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İSTEM DIŞI KÖRLÜK, SÜRÜ PSİKOLOJİSİ, GÜNDEM BELİRLEME, BAŞBAKAN VE 

TÜRK HALKI. 

İstem dışı körlük” adını taşıyan bilimsel bir belgesel yayımlandı.  Amerikalı bir 

nöroloji profesörü tarafından şöyle bir deney yapılıyor: 

Kalabalık bir caddede,  bir adam; çekim yapan 

kameraya, turistlerin paralarını ve kıymetli 

eşyalarını yankesicilerden korumaları için neler 

yapmaları gerektiğini anlatıyor ve şunları söylüyor; 

  “Paranızı ve kıymetli eşyanızı, yankesicilerin hiç 

akıl edemeyeceği en değersiz gibi görülen yere 

saklayın. Örneğin; şu elimdeki karton kola 

bardağının içine paranızı ve saatinizi koyun, 

kapağını kapatın ve gerçekçi görünmesi için bir de 

pipet takın” diyor. 

Söz konusu nöroloji profesörü, caddede çektikleri bu videoyu, üniversitenin 

konferans salonunda dinleyicilere gösteriyor.  

Daha sonra, dinleyicilere; “videoda konuşan adamın 

arkasından geçen iki tavşanı gördünüz mü?” diye soruyor. 

Bir iki kişi dışında, fark eden olmamış. 

Bu sefer aynı videoyu tekrar gösteriyor. Gerçekten de, 

videoda konuşan adamın arkasından, tavşan kostümü 

giymiş iki adamın geçtiği görülüyor. 

Bu deneyde; izleyicilerin dikkati, turistlerin paralarını ve 

kıymetli eşyalarını yankesicilerden korumaları için neler 

yapmaları gerektiğini anlatan adamın ve elindeki karton 

bardak ile bardağın içine koyduğu para ve saatin üzerinde 

yoğunlaştığı için, arka plandan geçen tavşan kostümü 

giymiş iki adamı fark edemedikleri görülüyor. İşte buna 

“İstem dışı körlük” deniyor.  

Söz konusu nöroloji profesörü ve ekibi, konferansı izleyenlere ikinci bir 

videoyu gösteriyor: 
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Bu videoda; şirket yöneticisi bir adam, aynı anda 2-3 

işi birden yapabildiğini iddia ediyor. Profesör ve ekibi, 

bu yöneticiyi makamında ziyaret ediyor. Gerçekten 

de adam; bir taraftan bilgisayarla yazı yazarken diğer 

taraftan telefonla konuşuyor ve ayrıca profesörün 

ekibiyle de sohbet edebiliyor. 

Profesör ve ekibi; söz konusu yöneticiden, trafiğe 

kapalı bir yolun üzerine S şeklinde dizilmiş konilere 

çarpmadan araba sürmesini ve bu arada sorulan 

sorulara cevap vermesini istiyorlar. 

Yapılan deneme sürüşünde; aynı anda birden fazla işi 

yapabildiğini iddia eden yönetici, sorulan sorulara 

cevap verirken çok yavaşladığı veya bazı konilere 

çarptığı görülüyor. 

Bu sefer, söz konusu yöneticinin başına çeşitli 

elektrotlar taktılar, bir bilgisayarın başına oturttular. 

Cep telefonuyla konuşurken, bilgisayarda araba 

sürmesini istediler ve beynin elektrosunu kaydettiler. 

Yapılan beyin analizleri sonucunda; sürücünün, 

dikkatini telefon konuşmasına odakladığı zaman, 

önündeki araba ve kavşaktaki yayaları pek fark 

edemediği, dikkatini yola odakladığı zaman cep 

telefonundaki konuşmaları kaçırdığı belirlendi. 

Aynı anda birden fazla işi yapabildiğini iddia eden 

insanların; aslında, dikkatlerini kısa aralıklarla bir 

konudan diğer konuya odakları ve o odaklanma 

anında meşgul oldukları diğer konuları kaçırdıkları ve 

o anda odaklandıkları şeyleri gördükleri, diğerlerini 

ise fark edemedikleri anlaşılıyor.  

 

İşte buna “İSTEM DIŞI KÖRLÜK” deniyor.  
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Tıpkı insanlar gibi toplumlar da, bilerek ve isteyerek, 

kasıtlı olarak “İstem dışı körlüğe” uğratılabilir. 

Bunun Türkçede karşılığı “Cambaza bak” yöntemidir.  

Bu yöntemi en çok politikacılar kullanırlar. Halkın 

tepki göstereceği icraatlarını ve yolsuzluklarını 

gizlemek maksadıyla, toplumun dikkatini başka 

yöne çekecek tarzda herkesi ilgilendiren, heyecan 

verici ve toplumda dalgalanmalar yaratacak olay 

veya haberleri patlatırlar. Buna “Gündemi 

belirlemek” de denir. 

Özellikle siyasal iktidarlar; Gündemi, yandaş medya 

kanalıyla belirlerler.  

Böylece insanlar, yandaş medya kanalıyla; gerçekleri 

görmeyen, duymayan, sorgulamayan ve 

konuşmayan, magazin veya dizi film düşkünü bir 

toplum haline dönüştürülmekte yani “İstem dışı 

körlüğe” uğratılmaktadır.  

İstem dışı körlüğe uğratılan toplum, daha sonra 

“Sürü psikolojisine” kapılmaktadır. Böylece, 

kendilerini güdecek bir çobanın peşine takılıp 

gitmektedir. 

Nitekim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli 

konuşmalarında muhalefeti kastederek; “İki koyun 

güdemeyenler, şimdi erken seçim istiyor. İnanın 

bunlara birkaç tane koyunun teslim edin onu da 

kaybeder öyle gelirler. Bunlara üç tane Karaman 

Koyunu’nu sakın emanet etmeyin. İnanın kaybeder 

gelirler, güdemezler. Hem de nerede biliyor musunuz? 

Şu Tayyare Meydanı’nda o koyunları kaybederler.” 

diyerek, Türk toplumunu koyun sürüsü, kendisini ise 

bu toplumu güdecek çoban yerine koyuyor. 
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Hatırlarsanız, NTV- Star televizyonlarının ortak 

yayınında, Başbakan Tayyip Erdoğan, “Gündeme 

öyle bir şey getiriyorsunuz ki günlerce tartışılıyor. 

Bunu sırf gündemi değiştirmek için bilinçli mi 

yapıyorsunuz?” sorusuna, “Bir zamanı gelir ki onu 

gündeme oturturum, oturtmam lazım. Bu 

tartışmalar olmazsa ben Başbakan olamam” yanıtı 

verdi. 

İşte bu sözler; Milletin “İstem dışı körlüğe” ve “Sürü 

psikolojisine” nasıl uğratıldığının ve “Cambaza bak” 

yönteminin açıkça itirafıdır. 

Hatırlarsanız: 

Kürt açılımı adı altında, PKK’lılar zafer kazanmış 

kahramanlar gibi Habur sınır kapısından girip 

serbest bırakılırken, terörle mücadele eden 

madalyalı kahramanlar mı tutuklanıyor? 

Başbakan, hemen; Çılgın proje adı altında 

“Karadeniz ile Marmara arasında bir kanal açacağını 

ve İstanbul’u içinden iki deniz geçen bir şehir haline 

getireceğini” ilan ediyor. 

Millet ve muhalefet; Habur rezaletini unutup, çılgın 

projenin peşine takılarak, günlerce bu konuyu 

tartışıyor. 

Oslo’da Hükümetin PKK’lılarla pazarlık yaptığı mı 

ortaya çıktı? 

Başbakan hemen; “Kürtaja karşı olduğunu ve 

kadınların 3 çocuk doğurması gerektiğini” açıklıyor. 

 

Millet ve muhalefet; Oslo rezaletini unutup, 

günlerce kürtajı ve 3 çocuğu konuşuyor. 
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Suriye, uçağımızı mı düşürdü? 

Başbakan hemen, ana muhalefet liderine; “Çöldeki 

bahtsız bedeviyi kutup ayısı severmiş” diyor. 

Millet ve muhalefet; uçağın düşürülmesini unutup, 

bu sözün peşine takılarak, günlerce bu konuyu 

tartışıyor. 

Türk Ordusu Komutanlarına karşı yeni bir tutuklama 

dalgası mı başlatıldı? 

Başbakan hemen; “Hastanede ölümle pençeleşen 

Ergenekon tutuklusu Emekli Orgeneral Sayın Ergin 

Saygun’u ziyaret ediyor”  

Millet ve muhalefet; günlerce bu ziyareti konuşuyor. 

Yeni bir zam dalgası mı geldi? 

Başbakan hemen; “Şu beyaz ekmeği sofranızdan 

kaldırın artık” diyor. 

Millet ve muhalefet; Zam dalgasını unutup, günlerce 

beyaz ekmek ve kepekli ekmek tartışması yapıyor. 

Bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim veya sizler 

daha fazlasını hatırlayabilirsiniz. 

Netice olarak Başbakan; Özgür düşünen, kuşku 

duyan, sorgulayan ve eleştiren bir toplum istemiyor. 

Gündemi belirleyerek, toplumu; “İstem dışı körlüğe” 

ve “Sürü psikolojisine” ustaca yöneltiyor. 

Eğer toplum; Özgürce düşünmeye, kuşku duymaya, 

sorgulamaya ve eleştirmeye üşeniyor veya 

korkuyorsa, elbette onu güdecek bir çoban 

bulunur. 

Zaten Başbakan; “İki koyun güdemeyenler, şimdi 

erken seçim istiyor” diyerek Türk Halkını sürü ve bu 
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sürüyü güdebilecek en iyi çobanın kendisi olduğunu 

söylemiyor muydu?  

Alan razı veren razı olduktan sonra ben ne diyeyim? 

Her toplum layık olduğu kişiler tarafından 

yönetilirmiş. Mübarek olsun. 

        Gandi'nin 7 ölümcül günah listesi şöyle:               

1. İlkesiz siyaset 

2. Emeksiz zenginlik 

3. Vicdansız haz 

4. Niteliksiz bilgi 

5. Ahlaksız ticaret 

6. İnsaniyetsiz bilim 

7. Özverisiz ibadet 

Selam ve saygılarımla 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 

önerilir;  

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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