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Gelin kalabal×k bir caddede yol boyunca
yürüyelim ve yürürken de saù×m×zdan solumuzdan
geçen, çevremizde dolaüan insanlar× üöyle bir
inceleyelim. Asl×nda hiçbir fikir sahibi olmad×ù×m×z
bu insanlar hakk×nda, sadece tek bir anl×k görüntüye
bakarak pek çok fikir üretebiliriz. û×k bir pantolon ceket tak×m giymiü bak×ml× bir kad×n, kesinlikle iü
kad×n× olmal×d×r; ya da son model pahal× bir jiple
k×rm×z× ×ü×kta bekleyen adam kesin çok zengindir ve
büyük olas×l×kla kar×s×n× da aldat×yordur. Karü×
kald×r×mdan geçen salaü giyimli lise öùrencilerine ne
demeli? K×zlar×n etekleri k×sa, saçlar× ise yanlar×ndaki
erkek öùrencilerden daha da k×sa. Erkeklerin ise
gömleklerinin bir taraf× pantolonlar×n×n d×ü×na
ç×km×ü, jöleli dik saçlar×yla küçük daùlar× onlar
yaratm×ü. Günümüzün gençliùi iüte, umurlar×nda m×
hayat üartlar×, ekonomi, seçimler vs. ûimdi yan×
baü×m×zdan geçen baüörtülü kad×n ise oldukça
muhafazakar, kocas×n×n laf×ndan ç×kmaz, çocuklar×n×
geceleri d×üar× salmaz, birçok yönden bast×r×lm×üt×r.
Az ilerideki otobüs duraù×nda bekleyen Fenerbahçe
bereli ve kaükollü genç taraftar ise holiganizmin
içinde kavrulup gitmektedir. Galibiyetle sonuçlanan
maçlardan sonra patlayan silahlar onun eseri.
Köüedeki pasaj×n önünde sigaralar×n× tüttüren uzun
saçl×, siyahlar giymiü, kulaklar×n× ve burunlar×n×
deldirmiü satanist gençlerin beyinlerini metal ve hard
rock müzik buland×rm×ü olmal×.
Her insan, geçmiü yaüant×lar, deneyimler ve
gözlemlerle oluüan ve içerisinde bulunulan
toplumun kültür yap×s×yla özdeüleüerek art×k genel
geçer hale gelmiü birtak×m kal×p yarg×lar×
(stereotypes) benimser. Bu kal×p yarg×lar gündelik
yaüamda oldukça iülevseldir. Görüntüsüyle belirli
ipuçlar× veren kiüiler hemen bir kategoriye girebilir
ve sonuç olarak onlar hakk×nda uzun uzun düüünüp
analizler yap×lmas×na ve zaman harcanmas×na gerek
kalmaz. Böylelikle tan×mad×ù×m×z insanlar bizim için
belirsiz olmaktan ç×karlar ve biz de davran×ülar×m×z×
rahatl×kla üekillendirebiliriz.
Ancak söz konusu bu yarg×lar×n elbette ki
doùuracaù× olumsuz sonuçlar vard×r. Her birey kendi
içinde tutarl× bir bütündür, onu o yapan sadece
fiziksel görüntüsü deùil; düüünceleri, deneyimleri,
yaüant×lar× ve duygular×d×r. Dolay×s×yla sadece ilk
bak×üta kendi bireysel alg×m×z×n seçiciliùi ile dikkat
ettiùimiz özelliklere dayanarak insanlar hakk×nda
doùru yarg×lara ulaüamay×z. Bu, komik olaylara yol
açabileceùi gibi ayn× zamanda tehlikeli durumlara da
neden olabilir.
Özellikle 11 Eylül olaylar×ndan sonra dünya
gündeminin ve geçtiùimiz Kas×m ay×nda beü gün
içerisinde ústanbul’da meydana gelen patlamalardan
sonra Türkiye gündeminin belki de ilk s×ras×nda

“Terör ve Terörizm” yer ald×. Görsel ve yaz×l×
bas×nda, akademik çevrelerde, iü yerlerinde, evlerde
ve birçok ortamda terör konuüulmas×n×n ve bu kadar
görsel uyaran×n ard×ndan, insanlarda birtak×m
yarg×lar×n oluümas× elbette üaü×rt×c× deùil.
Türkiye’nin pek çok yerinde ve özellikle de
Ankara, ústanbul gibi metropollerde güvenlik
önlemlerinin olabildiùince artt×r×ld×ù×n× görüyoruz.
Resmi bina, okul, iü yeri, toplu taü×ma araçlar×,
al×üveriü merkezi gibi kalabal×k ortamlara giriülerde
insanlar, ellerinde dedektörlerle dolaüan güvenlik
görevlileri taraf×ndan kontrol ediliyor. Peki aranan ne
ya da aranan(lar) kim? Kirli sakall×, esmer, orta
boylu, kötü giyimli erkekler mi?

Söz konusu özelliklere sahip bir kiüinin
esmer olmas×n×n nedeni genetik yap×s×yla ilgilidir.
Yüzündeki sakallar×n sebebi ise, o gün sabah evden
ç×kmadan t×raü olmaya üüenmesi ya da tamamen
kiüisel beùenileri olabilir. Sadece sakall× ve erkek
olmalar× nedeniyle baz× insanlar daha s×k ve dikkatli
aran×rken; bunun aksine, pahal× arabalara binen,
arabas×n×n ön cam×nda bir üniversitenin amblemini
taü×yan, görece daha fazla öz bak×ma sahip ve
düzgün Türkçe kullanan insanlar×n ise daha yüzeysel
kontrol edildiklerine de tan×k oldum. Bu standart d×ü×
uygulaman×n temelinde “Sen terörist olamazs×n!”
kal×p yarg×s× yatmaktad×r.
Tüm bunlar×n yan×s×ra, eùer terörist
eylemleri planlayanlar ve uygulayanlar bu kal×p
yarg×lar×n fark×ndaysa, buna göre tedbir al×p
amaçlar×na rahatl×kla ulaüabilirler. Türkiye’de
geçmiüte de çeüitli olaylar×n ard×ndan terörle ilgili
benzer kal×p yarg×lar×n ifade edildiùini gördük.
Çeüitli terör örgütlerinin hücre evlerine güvenlik
güçlerince yap×lan bask×nlardan sonra, evli çift imaj×
çizen teröristler için komüular×n×n “Kendi hallerinde
kar× kocayd×lar, terörist ç×kt×lar”, “K×rk y×l düüünsem
akl×ma gelmezdi” gibi tepkileri, bu kal×p yarg×
ifadelerine güzel bir örnektir.
Oysa sakall× sakals×z, evli ya da bekar, esmer
veya sar×ü×n farketmez; herkes terörist olabilir ya da
hiç kimse terörist deùildir.
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