmesine bağlı. Arbib,
önce işaretlere dayalı kaba bir haberleşme şeklinin
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oluştuğuna, daha sonra bunun gelişerek konuşmaya
dönüştüğüne inanıyor.
Ramachandran, ayna nöronlarının sanıldığından daha
büyük işlevleri olduğuna dikkat çekiyor. Bilim adamına
göre bu ilgi çekici sinir hücreleri, lisan ve el hareketleri
arasındaki yitik halkayı tamamlamakla kalmıyor, aynı
zamanda insanlarda öğrenme, algılama, genel anlamda
kültürün oluşumuna ışık tutuyor. İnsan beyni, tam
boyutlarına 150.000 yıl önce erişmekle birlikte, alet
kullanma, sanat ve matematik gibi konularda becerilerini
40.000 yıl önce elde etti. Ramachandran’a göre, bunların
ortaya çıkmasındaki en büyük etmen, ayna sistemleri. Bu
sistemler, her şeyi açıklamakta yetersiz kalmakla birlikte,
açıklamakta zorlandığımız pek çok konunun temelini
oluşturuyor.

79- Yirmi Dakika Yürüyüşten Sonra Beyin!
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Görüldüğü üzere yürüyüş, beyin aktivitesini, hatırı sayılır
derecede artırıyor ve hareketliliğin olduğu bölge,
genellikle mutlulukla ilişkilendiriliyor.
2009 yılında İsveç'te yapılan araştırmalar da kalp
atışlarını hızlandıran egzersizlerin, beyin gücünü
artırdığını kanıtlamıştı.
Aynı şekilde 2011'de ABD'de, yaşlılar üzerinde bir yıl
süreyle yapılan deneylerde; kalp atışlarını belli bir
ritimde tutarak, günde 40 dakika yürüyüş yapan kişilerde,
beyindeki hipokampüsün büyüyüp, hafızanın arttığı;
pasif gruptakilerde ise, hipokampüsün küçüldüğü
gözlemlendi.
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80- Rüya Görmek Hafızayı Güçlendiriyor!

Dünyanın dört yanındaki bilim insanları, kurdukları uyku
laboratuvarlarında, insanların neden rüya gördüklerini ve
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rüyaların amacını araştırıyorlar. Bilim insanları,
rüyaların, hatıraları güçlendirmeye yaradığı konusunda
hemfikirler.
ABD’de bulunan Harvard Tıp Fakültesi’nden Robert
Stickgold, “Uykunun son evresi olan REM evresinde
görünen rüyalar, hafızaların beyinde depolanışını
organize eder. Kişinin, yeni deneyimleri eskileri ile
karşılaştırmasını ve birleştirmesini sağlar.” diyor.
Almanya’daki Lübeck Üniversitesi’nden Jan Born ve
Susanne Diekelmann da rüyaların hafızayı
güçlendirdiğinde hemfikirken, sadece rüyaların
evresinde, farklı düşünüyor.
Makaleye göre rüyalar, travmatik anıları olan kişilerin,
bunlarla baş etmesini de kolaylaştırıyor. ABD’deki
California Üniversitesi’nden Matt Walker, rüyaların kötü
hafızaları güçlendirerek, bunlardan ders çıkarmamızı
sağladığını, kötü anıların duygusal köşelerini
törpülediğini de belirtiyor. Finlandiya’dan Antii
Revonsuo de kâbusların, gerçek hayattaki dertlerle nasıl
baş edileceğine gösterdiğini vurguluyor.

81- Kötü Anılar Hafızadan Silinebilecek!
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Araştırmacılar, travmatik etki yaratmış hatıraların beynin
korku merkezindeki proteinlerin uzaklaştırılmasıyla
birlikte silinebileceğini öne sürüyorlar.
Çalışmayı yürüten John Hopkins Üniversitesi’nden
bilimcilere göre, şiddete maruz kalma, askerliğe ilişkin
acı deneyimler ve hatta eşlerin boşanması gibi travmatik
durumlarda kişinin psikolojik durumunu düzeltmesine
yardımcı olacak sonuçlar elde edilmiş durumda.
Beyinde korkuların üstesinden gelen bölgeye odaklanılan
çalışma, denek sıçanlar üzerinde yürütülmüş. Araştırma
sırasında beynin amigdala noktasında, ekibin “hassasiyet
penceresi” adını verdiği ve acı verici anıların belirli
reseptör proteinler hâlinde yaratıldığı bir bölge
keşfedilmiş. Söz konusu proteinler kararsız yapıda
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olduklarından, bunların ilaç desteğiyle tamamen
uzaklaştırılmalarının da mümkün olduğu görülmüş.
Araştırma ekibinden Prof. Richard Huganir, travmatik
olayların ömür boyu kalıcı olan anılar yaratabildiğini ve
bunun da insan hayatını son derece olumsuz
etkileyebildiğini söylüyor. Huganir’e göre son bulgular,
anıları meydana getiren mekanizmaların değiştirilerek
travma sonrası ortaya çıkan strese bağlı psikolojik
sorunların üstesinden gelinebileceğini gösteriyor.
Deney sırasında bir sesle ilişkilendirilerek elektrik şoku
verilen sıçanlar, bu şekilde korku duymaya
koşullanmışlar. Sonrasında elektrik şoku verilmemesine
karşın, sesi duymalarını takiben korku merkezinde 1-2
gün içinde proteinlerin oluştuğu görülmüş. Araştırmacılar
şu sıralar, yapay bir uyaranla acı hatırları çağırarak,
hassasiyet penceresini tekrar açma ve ilaç yardımıyla
mevcut proteinlerden kurtulma üzerinde çalışıyorlar.
Çalışmada sıçanların kullanılmış olmasına karşın insanda
da benzer sonuçların alınacağına inanılıyor.
Bu gelişmelere karşın Emory Üniversitesi Etik
Merkezi’nden Paul Root Wolpe, insanın kimliğinin,
anılarla bağlantılı olduğuna ve bunların farklı kişilikleri
ortaya çıkardığına dikkat çekiyor, “İyi bir niyetle de olsa
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anıları ortadan kaldırma, oldukça büyük sorunlara yol
açabilecek bir fikir.” diyor.

82- Geçmişi En İnce Ayrıntısına Kadar Hatırlamak!

1934 yılıydı. Kanadalı Nörolog Wilder Penfield, az sonra
gireceği bir beyin ameliyatı için son hazırlıklarını da
tamamlamıştı. Operasyon sırasında epileptik kadın
hastasının, duyma ve konuşma yetilerinden sorumlu
temporal korteksinden bir parça alınacaktı. Ameliyat
başlamadan önce hastaya, sınırlı uyuşturma (lokal
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anestezi) uygulandı. Dolayısıyla bilinci yerindeydi, ancak
operasyonun uygulanacağı bölgede acı hissetmeyecekti.
Dr. Penfield, epilepsi ameliyatları konusunda oldukça
deneyimliydi. Hastalar, bu ameliyat sırasında doktorla
konuşabiliyor, sorduğu soruları yanıtlayabiliyorlardı.
İlginç olansa, böylesi bir diyaloğun, beynin yalnızca bu
bölgesi operasyon geçiriyorken gerçekleşebilmesiydi.
Doktor, bu beyin bölgesinin niçin bu denli “özel”
olabileceği konusunda her geçen gün daha da fazla kafa
yormaya başlamıştı. Beyinde temporal kortekse
uygulanacak elektriksel bir uyarım, hastaların geçmişteki
sıradan olayları en ince detaylarına kadar yeniden
yaşamasını tetikliyordu.
Ameliyat başladığında, Dr. Penfield´i oldukça şaşırtan bir
gelişme yaşandı. Kadın hastası, beyin ameliyatı
masasında bebeğini doğurduğu ana geri dönmüş
olduğunu iddia ediyordu. Öyle ki bu, bir anıyı hatırlama
gibi değildi. O anı yeniden yaşamıştı, tüm o duygusal
patlamaları, acıları ve duyusal hisleriyle.
Dr. Penfield, bu bulgunun psikiyatri alanında çığır
açacağını düşünmüştü. Ne de olsa kişilerin geçmişte
yaşadıkları olayların hâlihazırdaki ruhsal durumlarını
nasıl da etkileyebileceğine dair fizyolojik bir ipucu elde
etmiş olabilirdi. Bu etkiyi yalnızca kendisi araştırabilmek
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ve işleyişi derinlemesine çözebilmek adına, konuyla ilgi
olarak tam 20 sene boyunca bilim dünyasına tek bir
kelime bile etmedi. Ta ki 1954 yılında bir sunumunda,
bulgularını, kendisi gibi doktor arkadaşlarıyla paylaşana
dek…
Penfield, konuşmasında, temporal kortekste yaratılacak
elektriksel bir uyarımın, geçmiş deneyimleri
uyandırdığını ve akan bir nehir gibi bilince taşındığını
anlatmıştı. Hastalar, geçmişlerindeki herhangi bir zaman
dilimini tüm detaylarıyla yeniden yaşıyorlardı. Bu
deneyim, beyne yerleştirilen elektrot geri çekilene kadar
sürüyordu. Bu bulgu gerek tıp, gerekse psikoloji
dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı.
Dr. Penfield, hayatımız boyunca bilincimiz yerindeyken
yaşadığımız her bir olayın en ince ayrıntılarına kadar
sinirsel olarak belleğimize depo edildiğine inanmaya
başlamıştı. Çünkü gerekli beyin uyarımı yapıldığında,
değil yalnızca olayları, o olaylar sırasında hissettiğimiz
duyguları bile yeniden yaşayabiliyorduk. Öyleyse hiçbir
şey unutulmuyordu. Her şey, zihnimizde bir yerlerde
kayıtlı tutuluyordu.
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83- Ölüm Anında Görülen Düşlerin Sırrı

Slovenyalı bir grup araştırmacının, kalp krizi geçirip
ölümden dönen hastalar üzerinde yaptığı bir çalışma, tıp
ve psikoloji literatüründe “ölüm eşiği deneyimi” olarak
adlandırılan, “yaşamın film gibi akması”, “büyük
mutluluk hissi”, “yüce kişilerle konuşma” gibi zihinsel
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deneyimlerinin, kandaki yüksek karbondioksit
düzeylerinden kaynaklanabileceğini gösterdi.
Ölüm eşiği deneyimleri, nedenleri ve mekanizması fazla
bilinmeyen ancak, kalp krizi geçirdikten sonra yaşama
dönen hastaların birçoğunca rapor edilen bir olgu. Bir
tanıma göre bunlar, ölüme çok yaklaşan ya da yoğun
fiziksel ve duygusal tehlike durumlarında yaşanan ve
gerçekliğin ötesine geçme ya da mistik karşılaşmalar gibi
motifler içeren deneyimler. Bunlarda hızlanmış düşünce
süreçleri, “yaşamın sinema şeridi gibi akması” gibi
bilişsel; huzur ve sevinç gibi duygusal ya da mistik
varlıklarla ya da ölmüş kişilerle karşılaşmalar gibisinden
gerçeklik ötesi bileşenler olabiliyor.
Ölüm eşiği deneyimlerinin mekanizmalarıyla ilgili çeşitli
teoriler öne sürülmüş bulunsa da bunların hiçbiri, bu
olguyu tam olarak açıklayabilmiş değil. Fizyolojik
teoriler, ölüm eşiği deneyimlerini ölüm sürecine eşlik
eden fizyolojik süreçlerin bir parçası olarak görüyor. Bu
açıklamaya göre bu deneyimler, oksijensiz kalma, kanda
karbondioksit artışı, endorfin, serotonin, ketamin
düzeyleri, beynin şakak lobunun ya da duygularla ilişkili
limbik sistemin anormal çalışması gibi faktörlerce
tetikleniyor.
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Psikolojik teoriler, ölüm eşiği deneyimlerini; olaylar
arasında bağların kopması, kişilikten soyutlanma, doğum
anılarının canlanması ile açıklamaya çalışıyor. Gerçeklik
ötesi teoriler ise bu deneyimleri, ölümden sonra yaşamın
ve bedenden ayrı bir varlık olarak ruhun kanıtları olarak
görüyor.
Zalika Klemenc-Ketis yönetimindeki Slovenyalı
araştırmacılar, hastane dışında kalp krizi geçirip yaşama
geri döndükten sonra hastanelerde yoğun bakıma alınan
52 hasta ile yüz yüze görüşmeler yapmışlar, hastalara
kimliklerinin gizli tutulacağı hususunda güvence
verildikten sonra, kendilerine söz konusu deneyimleri
yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş. Yaşanan deneyimlerin
varlığı ve şiddetini ortaya koymak üzere tasarlanmış
“Greyson Ölüm Eşiği Deneyimleri Skalası” adlı bir anket
de hastalara doldurtulmuş.
Araştırmacılar, ayrıca görüşmede, hastaların cinsiyet,
yaş, eğitim düzeyi, dinî inançları ve kalp krizi öncesinde
ve sonrasında ölümden duydukları korkunun derecesi
gibi verileri, hastane dosyalarından da aldıkları ilaçlar,
yaşama döndürülüş süreleri, kan değerleri vb. detayları
toplamışlar. Veriler üzerinde yapılan çalışma, 52
hastadan 11’inin, yani yaklaşık beşte birinin ölüm eşiği
deneyimi yaşadığını ortaya koymuş.
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Araştırmacıların vardığı sonuç; yaş, cinsiyet, inanç,
eğitim, ölüm korkusu vb. etkilerden bağımsız olarak kriz
öncesi ve sırasında, kandaki karbondioksit gazı düzeyinin
yüksekliğinin başat rol oynadığı. Kan serumundaki
potasyum düzeyinin görece düşüklüğünün de kısmi bir
etkisi gözlenmiş. Ayrıca bu deneyimleri daha önce de
yaşamış kişilerin, aynı deneyimlere yatkınlığı da bir
başka bulgu.
Araştırmacılara göre sonuçlar, karbondioksitin, beyindeki
asit-baz dengesini bozması ve bozulan dengenin parlak
ışınlar, hayaller, vücut dışına çıkma, hatta gerçeğin
ötesine geçme duyguları gibi deneyimleri tetiklemesiyle
açıklanabiliyor.

OKYANUS DENEYİ
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Önce, ilginç bir keşiften bahsetmeden geçmeyelim...
Dünyanın derinliklerinde dev okyanus keşfedildi!
Depremlerin oluşturduğu sismik dalgalar incelenirken,
dünyanın derinliklerinde gizlenen devasa bir okyanus
bulundu. Dünyanın yüzeyi ile çekirdeği arasındaki sıcak
kaya tabakasını temsil eden mantonun 700 km
derinliğinde bulunan su, “ringwoodite” olarak
adlandırılan mavi taşların içinde yer alıyor.
Aljazeera Türk'te yer alan habere göre; yapılan yeni
keşif, dünyanın deniz ve okyanuslarının nasıl oluştuğu
tartışmaları hakkında çok önemli bilgiler sundu. Bazı
jeologlar, dünyaya çarpan kuyrukluyıldızların, suyu
getiren kaynak olduğunu düşünürken, en son keşif
denizlerin, yeryüzünün derinliklerinden çıktığını
savunuyor.
ABD'nin Northwestern Üniversitesi'nden Steven
Jacobsen, dünyanın suyunun kendi derinliklerinden
geldiğine dair önemli bir delil bulduklarını, ayrıca
okyanusların nasıl milyonlarca yıl aynı büyüklükte
kaldığını da bu şekilde açıklayabileceklerini belirtti.
Beş yüzden fazla depremin oluşturduğu sismik dalgaları
ölçmek için, 2000'den fazla sismometre kullanan
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araştırmacılar, çekirdek dâhil olmak üzere dünyanın yer
altı tabakalarında ilerleyen dalgaları inceledi.
Science dergisinde yayımlanan araştırmada, Jacobsen
sismik dalgaların, “yüzeye ulaştıktan sonra dünyanın
günlerce zil gibi çınlamasına sebep olduğunu” ifade etti.
Farklı derinliklerde sismik dalgaların hızını ölçen
Jacobsen ve ekibi, dalgaların daha yavaş ilerlediği sulu
kaya bulunan bölgeleri tespit etti. Yaptıkları tespitin
sadece su içeren “ringwoodite” sayesinde olabileceğini
düşünen Jacobsen, savını güçlendirmek için laboratuvar
ortamında deneyler yaptı. Ringwoodite taşı, 700 km
derinlikteki basınç ve ısıya tabi tutuldu ve mavi taşın,
manto tabakasının alt ve üst bölümünü ayıran kısmında
olduğu doğrulandı.
Kanada'nın Alberta Üniversitesi'nden Graham Pearson,
mart ayında Nauture dergisinde yayımlanan araştırmada,
manto tabakasındaki ringwoodite taşının, su bulundurma
özelliğine değinmişti.
Pearson, yanardağlar tarafından yüzeye çıkarılan
ringwoodite taşları üzerinde yaptığı analizlerde, taşın su
saklama özelliğine değinmiş ve mantonun üst ve alt
bölümlerini bağlayan kısımda çok yüksek miktarda su
olabileceğini söylemişti. Pearson, yapılan yeni keşfin
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ardından, su içeren kayaların varlığının son derece
güçlendiğini belirtti.
Jacobsen, sulu kayaların şu an sadece ABD'nin altında
tespit edildiğini, ancak dünyanın tümünü sarıp sarmadığı
sorusuna açıklık getirmek için araştırmaların devam
edeceğini söyledi. Jacobsen, Suyun sadece yüzeyde ve
dağ zirvelerinde bulunmadığı için şanslı olduğumuzu
belirtti.

84- Oyuncak Ördek Olayı
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Oyuncak ördek olayı, özel bir şirket tarafından Hong
Kong'dan sipariş edilen plastik oyuncak ördek benzeri
banyo oyuncaklarını içeren bir konteynerin, Büyük
Okyanus’a düşmesi sonucu meydana gelen olaydır.
Konteynerdeki 28 bin oyuncak, okyanus akıntılarını
gösterecek şekilde dağılmış ve bilimsel bir araştırma için
önemli bir fırsat sunmuştur. Okyanus bilimcisi Curtis
Ebbesmeyer, 1992 yılında yaşanan olaydan sonra
okyanusa saçılan oyuncakları izleyerek, önemli bilimsel
çıkarımlarda bulunmuştur.
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The First Years adlı şirket adına, Çin Halk
Cumhuriyeti'nde üretildikten sonra Hong Kong
limanından, ABD'ninWashington eyaletindeki Tacoma
şehrine gitmek üzere konteyner gemisine yüklenir. 10
Ocak 1992 tarihinde Büyük Okyanus'un kuzey
bölgesinde fırtınaya yakalanan gemiden, bazı
konteynerler kayarak denize düşer. Denize düşen 12 adet
40 feet yük konteynerlerinden birisinde de 28.800 plastik
oyuncak bulunmaktadır. Plastik oyuncaklar, çoğunlukla
oyuncak ördek, kurbağa, kaplumbağa gibi deniz
hayvanlarıdır. Kaza sırasında konteyner, çarpma sonucu
açılınca plastik oyuncaklar okyanusa saçılacaktır.
Oyuncaklar, çeşitli ambalajlarla sarılmış olsa da yapılan
deneyler, bu ambalajların belirli bir sürede deforme
olduğunu göstermiştir. Üzerlerinde hiçbir delik olmadığı
için batma riski bulunmayan oyuncaklar, okyanus
boyunca sürüklenmeye başlamıştır.
Deney:
Olaydan haberdar olan Seattle eyaletinden okyanus
bilimcileri Curtis Ebbesmeyer ve James Ingraham,
okyanus yüzeyi akıntıları ile ilgili bilimsel araştırmaları
kapsamında konuyla ilgilenmeye başlarlar. Bir anda on
binlerce nesnenin okyanus yüzeyine dağılması, bilim
adamları için bulunmaz fırsat niteliğindedir.
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Kazadan yaklaşık on ay sonra oyuncaklardan bazıları,
Alaska kıyılarına ulaşmaya başlar. İlk keşif, 16 Kasım
1992 tarihinde Sitka, Alaska sahillerinde bulunan
yaklaşık on adet oyuncak olur. Kaza yerinden 3200 km
uzaktaki bu sahilin çevresinde araştırma başlatan
Ebbesmeyer ve Ingraham, 850 km sahil şeridini kontrol
ederler. Süren çalışmalar sonucu 1993 yılı Ağustos ayına
kadar Alaska sahillerinde toplam 400 oyuncak bulunur.
Oyuncakların bulundukları yerler, Ingraham’ın, OSCUR
bilgisayarlı simülasyon sistemine girilir.
Okyanus bilimciler, geliştirdikleri modelleme sayesinde,
oyuncakların nerelere doğru sürükleneceği tahmin
edilebilmiştir. Buna göre bir kısmı batıya doğru,
Japonya'ya doğru ilerlerken, bir kısmının da kuzey
yönüne ilerleyerek Bering Boğazı dolaylarında buzulların
arasında sıkışacağı öngörülmüştür. Kuzey kutup
bölgesinden yavaşça geçeceği ve buzulların erimesiyle
beraber Atlantik Okyanusu'nun kuzey kısımlarına ancak
beş altı yılda geçecekleri öngörülmüştür. Bu öngörüden
hareketle Kanada ve İzlanda bölgelerinde plastik ördek
oyuncakları bulanlara ödül vadedilmiştir. 2004 yılında
bulunan çok sayıda oyuncak, bu teoriyi doğrulamıştır.
2007 yılında İngiltere sahillerinde bulunan plastik
oyuncaklar, yanlışlıkla bu olayla ilişkilendirilmiştir.

203

UÇAK DENEYİ

85- Dehşet (Kaza) Deneyi

Bir uçak düştüğünde kokpite en uzak noktada
bulunanların, kurtulma şansının en yüksek olduğu ortaya
konuldu...
ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Wayne
Üniversitesi’nden bir ekip, Boeing 727 model bir uçakla
1,6 milyon dolara mal olan bir kaza deneyi uyguladı. 170
kişilik yolcu uçağı, pilot James Slocum ve kabin ekibinin
kontrolünde koltuklara yerleştirilen kukla yolcular ve 24
kamerayla birlikte havalandı.
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- Başın kollar arasına alınıp dizlerin üstüne eğilir
pozisyonda, emniyet kemeri bağlı;
- Düşüş pozisyonunda olmadığı hâlde emniyet kemeri
bağlı ve
- Ne düşüş pozisyonunda ne de emniyet kemeri bağlı
olmak üzere kukla yolcular, üç şekilde oturtuldu.
Meksika’nın Sonoro Çölü üstünde 600 metre irtifaya
ulaşan uçaktan pilotlar, paraşütle atladı ve uçak, uzaktan
kumanda kontrolüne girdi. Uçağın, yolcu uçağı
kazalarının yüzde 80’inde görülen düşme şekli olan
burun üstü çakılması sağlandı. Düşüş esnasında uçak,
saatte 225 kilometre hızla yere çakıldı ve dokuz saniyede
parçalandı. Daha sonra hangi pozisyonda ve uçağın hangi
bölümünde oturanlarda kurtulma ihtimalinin yüksek
olduğu incelendi.
Uzmanlar, deney esnasında düşüş pozisyonu almasına
rağmen kuklaların birçok eklem yerlerinin kırıldığını
tespit etti. Gerçek bir kaza anında uçağın arka
taraflarında ve doğru pozisyonda otursalar bile patlama
veya yangın çıkması durumunda yolcuların kurtulma
şansı düşebiliyor.
İlk 11 sırada oturanların hiç şansı yok.
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- Düşüş esnasında emniyet kemeri bağlı olanların hayatta
kalma riski, tüm yolculardan daha fazla.
- Emniyet kemeri bağlı olduğu hâlde düşüş pozisyonda
oturmayanların, kritik kafa darbeleri alma riski çok
yüksek.
- Emniyet kemeri bağlı olmayanların ise, hayatta kalma
şansı yok.
- First-class yolcuları kapsayan ilk 11 sırada oturanların,
hayatta kalma şansı yok. Dolayısıyla bu model uçak tam
doluyken, 66 yolcu ve kokpittekiler hayatını kaybetmiş
olacaktı.
- İlk 11 sıradan sonraki ilk beş sıra, çarpmayı yerçekimi
kuvvetinin 12 katı gücünde hissediyor. Burada
oturanların kurtulma şansı çok düşük.
- Uçağın arkasına doğru çarpmanın şiddeti geriliyor. Orta
sıralarda oturanlar, şiddeti, yerçekimi kuvvetinin 9, daha
arkalardakiler ise 6 katı hissediyor. Arkadaki yolcular
daha şanslı.
Kurtulmak için ne yapılmalı?
1- Acil çıkış kapısının yakınındaki beş sıradan koltuk
alın.
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2- Olası bir suya düşüşte, vücut sıcaklığını korumak için
ince giyinmeyin.
3- Kalkış öncesi talimatları dinleyin.
4- Obez ve yaşlılar daha kısıtlı hareket ettiğinden,
oturdukları yerlere dikkat edin.
5- El bagajınızda hava filtreleyiciyle gaz maskesi
bulundurun.

ÇOCUKLARLA İLGİNÇ DENEYLER
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86- Bebekler Aslında Ahlaklarıyla Doğuyor da Onları
Sonradan Biz mi Bozuyoruz?
Son yıllarda, bebeklerin iyiyi kötüyü ayırıp ayıramadığını
ölçmek için yapılan deneyler arttı.
“Bebekler aslında ahlaklarıyla doğuyor da onları
sonradan biz mi bozuyoruz?” sorusu, kafaları her geçen
gün daha da fazla kurcalıyor…
İnsanların ne ölçüde ahlaklı doğduğu, ne kadar sonradan
bozulduğu konusunda ciddi tartışmalar var. Bunlara yanıt
bulmak için, gelişen teknolojiden de yardım alarak, artık
bebeklerle pek çok psikolojik, sosyolojik deney
yapılabiliyor.
Deney 1: Haini dışla!
Beş, altı aylık bebeklere bir video seyrettiriliyor.
Videoda, üzerlerine insan yüzü çizilmiş üç cisim
kullanılıyor;
1- Mavi bir küp,
2- Kırmızı bir top,
3- Sarı bir üçgen.
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Kırmızı top, bir yokuşa tırmanmaya çalışıyor, bir türlü
tepeye ulaşamıyor. Bunun üzerine sarı üçgen gelip, onu
arkasından yokuş yukarı itip, yardımcı oluyor ve top,
yokuşun tepesine tırmanmayı başarıyor. Ancak tepedeki
mavi küp, kırmızı topu itip, aşağıya düşürüyor.
Araştırmacılar, bebeğe bunu birkaç kez seyrettirdikten
sonra, mavi küp ile sarı üçgeni bir tepsinin üzerine koyup
bebeğe uzatıyorlar. Bebeklerin tamamı, kırmızı topu
aşağı iten maviyi değil, yardım eden sarıyı seçiyor.
Deney 2:Yaramaza tokat at!
Bir yaşındaki erkek bebeğe, bir kukla gösterisi
seyrettiriliyor.
Deneyde üç kukla var;
Ortadaki kukla, sağında oturan kuklaya bir top
yuvarlıyor, sağdaki kukla da topu geri gönderiyor.
Ortadaki kukla, bu kez topu solundaki kuklaya
yuvarlıyor. Soldaki kukla, topu geri yuvarlamıyor, alıp
kaçıyor.
Daha sonra, sağdaki dürüst kuklayla soldaki topu kaçıran
kuklayı getirip, denek bebeğin önüne koyuyorlar.
İlaveten sağdaki ve soldaki kuklaların önüne şeker
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yığıyorlar. Denek bebeği de o şekerlerden almaya
çağırıyorlar.
Bebek, soldaki yaramaz kuklanın önündeki şekerlerden
alıyor ve üstüne üstlük, kuklaya bir de tokat atıyor.
Gözlem 1: Bunda bir gariplik var!
Gözler, bebekler için de zihne açılan pencere.
Araştırmacılar, bebeklerin ilginç ya da şaşırtıcı
bulduklarına, gözlerini kırpmadan uzun süre baktıklarını
gözlemlemişler. Örneğin; bebekler, hokkabazlık
numaralarına gözlerini kırpmadan bakıyorlarmış.
Altındaki desteği kaldırılan ve havada kalan bir tahtaya,
düşmemesine şaşırarak, gözlerini dikip, kırpmadan
bakıyorlarmış. Bu da bebeklerin, nesnelerin-şeylerin nasıl
davranması gerektiği konusunda bir fikir, beklenti içinde
olduklarına işaret ediyor.
Gözlem 2: Ağlarım ama…
Bebekler, aslında başka insanların nasıl düşündüğü, neyi
niçin yaptıkları, onlar acı çektiğinde acılarını hissetmek
gibi henüz öğrenmeye vakitleri olmadan bazı duygularla
doğuyorlar.
Hepimiz yapmışızdır… Karşısında ağlama taklidi
yaptığımız bir bebeğin, hemen alt dudağı titremeye
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başlar. Ya da bir yerimiz kesildiğinde, acı
duyduğumuzda, pek çok bebeğin yüzünde gelişen acı,
korku, dehşet ifadesini, ağlamasını hatırlayın…
Yeni doğan bebek koğuşunda bir bebek ağladığında,
hemen diğerleri de ona katılır… Katılma, benzeme,
duygudaşlık, empati hâli başka nasıl açıklanabilir?
O zaman, bebekler, boş levha olarak değil de adalet,
iyilik duygusu, sevgi ile mi doğuyor?
Freud´dan Piaget´e kadar pek çok klasik psikolog;
bebeklerin ahlakının olmadığını, insanların bu tür
duygularla doğmadığını savunur. Ahlaki değerlerin,
evrimle kazanıldığını ve çocukların, ahlakla ilgili
tutumları, ana-babalarından ve toplumdan öğrendiklerini
düşünürler.
Bebeklerin zihinlerinin, doğduklarında boş levha gibi
olduğu ve yıllar içinde bu boş levhanın gelenek ve
görenekler, ahlak ve dinlerin ilkeleri, toplumsal etkilerle
doldurulduğunu kabul ederler. Oysa bu basit deneyler
dahi bebeklerde iyiyle kötü fikrinin, sevgi, adalet
duygusunun doğuştan var olduğunu açıkça gösteriyor
Aslında günlük yaşamımızda bebekleri, çocukları
dikkatle, duyarlılıkla izlesek, gözlesek, bizler de bu
görüşü destekleyecek yüzlerce örnek saptayabiliriz. Bir
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yaşından küçük bebeklerin; kötülere antipati, iyilere
sempati ve bazı olaylarda empati duyma hâlini sonradan
edinmeleri olanaksız.
Modern psikoloji, artık bebeklerin, küçük çocukların da
beyinlerini, zihinlerini inceleyebilecek teknoloji ve
yöntemlere sahip. Bu alanda büyük mesafeler katedilmiş
durumda.
Artık biliyoruz ki teknolojik, psikolojik ve sosyolojik
araştırmalara göre, “iyilik-kötülük” bireysel soyaçekimle
değil, insan türünün genel gen yapısı, DNA’larla ilgili.
Bu nedenle; katilin çocuğu katil, hırsızınki hırsız
olmuyor. Bunlar, sonradan edinilen kültürle ilgili.
İnsanları iyi ve kötüye dönüştüren unsurlar, toplumsal ve
insanın içinde olduğu ağın yapısı ile çok yakından ilgili.
Hatta belirleyici. Neyin içinde büyür, yaşarsak, ondan
etkileniyoruz.
“Sosyal duygu bulaşıcılığı”, “beynin kopyalama
özelliği”...
Neler yaptığımız belli! Nasıl yapmayacağımıza
bakalım...
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87- Çocuklar Şiddeti Nereden Öğreniyor?
Alberd Bandura, 1960’ların başında, davranışçılığın bir
versiyonunu geliştirdi; buna önce “Sosyal Davranışçılık”,
sonra da “Sosyal Bilişsel Teori” adı verildi. Bu teoriye
göre davranışın, ortaya çıkabilmesi için ille de doğrudan
pekiştirilmesi gerekmez. Başkalarını yalnızca
gözlemleyerek ve başkalarının yaptıklarının sonuçlarını
görerek de öğrenmek mümkündür. Bu ikinci elden
öğrenmeye, “dolaylı öğrenme” ya da “gözlem yoluyla
öğrenme” adı verilir.
Bandura, 1963’de yaptığı çok basit bir deneyde, iki grup
çocuk kullandı. Deney grubundaki çocuklar,
oyuncaklarla dolu bir odaya giren ve Bobo adındaki
şişme bir oyuncak bebeğe şiddetle kötü davranan bir
erişkini izlediler. Kontrol grubundaki çocuklar ise, bu
bebekle güzel güzel oynayan bir erişkini izlediler. Daha
sonra, çocuklar teker teker oyun odasında yalnız
başlarına bırakıldı ve filme kaydedildi.
Doğrudan hiçbir teşvikte bulunulmadığı hâlde, deney
grubu, kontrol grubundan anlamlı düzeyde daha saldırgan
davranışlarda bulundu. Buradan, belirli bir pekiştirici
olmadan dahi, çocukların bir modelin davranışını
kendilerinden taklit ettikleri sonucuna varmak
mümkündür.
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Aslında bu deney; çocukların, şiddeti belirli bir şekilde
taklit ettiklerini kanıtlayan ilk deneydir.

ÇILGIN DENEYLER

88- Uyuşturucu Alan Örümcek, Ağını Nasıl Örer
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Örümcekler, bilim adamları için çok zahmetli bir
araştırma konusudur. Çünkü ağlarını sabaha karşı dörtte
örerler. Tübingenli Zoolog Hans Peters, 1948 yılında bu
durumu değiştirebilmek için eczacılık bölümündeki genç
bir asistandan, uyuşturucu maddelerin, örümceklere,
ağlarını daha uygun bir saatte örmelerini sağlayıp
sağlamayacağını sordu. Witt, bunu ilk önce striknin,
morfin ve dekstro-amfetaminle denedi. Bunları
örümceklere yedirmek çok kolaydı.
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Şekerli suyla karıştırıldığında, örümcekler her türlü zehri
yiyorlardı. Fakat ne var ki ilaçlar işe yaramamıştı;
hayvanlar yine bildiklerini okuyor ve ağlarını sabahın kör
karanlığında örmeye devam ediyorlardı.
Witt, sonucu buna rağmen ilginç buldu. Örümceklerin
uyuşturucu etkisinde ördükleri gibi ağları, daha önce hiç
görmemişti çünkü. Çok delikli, sık dokulu, grotesk veya
bazen de son derece düzgün ağlardı bunlar. O hâlde
örümcek ağı, uyuşturucu ve ilaçların etkisini yansıtan bir
gösterge olabilir miydi?
Witt, örümcekleri Meskalin, LSD, kafein, psilosibin,
luminal ve valium gibi eline geçen tüm ilaçlarla
besledikten sonra, 35x35cm’lik bir çerçeve içine ağlarını
örmelerini sağladı. Witt ayrıca, en küçük sistematik
farklılıkların saptanmasına izin veren istatistik bir
yöntem de geliştirdi. Ağ üzerindeki açıları, ip uzunluğu
ve alanları işaretledikten sonra ağ örme sıklığı, tuzak
boyları ve ağ eksenleri arasındaki farkları bir tabelada
topladıysa da örümcek ağının, kimyasal maddeler için bir
gösterge olarak kullanılması mümkün olmadı.
Kristalografi için geliştirilen istatistik programlarla işe el
atan NASA bilim adamları, 1995 yılında, en ayrıntılı
sonuçları yayımladılar.
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Sonuç şu: Örümcek ağının uyuşturucu göstergesi olarak
kullanılması mümkün değil. En karmaşık ağ, kafein
etkisinde, en güzeli marihuana ve en düzenlisi ki bunu
Witt de keşfetmişti, LSD etkisinde üretilmekte.

89- Solucanlara Flüt ve Piyano Çalan Bilimci

218

Evrim kuramının sahibi ünlü bilimci Darwin, solucanlara
flüt ve piyano çalmıştı. Darwin, evrim bilimini kurmakla
kalmayıp, kırk yılı aşkın bir süre de solucanların
yaşamını araştırdı.
Bilim adamanın en büyük amacı, solucanların işitme
yetisine sahip olup olmadıklarını öğrenmek idi.
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Solucanlar hiçbir müzik aletine tepki göstermeyip,
Darwin’in bağırışlarına da aldırış etmeyince, bilim adamı
1881 yılında “Solucanların Yetisi Sayesinde Ekim
Toprağı Oluşumu” adlı kitabına şu notu düşer:
“Solucanlar, işitme duyusundan yoksun.”

90- İp Çekme Deneyi
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1883’de gerçekleştirilen ip çekme deneyi, ilginç bir
sonuç verecekti: İpi çekenler ne kadar çoğalırsa, her bir
çekenin sarf ettiği kuvvet de azalıyor ve sekiz kişide
yüzde elliye düşüyordu!
Çok uzun bir süre öncesinden biliniyorduysa da tez,
bilimsel olarak ilk kez Fransız Agronom Max
Ringelmann tarafından kanıtlanmıştı: İnsan tembel.
Özellikle de fark edilmediğini sandığı zaman.
Ringelmann’ın şık deneyi, yirmi öğrenciye tek başlarına
ve gruplar hâlinde beş metre uzunlukta bir ipi
çekmelerini isterken ipin diğer ucuna bir dinamometre
(kuvvetölçer) yerleştirmesine dayanır.
Bu alet, deneklerin harcadıkları kuvveti gösteriyordu.
İpin ucundan iki kişi çektiğinde iki deneğin harcadıkları
ortalama kuvvet, tek başlarına harcadıklarının %93’üne
eşitti.
Üç kişide bu oran %85’e, dört kişide %77’ye düşüyordu.
Ve tembellik halkası bu şekilde, sekiz kişilik grupta
herkes kendi kapasitesinin sadece yarısı kadar kuvvet
harcayana dek devam ediyordu. Psikologlar, bu etkiyi
bugün, “Ringelmann etkisi” olarak adlandırırlar.
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91- Kaybolan Mektuplarla Gerçeği Keşfetme
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Diyelim ki yolda gezinirken, “Nazi Partisi dostlarına”
gönderilmesi gereken bir mektup buldunuz, bunu postalar
mıydınız? Ya da “Komünist Partisi dostlarına”, “Tıp
Araştırmaları Birliği”ne veyahut da sadece Walter
Carnap adına bir mektup bulsaydınız ne yapardınız?
Amerika’nın New Haven eyaletinde yaşayan birçok kişi,
işte yukarıdaki bu sorularla karşı karşıya kaldılar. Ancak
insanlar, mektupların Yale Üniversitesi öğrencileri
tarafından sokaklara, telefon kulübesi ve dükkânlara
bırakıldığını bilmiyorlardı. Mektupların üzerinde basılı
posta kutusu adresi, “P.O. Box 7147, 304 Columbus
Avenue, New Haven 11, Connecticut” Psikolog Stanley
Milgram tarafından kiralanmıştı. Yüz mektubun
kaybolmasından iki hafta sonra, 25 mektup, Nasyonal
Sosyalist Partisi’ne, 25 tanesi Komünist Partisi’ne, 72
tanesi Tıp Birliği ve 71 tanesi de Walter Carnap’a
ulaşmıştı.
Milgram, sonuçtan memnundu. “Kaybolan mektuplar
yöntemi”, insanların belli başlı organizasyonlara ve
konulara gösterdikleri tavrı fark ettirmeden ortaya
koyması nedeniyle başarılıydı.
Oysa daha önceki araştırmalarda katılımcılara sorular
yöneltiliyor veya soru formları doldurmaları isteniyordu,
dolayısıyla da doğru söyleyip söylemediklerini kestirmek
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zordu. Ama Milgram’ın, “kaybolan mektuplar
yöntemi”nde insanların, bir araştırmanın parçası
olduklarını bilmedikleri için yalan söylemelerine imkân
yoktu.
Deney 1963’de yapıldı. Yöntem o zamandan bu yana
yüzlerce araştırmada kullanıldı. Milgram, bu yöntem
sayesinde 1964 başkanlık seçimlerinde Lyndon B.
Johnson’un başkanlığını önceleyebilmişti. Yöntem,
özellikle de çok tartışmalı konular için çok uygun. Kısa
bir süre öncesine kadar aynı yöntemle yaratılış, cinsel
bilgi dersi ve eş cinsel öğretmenler hakkında bilgi
toplanıyordu.

92- Yüzdeki Tutkunun, Ağrının ve Üzüntünün Kası
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Pek çok düşünceyi ve duyguyu anlatan yüzümüzdeki
kasların anlamını, insanlık, ceset gibi bir yüzü ve sınırlı
zekâsı olan bir kunduracıya borçlu...
Yaşlı insanın ismini, Doktor Guillaume Benjamin
Armand Duchenne de Boulogne, hiçbir zaman
açıklamadı. “Méchanisme de la Physionomie Humaine”
adlı kitabından, sadece kunduracı olduğunu ve yüz
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ifadesinin “iyi huylu karakterine” ve “sınırlı zekâsına”
uygun olduğunu biliyoruz. Fakat bugün bile yüz
kaslarıyla ilgili bilinen pek çok şeyi, bu yaşlı adamın
ceset gibi yüzünde yapılan deneylere borçluyuz...
Dr. Duchenne, deneylerinde, güzel yüz göremeyen
okurların tepkisini merak ediyordu daha çok. Doktorun,
dişsiz ihtiyarı tercih etmesinin çok iyi nedenleri vardı:
Kırışmış cildi, kasları iyice belirginleştiriyordu. Fakat
yaşlı adam, yüzündeki duyarlılığı neredeyse tümüyle
yitirmişti. Bu durum, doktora, kasları tıpkı bir ceset
üzerindeki kadar ayrıntılı bir şekilde incelemesine izin
veriyordu. Çünkü yaşlı adam hiçbir şey hissetmiyor ve
deneyler sırasında da hep sakin kalıyordu.
Duchenne, 1842 yılından beri, epilepsi hastalarını,
spastikleri ve parapleji hastalarının kaslarını elektrikle
uyararak inceliyordu. Eğer felçli bir kas, elektriksel
olarak uyarılabiliyorsa Duchenne, hasarın beyinde veya
beyine giden bağlantılarda, ama eğer uyarılmıyorsa,
sorunun kasta olduğuna karar veriyordu. Bu çalışma
bugün Duchenne Kas Distrofisi’ni (kas bozukluğu)
hatırlatmakta.
Doktor, sadece bilimsel değil estetik hedefleri de takip
ediyordu. Yüzün elektrikle uyarılmasıyla Duchenne,
1852 yılında, mümkün olduğunca gerçekçi duyu
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uyarımları yakalamaya çalışıyor ve kaslara,
etkinleştirdikleri duyulara göre “üzüntünün, ağrının”
veya “tutkunun kası” gibi isimler veriyordu.
Gerçek ve sahte gülüşün arasındaki fark, Orbicularis
oculi, pars lateralis kasına bağlıydı. Gözü çevreleyen bu
kas, yalnızca doğal gülüşlerde etkinleşmekte. “Kişinin
isteğine bağlı değil.” demişti Duchenne, “Eksikliği,
yanlış dostu açığa çıkarıyor.”
Duchenne, yüz çalışmalarıyla sanatı da etkilemek
istiyordu. Bu amaçta sanatçılara, ruhun hareketlerini
gerçekçi ve eksiksiz olarak tasvir etmesine izin veren
kurallar formüle etti. Doktor, Antik Dönem’deki büyük
sanatçıların birçoğuna iyi not vermemişti. Gerçi kaba
hatları doğru yakalamışlardı ama bunların dışında
kalanlar, mekanik açıdan imkânsızdı. Örneğin; sanat
tarihçileri tarafından başyapıt olarak kabul edilen
Yunanlı Rahip Laokoon’un heykelinin alnında bazı
eksiklikler vardı. Öyle görülüyor ki Rodoslu
heykeltıraşlar Polydoros, Agesandros ve Athanodors, alın
bölgesinde etkiyen corrugator supercilii kasından
haberdar değillerdi.

93- Uzaktan Kumandalı Boğa Güreşi
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Bir elinde kırmızı pelerin, diğerinde ise telsiz kumanda
cihazı ile arenaya çıkan İspanyol sinirbilimci, New York
Times’a manşet olacaktı. İspanyol araştırmacı, pelerini
atacak ve kumanda cihazı ile boğayı durduracak sonra da
kaçırtacaktı!
Bir İspanyol sinirbilimci, bir hayvanın beyni üzerine
kurduğu hâkimiyetini, arenadan başka nerede
kanıtlayabilirdi? José M.R. Delgado, bu amaçta CÓrdoba
228

arenasında sağ elinde kırmızı pelerinini sallarken, sol
elinde de telsiz kumanda aletini tutuyordu. Boğa
kendisine doğru koşarken, pelerini yere bırakarak,
uzaktan kumanda aletinin tuşuna basınca hayvan durdu,
ikinci tuşta ise hayvan kaçmaya başlamıştı.
1964’te yapılan boğa güreşi deneyi, New York Times
gazetesinin ilk sayfasına manşet olabilen ender
araştırmalardan biridir. “O zamandan beri her yıl,
hayvanın beynini kontrol altına aldığımı zanneden
insanlardan mektup aldım.” diye anlatmıştı Delgado daha
sonraları. Yale Üniversitesi Profesörü, beyni elektrikle
uyararak, insan ve hayvan davranışları hakkında daha
fazla bilgi edinmek istiyordu. Çok sayıda deney
hayvanında yaptığı gibi, boğanın beynine de uyartılarıyla
belli başlı davranış biçimlerini üreten elektrotlar
yerleştirmişti.
Mesela; bu şekilde maymunları tek tuşla esnetmeye ve
kedileri saldırıya teşvik etmeye başarmıştı. Epilepsi
hastalarında ise sevimliliği, konuşmadaki akıcılığı ve
korkuları etkileyebiliyordu.
Delgado, beynin elektriksel uyarımının sadece sosyal
davranışların temelini anlamaya yarayan anahtar
olduğunu bulmakla kalmayıp, üyeleri onları “daha mutlu,
daha az yıpranan ve dengeli insanlar” hâline getiren bir
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tekniğe sahip, “psikolojik olarak uyarılmış” yeni bir
toplumun da tasarlayıcısıydı.
Gerçi bu vizyon bugüne kadar gerçekleşmiş değil ama
beynin elektrikle uyarılması, bugün gerçekten de
uygulanmakta olan bir yöntemdir. Parkinson hastaları bu
şekilde, hastalık semptomlarıyla daha kolay başa
çıkabiliyorlar.

94- Oyun Tekniği ile Uzman Kandırmaca
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Mükemmel bir sunum tekniğiyle, içerikteki saçmalıkları
fark ettirmeden, konunun uzmanlarını kandırmak
mümkün mü? 1970’te yapılan bir deney, usta bir oyun
tekniğiyle, uyduruk bir bildirinin, uzmanlara
yutturulabileceğini gösterdi.
Myron L. Fox’un bir toplantıda sunduğu bildirinin başlığı
“Matematiksel Oyun Teorisinin Tıp Eğitiminde
Kullanılması” idi. Ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Tıp
Okulu Eğitim Programı katılımcısını Fox, matematiği,
“insan davranışları üzerinde uygulayan otorite” olarak
tanıttı. Dinleyicileri, iddialı çıkışıyla o kadar büyülemişti
ki hiç kimse yalanını fark etmedi. Adam oyuncuydu ve
Oyun Teorisi hakkında hiçbir şey bilmiyordu.
1970 yılında, Fox’un tüm yaptığı; Oyun Teorisi
hakkındaki bir makaleden, anlaşılması zor bir konuşma,
uydurma sözcükler ve tartışmalı saptamalardan oluşan ve
mizah ve anlamsız bağlantılarla diğer çalışmalara
aktarılan bir bildiri hazırlamaktı. Bu aldatmacanın
arkasında ise, bu tezle eğitim programı için bir tartışma
yapmak isteyen John E. Ware, Donald H. Naftulin ve
Frank A. Donnelly vardı. Araştırmayla, yanıtlanması
beklenen soru şu idi: Bir grup uzmanı mükemmel bir
sunum tekniğiyle, içerikteki saçmalıkları fark ettirmeden,
kandırmak mümkün mü?
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John Ware, saatlerce oyuncuyla çalışmıştı: burada amaç,
Fox’un bildiriyi sunarken ve sunduktan sonra
saçmalamasını ve deneyin çökmesini engellemekti. Fox,
aldatmacanın başarılı olmayacağından emindi. Ama ne
var ki dinleyici, bildiriye hayran kalmış ve bir saatlik
sunumun arkasından da heyecanla sorular sormaya
başlamıştı. Fox, aldatmacanın anlaşılmaması için soruları
yanıtlamamıştı. On uzmanın tümü, daha sonra
değerlendirme formunda, bildirinin kendilerini
düşünmeye ittiğini, hatta dokuzu, Fox’un konuyu çok iyi
ele aldığını ve yeterli örnek verdiğini söylemişler.
Böylece bir bildirinin sunuş şekliyle, uydurma içeriğin
fark edilmeyeceğine dayanan etki, o zamandan bu yana
“Dr. Fox Etkisi” olarak bilinmekte.
Dinleyiciler, Fox’un gerçekte kim olduğunu öğrendikten
sonra bile ondan konuyla ilgili kaynakça istemişler. Öyle
görülüyor hiçbir iddiası olmayan ve uydurma olduğu
ortaya çıkan bildiri, konuyu cazip hâle getirmişti.
Ware, bunun üzerine, öğrencilerini motive etmek isteyen
profesörlerin derslerini bir oyuncuya verdirtmelerini
önerdi. Bu öneri üzerine bir Los Angeles Times
gazetecisi şunları yazdı: “Bu araştırma, yazarların bile
fark edemedikleri imalar taşımakta. Bir oyuncu, bir
öğretmenden daha iyiyse, neden daha iyi bir parlamenter,
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hatta daha iyi bir başkan olmasın ki?” Yedi yıl sonra
Ronald Reagen, Amerikan başkanı seçildi!

95- Güzel Hava Aldatmacası
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Sadece gerçek hava raporu, insanların morali üzerinde
etkili olmuyor, uydurma bilgi de etkili olabiliyor, hatta
“hava çok güzel” dediğinizde, insanlar daha çok bahşiş
veriyor...
Mart 1994 tarihinde, Atlantic City’deki Casino Oteli’nde
ilginç bir hava raporu tahmini yapan oda hizmetlisi, her
sabah kahvaltıları odalara götürmeden önce, her odanın
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önünde bir deste karttan birini çekiyordu. Bu kartların
üzerinde “soğuk ve yağmurlu”, “soğuk ve güneşli”,
“sıcak ve yağmurlu”, “sıcak ve güneşli” olmak üzere dört
tahmin bulunuyordu. Ses yalıtımlı olan otel odalarının
camları da siyah olduğu için, konukların hava durumunu
görmeleri mümkün değildi. Konuklar hava durumunu
sorduklarında oda hizmetlisi, çektiği karta göre yanıt
veriyordu.
Amerikalı Psikolog Bruce Rind, bu araştırmayla,
insanların morali üzerinde etkili olanın sadece gerçek
hava raporu olmadığını, uydurma bilginin de etkili
olabileceğini kanıtlamak istiyordu. Oda hizmetlisinin
aldığı bahşişler gerçekten de insanları etkilemek için
doğrudan bir sensorik etkinin gerekli olmadığını
göstermekte.
Diğer sözlerle söyleyecek olursak; kötü havalarda, oda
hizmetlisi için yalan söylemek daha kârlı. Çünkü
araştırmadaki oda hizmetlisi, havanın güneşli olduğunu
söylediğinde yaklaşık olarak üçte bir oranında daha fazla
bahşiş almış. Bu konuda hava sıcaklığı, hiçbir rol
oynamamış. Bu yöntemden, yalan söylemek istemeyen
otel hizmetlileri bile yararlanabilirler. Çünkü aynı
araştırmacı, dört yıl sonra bir İtalyan restoranında, ertesi
gün için yapılan çok iyi bir hava durumu tahmininin bile
dörtte bir daha fazla bahşiş getirdiğini saptadı.
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96- Muza Doğru Yükselen Kule

Bir şempanze, üst üste istiflenmiş sandık üzerinde bir
muza uzanıyor. Normalde erişemeyeceği muzlara
ulaşabilmek için sandıkları üst üste koyan akıllı
maymunun öyküsünü, psikoloji öğrencileri kuşaktan
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kuşağa okudular. Fakat konu aslında biraz daha karmaşık
idi...
Maymunlara yönelik bu düşünce testini bulan Alman
Psikolog Wolfgan Köhler, 1913 yılında Antropoid
Merkezi’nin yönetimini devralmak için Teneriffa’ya
gitmişti ve aslında bir yıllığına gitmesine rağmen, Birinci
Dünya Savaşı yüzünden burada altı yıl kaldı. Orada
insansı maymunlar üzerindeki deneylerini
gerçekleştirerek, şempanzelerin insanlar gibi bilinçli
davranışlar sergilediklerinden emin oldu. Bu bulgu, o
tarihteki evrim biyologlarını rahatlattı.
Darwin’in doğal ayıklanma teorisini sunmasından sonra
çok uzun bir zaman geçmemiş ve biyologlar her yerde
bununla ilgili kanıtlar arıyordu. İnsan ve maymun bedeni
arasındaki benzerlik, ikisi arasındaki yakınlığı gösteren
bir kanıttı fakat Darwin, insan ve maymunun zekâ
açısından da yakın olması gerektiğinden emindi. İşte
Köhler, deneyleriyle bu yakınlığın derecesini öğrenmek
istiyordu.
24 Ocak 1914 yılında altı şempanzeyi yüksek tavanlı bir
odanın köşesine asılmış muzlarla ve odanın ortasındaki
sandıklarla baş başa bırakarak bekledi. Tüm hayvanlar
muza zıplayarak ulaşmaya çalışmıştı. “Ancak Sultan,
huzursuz bir şekilde odada dolaşırken birden sandığı
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kaptığı gibi hedefe doğru taşıdı ve hedeften henüz yarım
metre kadar uzakta olmasına rağmen sandığın üzerinde
zıplayarak muzu yakaladı.” diye yazdı daha sonra
Köhler. Problemi çözen Sultan, sanki aniden bir fikre
ulaşmış gibi davranmıştı.
Fakat şempanzelerinin ikinci problemde uzun bir süre
başarısız olmaları, Köhler’i daha fazla şaşırttı. Muz bu
sefer daha yükseğe asılmış ve maymunlar ona ancak iki
sandığı üst üste koyarak ulaşabilirlerdi. Köhler,
problemin, zorluk derecesine göre ikiye ayrıldığını fark
etti. Kolay olanı, muzun altına bir sandık, zor olanı ise iki
sandığı üst üste yerleştirmek idi. Bu ilginç olay
karşısında Köhler çaresiz kaldı, çünkü insanda durum
farklıdır. Bir sandıkla muza ulaşabileceğini anlayan
insan, daha yüksekte asılı bir muza, iki sandığı üst üste
yerleştirerek ulaşabileceğini bilir.
Gerçi Grande adındaki bir dişi şempanze, iki sandığı üst
üste yerleştirmek için uzun bir süre çalıştıktan sonra bir
kule yapmaya öğrenmişti ama her seferinde aynı hataları
tekrarlıyordu. Üstelik birçok kez başarılı olduktan sonra
bile iki sandıkla tekrar çaresiz kalabiliyordu. Ve Köhler
şu notu düştü: “Şempanze, sandıklarla yaptığı kulelerin
statiğinden haberdar değil. Statik sorunları; düşünerek
değil, tamamen deneyerek çözüyor.”
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Köhler’in deneyleri bugün klasikler arasında yer almakta
ve geliştirilmiş biçimiyle kullanılmaya devam ediliyor.
Ancak insan ve şempanze arasındaki benzerlikleri açığa
çıkardıklarını söylemek zor...

97- Hayalardaki Bilim
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İngiliz bilim insanları Herbert Woollard ve Edward
Carmichael, hasar gören iç organlarının, bedenin
tamamıyla farklı bir bölgesinde ağrı yarattığını
araştırmaktaydı.
Deneyde adı açıklanmayan bir bilim insanı, masaya
uzanıyor ve bir diğeri de yatan kişinin testislerine
ağırlıklar bağlıyordu. Ağırlıklar bir azalıp bir artarken,
deneye gönüllü olan kişi, ağrıyı farklı bölümlerde de
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hissediyordu. Deneyin sonuçları tartışılsa da kesin bir
sonuç vardı ki o da testislerin son derece hassas bölgeler
olduğuydu.

98- Örümceklerin Başına Gelenler!

50’lerin başında, LSD hâlâ muhtemelen bir psikiyatri
ilacı olarak değerlendiriliyor ve ortadan kaldırılması
gereken öldürücü ilaçlara bir alternatif olarak
araştırmalara konu ediliyordu. Bilim insanları, asit alan
insanların davranışları ile şizofrenlerin davranışlarının
benzerlik göstermesi üzerine çalışıyordu.
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Birkaç ünlü ve rastlantısal sayılabilecek deney,
örümceklerin değişik etkiler altında ağlarını farklı bir
şekilde ördüğünü göstermişti. Basle Sanatoryumu’ndaki
araştırmacılar, şizofrenlerden alınarak konsantre edilmiş
sidik örneklerini örümceklere vermeye karar verdiler.
Sonuçlar, ağların farklı olduğunu gösteriyordu ancak
LSD verilen örümceklerin ördüğü ağlarla bu ağlar
arasında fark edilebilir bir benzerlik bulunmuyordu.
Bununla birlikte deneyden çıkan asıl sonuç ise
örümceklerin sidik örneklerini yemekten nefret
etmeleriydi.

99- Mantarlarla Gelen Aydınlanma! (Güzel Cuma
Deneyi)
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1960’lı yılların başlarında nörolojist veya
psikiyatristlerin, her türlü uyuşturucu maddeye erişim
hakkı vardı ve bunları herkese verebiliyorlardı.
Teoloji konusunda uzman psikiyatrist Dr. Walter Pahnke,
bu özgürlüğü, uyuşturucu madde kullanmak ile dinî
inancın aynı etkiyi yaptığı konusunda araştırma yapmak
üzere kullanmaya karar verdi. Psikiyatrist Timothy
Leary’nin yardımları ile Newton Teoloji Okulu’ndan bir
grup öğrenciye, cuma ayinine katılmalarından önce
mantarlardan elde edilen ve halüsinojen etkileri olan bir
madde olan “psilosibin” verdi.
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Araştırmaya katılan öğrencilerin birçoğu, bunu
memnuniyetsizlik verici bir deneyim olarak tarif etti.
Diğerleri ise, deneyimi eşsiz şekilde aydınlatıcı
bulduğunu söyledi. Deney, tarihe, “Good Friday
Experiment” (Güzel Cuma Deneyi) olarak geçti.

100- Hz. İsa Hz. İsa’ya Karşı!

Detroit’in dışında küçük bir şehir olan Ypsilanti, Hz.
İsa’nın dirilişinin beklendiği bir yer sayılmaz. Michigan
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State Psikiyatri Kliniği’nden doktorlar da bu yüzden bir
değil üç tane Hz. İsa olduğunu görünce epey şaşırdılar.
Bildirilen üç sanrı vakasının ardından doktorlar, bu üç
“kurtarıcı”yı birbiriyle tanıştırmaya karar verdi. Böylece
aynı şeyi iddia eden hastaların karşılaştığındaki
tavırlarını gözlemlemek istiyorlardı.
Deney son derece başarısız geçti, çünkü Hz. İsa olduğunu
iddia eden kişiler birbirlerinin iddialarını kabul
etmiyordu. “Ben İsa’yım!” “Hayır, gerçek İsa benim!”
diye sürüp giden tartışma bir sonuç vermedi. Hastaların
her biri, kendilerinin gerçek Hz. İsa olduğunu iddia
ediyor ve diğer ikisini, “Kendi hâlinde iki deli işte!”
diyerek reddediyordu.
Çalışma, daha sonra bir kitap olarak da yayımlandı.

101- Acaba Kendi Başımıza Kalıp Gerçekten
Düşünebiliyor muyuz?
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Yapılan yeni bir çalışmaya göre, günümüzde insanların
çoğu, dış dünyaya odaklanarak yaşamakta ve yalnız
başlarına düşünerek vakit harcamaktan pek
hoşlanmamaktadır.
Virginia Üniversitesi’nin öncülüğünde yapılan yeni bir
psikolojik araştırmaya göre, çoğu insanın kendi içinde
rahat olmadığı tespit edildi. Virginia Üniversitesi’nden
Timothy Wilson ve Harvard Üniversitesi’nden
araştırmacılar, belli yaş aralıkları için yaptıkları
çalışmada, katılımcıların 6 ila 15 dakika arasında bir
odada; telefon, okuyacak veya yazacak bir materyal
olmadan kendileriyle yalnız kalarak düşünmelerini
istemişler, bu süre sonunda katılımcılara sorular
yöneltmişlerdir. Alınan cevaplara göre katılımcıların bu
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durumdan pek hoşlanmadıkları, düşünmek yerine başka
şeyler yapmak istediklerini tespit etmişler ve yaşları 18
ila 77 arasında olan katılımcıların büyük çoğunluğunda,
benzer eğilim olduğu gözlemlemişlerdir.
Katılımcıların çoğunun daha çok müzik dinlemek veya
bir akıllı telefon kullanarak harici aktiviteler yapmaktan
zevk aldığı, hatta bazılarının yalnız kalıp düşünmek
yerine hafif elektrik şoku verilerek elektriği
hissettiklerinde bir butona basmayı tercih ettiği
gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada, Amerikalıların çoğunun, zamanını
televizyon izleyerek, sosyalleşerek veya okuyarak
geçirmekte oldukları, rahatlamak ve düşünmek için çok
az vakit ayırdıkları tespit edilmiştir. Hatta anlamsız
aktiviteler yapmak bile, oturup yalnız başına düşünmeye
göre daha fazla tercih edilmiştir.
Çalışmanın öncülerinden Wilson; “İnsanlar gündüz
düşlerini ve fantezileri severler ama bu, spontane geliştiği
durumlarda zevkli olmaktadır. İnsanlara düşünmesi
gerektiği
söylendiğinde
bu
pek
eğlenceli
görülmemektedir. Zihnimiz, dünya ile meşgul olacak
şekilde tasarlanmıştır, biz kendi başımıza olsak da
odağımız yine dış dünyadadır ve meditasyon veya
düşünce tekniklerinin uygulanması yerine insanların
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çoğu, dış dünyadaki faaliyetleri daha fazla tercih
etmektedirler.” şeklinde konuyu açıklamıştır.

TESADÜFLERİN GÖREBİLENE BAŞARI
GETİRDİĞİNİ GÖSTEREN BULUŞLAR

Patates cipsleri: New York’ta keşfedildi.
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Aşçı George Crum, bir müşterisi patates kızartmalarının
çok kalın olmasından şikâyetçi olunca, çok ince
doğradığı patatesleri kızartmaya başladı ve böylece
patates cipsi doğmuş oldu.
Viagra: Galler’de keşfedildi.
Galler´de Viagra, Erthyr Tydfil kasabasında ereksiyon
problemi olan erkekler üzerindeki klinik çalışmaların
sonucunda keşfedildi.
Oyun hamuru: New York’ta keşfedildi.
1940´larda bir James Wright adlı bilim adamının savaşta
kullanmak üzere “sentetik lastik” üretme çalışmaları,
oyun hamurunun keşfiyle sonuçlandı.
LSD: İsviçre’de keşfedildi.
İsveçli bilim adamı Albert Hoffman, doğum üzerine
yaptığı çalışmalarda bambaşka bir sonuçla karşılaştı: En
yaygın uyuşturucu madde olan LSD...
Mikrodalga Fırınlar: Massachusetts’te keşfedildi.
1946´da Percy Spencer adlı mühendisin cebindeki
şekerler, bir magnetron tarafından eritilince günümüz
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mutfaklarının vazgeçilmezlerinden mikrodalga fırın
keşfedilmiş oldu.
Penisilin: İskoçya’da keşfedildi.
Alexander Fleming adlı bilim adamı, gribe çare ararken,
içinde bakteri bulunan bir kapta mantar üremesiyle
penisilini keşfetmiş oldu.

X Ray cihazı: Almanya’da keşfedildi.
19. yüzyılda, Alman bilim adamı Wilhelm Röntgen,
radyasyon ile deney yaparken kemiklerin göründüğünü
keşfetti.
Yapay tatlandırıcılar: Nebraska’da keşfedildi.
Bütün yapay tatlandırıcılar, deney yaptıktan sonra ellerini
yıkamayı unutan bilim adamları tarafından keşfedildi.
Brendi:
Orta Çağ tüccarlarının şaraptaki suyu kaynatmalarıyla
keşfedildi. Böylece şarap, yolculuklarda daha az yer
kaplıyordu.
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Sertleştirilmiş plastik: New York’ta keşfedildi.
Charles Goodyear, 1839´da, lastik-sülfür karışımını
yanlışlıkla ısıtılmış ocağın üzerine düşürünce,
sertleştirilmiş plastik de ortaya çıktı.

BİLİMİN TAM OLARAK CEVAP
BULAMADIĞI 9 DAVRANIŞ

Bilim her soruya cevap verebiliyor mu? İşte bilim
adamlarının bir türlü cevabını bulamadığı ve
açıklayamadığı 9 garip davranış ve garip açıklamaları.
İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan
habere göre, The New Scientist dergisi, insanların, batılı
bilim dünyasının açıklayamadığı davranışlarını sıraladı.
Atomu bölen, insanın aya kadar gitmesini sağlayan ve
hatta DNA´sını çözen bilim, insanoğlunun bazı gizemli
davranışlarını açıklamak konusunda yetersiz kalıyor.

251

Nedenlerine ilişkin değişik teorilere de yer verilen
listede, şu davranış biçimleri sıralandı:
Yüz kızarması

İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin, insanın yalan
söylediğinde diğerlerinin bunu anlamasını sağlamak için
yüzünün kızaracağı şekilde evrimleştiği teorisiyle
açıklamaya çalıştı. Bazı bilim adamları ise bunun,
zayıflığı ifşa ederek, olaylarla yüzleşmeye ya da daha
içten davranmaya yardımcı olduğu fikrini savundu.

Kahkaha atmak
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İnsanın, ruh hâlini iyileştiren endorfin hormonu
nedeniyle güldüğü düşünülüyor. Ancak 10 yıllık bir
araştırmanın sonuçları, insanın espriden çok vasat sözler
karşısında kahkaha attığını ortaya koyuyor.

Öpüşmek
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Tüm toplumlarda görülmeyen, bu doğrultuda genetik
olamayacağı yargısına varılan öpücük, emzirme ve eski
insanların çocuklarını ağızlarıyla besleme
alışkanlıklarıyla ilişkilendirilen teorilere bağlanıyor.

Rüya görmek
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Avusturyalı nörolog Sigmund Freud´un, rüyaların
bilinçaltını yansıttığına ilişkin teorisine şüpheyle
yaklaşılıyor. Rüyanın, genel olarak hisleri yansıttığı
söylenebilir, ancak garip düşler görülmesinin nedeni
henüz tam olarak açıklanamadı.

Batıl inançlar
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Dinin, bir anlam taşımayan, tuhaf, ancak rahatlatan
alışkanlıklar olarak nitelendirilen batıl inançları
tetiklediği düşünülüyor.

Burun karıştırmak
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Her dört gençten biri, günde ortalama dört kez burnunu
karıştırıyor ve bunun nedeni bilinmiyor. Burun
karıştırmanın, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine
inananlar var.

Ergenlik
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Diğer hiçbir hayvanın bu dönemden geçmediğine dikkati
çekiliyor. Bazı bilim adamları, bu dönemin, insan
beyninin olgunluk çağına geçmeden önce kendini
yeniden düzenlemesine yardımcı olduğunu ya da
gelecekteki sorumluluk dolu yıllar öncesinde insanın,
davranış biçimleri açısından kendini denemesine izin
verdiğini düşünüyor.

Fedakârlık yapmak
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Bu davranışın, insanlar arasındaki bağların
geliştirilmesine yönelik olabileceği gibi sadece keyif
verdiği için de yapılabileceği savunuluyor.

Sanatsal faaliyetler
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Dans etmekten, heykeltıraşlığa tüm sanat biçimlerinin,
kişinin kendisini gösterme ve beğendirme isteğinden
kaynaklanabileceği belirtiliyor. Nitekim bunun, sadece
bilgi ve deneyim paylaşımı için bir araç olabileceği de
düşünülüyor.

260

KAYNAKLAR
http://onedio.com
http://teknolojikgelismeler.net/
http://www.sabah.com.tr
http://www.gercekbilim.com/
http://fwmail.net
http://www.frmtr.com
https://f.line.do/tp/BT-canavar
http://www.cnnturk.com
http://www.kisiselbasari.com/

http://www.wattpad.com/58312074-psikopat-katil-insandeneyleri-2
http://www.milliyet.com.tr/fotogaleri/50823-yasamtarihin-en-korkunc-deneyleri/21
https://www.biliste.com/insan-deneyleri
http://www.diken.com.tr/tarihin-en-acimasiz-insandeneyleri/
261

http://www.sevdaselim.net/forums/bilim-adamlarigercek-ve-gizemli-olaylar-truth-mysteriousevents/110606.htm
http://www.chip.com.tr/galeri/insanligi-etkileyen-8bilimsel-deney_2101_5.html
http://arsiv.ntv.com.tr/news/9380.asp
http://www.teknozort.com
http://cerndeneyi.blogspot.com.tr/

http://www.uralakbulut.com.tr/
http://www.bilgiustam.com/isinlama-deneyleri/
http://www.haberuzay.com/2015/01/philadelphia-deneyi1943.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Deneyi
http://www.elektrikport.com
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oyuncak_ordek_olayi
http://www.radikal.com.tr/hayat/dunyanin_derinliklerind
e_dev_okyanus_kesfedildi-1197085
http://natgeotv.com/tr/uzaydan-canli-yayin/uzaydayapilan-deneyler
262

http://arsiv.gercekgundem.com/?p=573665

http://www.hurriyet.com.tr/planet/20579754.asp
http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25337693/#storyContinue
d
https://insanveevren.wordpress.com/2011/05/15/ikizlerparadoksu-ve-genel-gorelilik/
https://kurious.ku.edu.tr/tr/haber/ikiz-astronotlarla-uzaydeneyi-bu-kez-paradoks-yok
“NASA to Conduct Unprecedented Twin Experiment”,
NASA Science News, 10 Nisan 2014
http://arsiv.ntv.com.tr/news/106899.asp
http://www.milliyet.com.tr/dehsetdeneyi/gundem/gundemdetay/17.09.2012/1597390/defau
lt.htm
http://www.gazetevatan.com/cia-in-50-yillik-gizlideneyi--536742-garip-ama-gercek/
Hürriyet Bilim

263

