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Bu konuyla ilgili konu?abilir miyiz?
Bir dans tiyatrosu prodüksiyonu ifade özgürlü?ü, ?slam ve çokkültürlülük konular?na
de?iniyor. ?ÖP'nin eski editörü Maryam Omidi, ‘Bu Konuyla ?lgili Konu?abilir Miyiz?’
oyununun yarat?c?s? Lloyd Newson’la konu?uyor.

MO: ‘Bu Konuyla ?lgili Konu?abilir Miyiz?’ adl? oyununuzun ne hakk?nda oldu?unu anlatarak
ba?layabilir miyiz?
LN: ‘Bu Konuyla ?lgili Konu?abilir Miyiz?’ dans tiyatro oyunu ?slam, ifade özgürlü?ü ve
çokkültürlülük konular?na de?inen bir prodüksiyondur. Çokkültürlülük derken devletin ve hükümetin
politikalar?ndan bahsediyorum. Benim de prensipte ho?uma giden birçok ?rk ve dinden olu?an
farkl?l?klar? bar?nd?ran toplumdan bahsetmiyorum. Yine de dikkat edilmesi gereken bir nokta var:
‘‘çok dinden’’ derken kastetti?im ba?kalar?n?n hakk?na, özellikle de kad?nlar?n, e?cinsellerin,
laiklerin ve farkl? dinden olanlar?n inanc?na sayg? duyan herhangi bir inanç sistemine kar??
herhangi bir sorunumun olmayaca??n? belirtmek istiyorum.
MO: Devletin çokkültürlülük politikas? derken neyi kastetti?inizi biraz daha açar m?s?n?z?
LN: Mesela çokkültürlülük ad? alt?nda ?ngiltere’de birbiri ard?na gelen hükümetler 85’ten fazla
say?da ?eriat mahkemesinin i?lemesine izin verdiler. Resmi olarak ?eriat konseyleri olarak
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adland?r?l?yorlar. Ancak ?ngiltere’deki ?slami ?eriat Konseyi’nin kendi sitesinde belirtti?i üzere bu
bir mahkeme sistemi olarak i?liyor. Yani ?ngiliz mahkemelerine ek olarak bir nevi yasal bir sistem
olarak i?lev görüyorlar. Fakat Müslüman kad?nlara erkeklerle ayn? haklar tan?nm?yor. Baz? özel
örnekleri vereyim; miras, çocuk velayeti, bo?anma ve ?ahitli?in de?eri gibi meselelerde Müslüman
kad?nlar?n daha az hakk? bulunuyor. ?ngiltere’de Müslüman olmayan kad?nlara tan?nan haklarla
e? düzeyde bir haklar bütünü Müslüman kad?nlara tan?m?yorlar. S?k?ysa e?cinsel bir Müslüman
olarak bu ‘konseylerden’ birinde e?itlik aramaya çal???n bakal?m.
MO: ?fade özgürlü?ü, çokkültürlülük, sansür, ?slam – ne zaman bu temalar üzerine yo?unla?maya
karar verdiniz?
LN: Daha önce ‘‘Sana Do?rusunu Söyleyeyim’’ isimli bir tiyatro oyunu yapm??t?m. Bu oyunda üç
Semavi dinin homoseksüelli?e nas?l bakt???n? incelemi?tim. Dindar, dindar olmayan, e?cinselleri
destekleyen ya da kar?? olan ve arada kalan hemen hemen herkesle mülakat yapm??t?k. Ayr?ca
özellikle de Yahudi, H?ristiyan ve Müslüman e?cinsellerle mülakat gerçekle?tirdik. Bir?ey çok aç?k
olarak ortaya ç?kt?: Mülakat yapt???m?z 40 kadar ?ngiliz Müslüman aras?ndan hiç kimse bu
çal??mada gerçek isimlerinin kullan?lmas?n? istemedi. Beyaz homofobiklerden de?il de kendi
Müslüman topluluklar?ndan gelebilecek bir misillemeden korkuyorlard?. Tabii e?cinsel Yahudi ve
H?ristiyanlardan birkaç? da isimlerini gizlemek istedi. Ancak bu istek bu din gruplarda genel trend
olarak ortaya ç?kmad?.
Kanal 4’ten E?cinsel Müslümanlar isimli bir program?n yap?mc?lar?yla da konu?tum. 200 kadar
?ngiliz e?cinsel Müslümanla mülakat yapm??lard? ve aralar?ndan sadece biri belgeselde yüzünün
görünmesine haz?rl?kl?yd?. Öyleyse ?ngiltere’deki Müslüman e?cinseller sadece kimlikleri
gizlendi?i takdirde mi özgürce konu?uyorlard??
Birkaç y?l sonra, yani 2009’da, ?ngiltere’deki Müslüman Çal??malar? Merkezi Gallup ad?nda
bilinen bir anket kurulu?uyla birlikte bir anket yaparak ?ngiliz Müslümanlara e?cinselli?i ahlaken
kabul edilebilir bulup bulmad?klar?n? sordu. 500 kadar ?ngiliz Müslümanla mülakat yapt?lar.
Hiçkimse e?cinselli?i ahlaken kabul edilebilir bulmad?. Müslüman olmayan ?ngiliz halk? için bu
oran %58.
Bu oldukça ola?anüstü bir durum. ?ngiliz Müslümanlar ?ngiltere’de kendilerine kar?? sayg? ve
e?itlik talep ederken neden bunu e?cinseller için yapam?yorlard?? Tolerans tek yönlü de?ildir. Bu
Konuyla ?lgili Konu?abilir Miyiz? oyunun merkezinde herkes için e?itlik nosyonu yatmaktad?r.
?slam’a inanan insanlarla, ya da herhangi bir inanca inanlarla, ilgili herhangi bir sorunum yok.
Hatta köktenci inançlara sahip olanlara bile kar?? de?ilim. Fakat insanlar?n dinlerini kullanarak
ba?kalar?n?n insan haklar?n? bast?rmaya çal??malar?na kar??y?m. Sadece bu gibi durumlarda
dini doktrine kar?? itiraz?m var. ?ngiltere’de Müslümanlara güvenlik ve dini özgürlük sa?lanmas?,
bu ülkedeki insanlar?n H?ristiyanl???n inançlar?na ve gücüne meydan okumaya ve bunlarla dalga
geçmeye cesaret etmelerinin bir neticesidir. Bugünkü yasalara dinden ziyade ak?l hakimdir. Bu da
netice itibariyle az?nl?k dinlerine sahip olanlar?n bar?? içinde ibadet edebilmeleri anlam?na geldi.
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Müslüman ülkelere k?yasla ?ngiltere’de çok daha fazla din özgürlü?ü vard?r. Hatta 2011’de dini
özgürlükler konusunda en kötü durumda olan 10 ülkeden 7’si Müslüman ülke ç?kt?.
?fade özgürlü?ü sayesinde bu ülkede dini özgürlükler sa?land??? kadar kad?nlara ve cinsel
çe?itlili?e de sayg? gösterilmeye ba?land?. Tam da bu nedenle ifade özgürlü?ü bu yeni çal??man?n
ana temas? oldu. Çünkü ifade özgürlü?ünün az?nl?klar da dahil olmak üzere herkes için neleri
ba?ard???na yeniden hat?rlat?lmaya ihtiyac?m?z var.
Bu yüzden bu temalarla ilgili birinci elden deneyimi olan 50 kadar ki?iyle mülakat yapt???m?z gibi
ifade özgürlü?ünün k?s?tlamas? üzerine olan ufuk aç?c? söyle?ileri de kullanmaya karar verdik.
Örne?in Orwell münazaralar?n?n bir parças? olan Timothy Garton Ash ve Mehdi Hasan
aras?ndaki tart??ma bunlardan bir tanesi. Her ne kadar tart??man?n a??r? uçlar?ndan birkaç sesi
eklesek de – sa?c? ?slamc?lar? da bar?nd?ran sa? kanat? unutmamal?y?z – mülakat etti?imiz
ki?ilerin savlar? incelikliydi. Önde gelen yazarlar, siyasi figürler, Müslümanlar, eskiden Müslüman
olanlar, kad?n haklar? savunucular?, BM ?nsan Haklar? Konseyi dan??manlar?ndan biri ve
dahas?yla mülakat yapt?k. Bunlar aras?nda Jyllands-Posten gazetesinin editörü (Muhammed
karikatürlerini basan), Ayaan Hirsi Ali (eskiden Müslüman olan), ?taat isimli filmi yapt??? için
öldüren Theo van Gogh ile beraber çal??m?? Hollandal? eski bir milletvekili de vard?. ?ngiltere’de
ve Avrupa’da ?eriat’?n tan?nmas?na kar?? olan Herkes için Bir Yasa kampanyas?ndan Maryam
Namazie ile de mülakat yapt?k.
Ayn? ?ekilde ?ngiliz Müslümanlara ifade özgürlüklerinin k?s?tland???n? hissedip hissetmediklerini
ve öyleyse kim taraf?ndan k?s?tland???n? sorduk. Bunlar aras?nda Londra’daki Danimarka
Konsoloslu?u’nun önünde Muhammed karikatürlerini protesto etti?i için dört y?l hapse mahkum
edilen Mizanure Rahman ve Kuran’?n Darwin teorisi ile uyumlu olabilece?ini önerdi?i için köktenci
?slamc?lar taraf?nda ölüm tehditleri alan ?ngiliz imam Usama Hasan da vard?. Asl?nda
?slamc?lar?n kendi ifade özgürlü?ü haklar?yla ilgili savlar?n?n ço?unu anlayabiliyorum.
Müslümanlar Wootton Bassett ve Luton’daki yurda dönü? geçi? töreni esnas?nda ?ngiliz d??
politikas?n? protesto etmekten neden men edilsin ki? Bir grup Müslüman ha?ha? yakt?klar? için
?ngiliz Savunma Ligi taraf?nca sald?r?ya u?rad?. Bunu kabul edilemez buluyorum. ?nsanlar?n
bar??ç?l protesto yapma hakk? vard?r. Her ne kadar baz?lar? söylenenlerden ve yap?lanlardan
al?nsa da yasalar çi?nenmedi?i ve ?iddete ba?vurulmad??? sürece bir sorun görmüyorum.
MO: ?ngiltere’de insanlar?n ?slam hakk?nda aç?kça konu?maktan korktuklar?n? dü?ünüyor
musunuz? Ya missilemeden ya da gücendirmekten korktuklar? için konu?muyor olabilirler mi? Bu
çok dikkatle yakla??lmas? gereken ve tabu olan bir mesele midir?
LN: ?ngiliz Kabinesi’ndeki tek Müslüman kad?n olan Lady Warsi yemek partilerinde ?slam
korkusunu özgürce dile getirmek çok ola?an bir hale geldi diye ilginç bir gözlemde bulunmu?tu. Ben
bunun tam tersini gördüm. Kat?ld???m beyaz, solcu-liberal yemek partilerinde – ki esas?nda bu
benim de demografimi gösteriyor – insanlar ?slam hakk?ndaki baz? konular? tart??maya pek
yana?m?yorlard?. Ama kad?n haklar? ve insan haklar?n? çi?neyen H?ristiyanl?k ve Yahudilik
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ö?retilerini rahatça tart??abiliyorlard?.
Benzer prensiplerin de ?slam için geçerli olmas? laz?m dedi?inizde hemen ‘‘sessizlesiyorlar’’ ya
da konuyu çeviriyorlar. Ço?unlukla oldukça gergin ve sinir bozucu bir hava olu?uyor.
MO: Neden böyle oluyor?
LN: Irkç? olarak alg?lanmaktan korkuyorlar ki bence bu oldukça yanl?? bir tan?mlama. Dinle ?rk?
birle?tirme oldukça tembelce bir hareket. Ben burda ne ?rk? ele?tiriyorum ne de bir dini
ay?pl?yorum. Bir dinin ö?retilerinden baz?lar?n?, özellikle de insan haklar?na kar?? oldu?u
durumlarda, ele?tiriyorum. Bu yemek partilerinin genellikle savunmac? hal almas?n?n
nedenlerinden biri de ?ngiltere’nin sömürgeci ve ?rkç? geçmi?inin fark?ndal???d?r. Fakat
?ngiltere’nin geçmi?i hakk?ndaki suçluluk duygusunun beyninizi anestezi alt?na almas?na ve ?u
anda gerçekle?en insan haklar? ihlallerine kar?? konu?man?z? engellemesine izin vermemelisiniz.
Kültürel relativizmin savunucular? bu suçluluk duygusuna oynamay? ba?ard?lar. Tüm kültürlerin en
iyi yanlar?n? alabilmeli ancak dini ?iddeti, çok e?lili?i, homofobiyi, zorunlu evlilikleri, dini yasalar?,
?rkç?l???, alkol ve uyu?turucu kullan?m?n?, engellilere kar?? önyarg?y?, namus davalar?n?, çocuk
hamileli?ini ve dahas?n? istemedi?imizi söylemekten korkmamal?y?z. Bunlar? ele ald???m?z
müddetçe kültürler daha iyi bir hale dönü?ebilirler. Kültürü de?i?meyen bir?ey gibi dü?ünmemeliyiz.
MO: Sitemizde BBC’nin eski direktörlerinden Mark Thompson ile bir söyle?imiz var. Bu söyle?ide
yeti?kin ?sa’n?n bebek bezi ba?layarak biraz e?cinsel oldu?unu itiraf etti?i bir ?ov olan Jerry
Springer the Opera hakk?nda konu?uyor. Ayn? ?ekilde Peygamber Muhammed hakk?nda bir
program? yay?nlay?p yay?nlamayaca??n? sorduk ve Thompson hay?r dedi. Aç?klama olarak da
?slam’?n ?ngiltere’nin geneline yay?lan bir din olmad???n? ve inanlar?n halihaz?rda birçok farkl?
?ekilde ‘‘toplumdan d??lanm?? ve önyarg?yla yakla??ld?klar?n? hissettiklerini ve bu sebeple bu
ki?ilerin dinlerine gelecek herhangi bir sald?r?y? ?rkç?l?k olarak alg?lamalar?n?n oldukça
muhtemel” oldu?unu söyledi. Buna tezat olarak H?ristiyanl???n ?ngiltere’de ‘‘geni? omuzlar?’’
oldu?unu ekledi. Bu cevap hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
LN: BBC’nin eski direktörünün bir dini di?erinden ayr? tutmam?z gerekti?ini söylemesi oldukça
endi?e verici. Yani ?sa’ya inanlar?n Muhammed’i takip edenler kadar korunmaya ihtiyac?
olmad??? anlam?na geliyor. Bu görü? yans?z olmas? beklenen ve ?ngiltere’de toplanan vergilerle
fonlanan bir yay?n kurulu?undan geliyor. Tam da bu nedenle bu oyunu yapma ihtiyac? hissettik.
??in güzen olan yan? s?rf Muhammed’ten sonra kimin geldi?i konusunda anla?amad?klar? için
?ngiltere’deki Sunniler ?iileri öldürmüyor. Endonezya ve Pakitan’daki Ahmedi Müslümanlar
kendilerini kafir olarak gören di?er Müslümanlar yüzünden kendi hayatlar?ndan endi?e duyuyorlar.
Müslüman ülkelerindeki az?nl?k dinlerine nas?l davran?ld??? dü?ünüldü?ünde ?ngiltere’de
Müslümanlar?n deneyiminin önyarg?n?n yay?lmas?na sebep olaca?? dü?üncesi komik geliyor.
Laik bir ülkede az?nl?k bir dini olarak daha çok sayg? göreceksinizdir. Çünkü bu laik yasalarla
güvenceye al?nm??t?r, dini yasalarla de?il. Policy Exchange’in yapt??? bir ankete göre ?ngiliz
Müslümanlar?n %84’ü ?ngiliz toplumunun kendilerine iyi davrand???na inan?yor. Nas?l ki ?ngiliz
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Müslüman topluluklar?nda homofobi hakimse ?ngiltere’de de ?slam korkusu var. Ancak sonu fobi
ile biten tüm terimler hakk?nda ?üphe duymal?y?z. Örne?in mülakat yapt???m?z yay?nc?, yazar ve
bilimadam? Kenan Malik, 2005 y?l?nda o dönemde ?ngiltere ?slam Konseyi ba?kan? olan Sir Iqbal
Sacranie ile söyle?i yapm??t?. Sir Iqbal Sacranie, Salman Rü?ti için ölümün çok iyi kaçaca??n?
söyleyen ve e?cinselli?i k?nayan biri. Yine de ?övalye ünvan?n? alm?? bir adam. Burda önyarg?y?
ve ?slam fobisini nerde görüyoruz? Tüm bunlara ilave olarak, 2005’teki Malik ile olan söyle?inde
terör kar??t? yasas? kapsam?nda tutuklananlar?n % 95 ile 98’inin Müslüman oldu?unu söyledi.
Malik daha sonra bunu ara?t?rd???nda rakam?n asl?nda %7’ye yakla?t???n? buluyor.
?ngiltere’deki Müslüman popülasyonunun büyük ?ehirlerde ya?amaya ve çok çocuk sahibi olmaya
(örne?in, toplulu?un genç üyeleri daha çok aramaya maruz kal?yor) mehilli olduklar? dü?ünülürse
%7 rakam? Müslüman popülasyonu için oldukça makul bir oran. Bu mülakat?n Madrid tiren
bombalamalar? ve 7/7 Londra metro sald?r?lar?ndan sonra gerçekle?ti?i dü?ünülürse Müslüman
erkeklerden durdurulup üzerleri arananlar?n say?s?n?n bu kadar dü?ük olmas? ?a??rt?c?
görünüyor. Peki neden ?ngiltere ?slam Konsey’inin ba?? ?slamfobisini bu kadar abartm??t??
Müslüman kurulu?lar ve liberaller taraf?ndan sürekli ba??r?larak dile getirilen ?slam korkusu
genellikle otomatik bir cevap haline geliyor ve ço?unlukla gerçeklerle çak???yor.
MO: Bu da beni dördüncü prensibimize getiriyor: bütün farkl?l?klar?m?z? aç?kça ve nezaket
çerçevesi içerisinde konu?uyoruz. Bu prensip hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
LN: E?er nezaketten kastetti?iniz nazik davranmak ve sayg?l? olmak anlam?na geliyorsa
birbirimizle nezaket içerisinde özgürce konu?ma hakk? için sava?mak beni endi?elendirir. Çünkü
bizler ba?kalar?n?n duymak istemedikleri ?eyleri ifade etmek için sava??yoruz. Ço?u insan
Kuran’da ve Hadislerde geçen baz? bölümlerin kad?nlara, inanmayanalara ve e?cinsellere kar??
ayr?mc?l?k yapt???n? ve bu bölümlerin ç?kar?lmas? ya da dalgaya al?nmas? gerekti?ini
söyledi?imde al?n?yor. Bu ?ncil’in en gücendirici bölümlerini ele?tirmekten ve alaya almaktan
farkl? olmamal?d?r. Konu?tu?umuz insanlardan biri ‘‘Önemi olan her?ey bir yerlerde birilerini
gücendirecektir’’ dedi. E?er dördüncü prensibiniz nezaketli olman?z gerekti?ini söylüyorsa,
korkar?m ki önemi olan herhangi bir ?eyi söyleyemece?iniz ve dolay?s?yla da hiçbir ?eyin
de?i?meyece?i anlam?na gelir. Neyin kabahatli oldu?una kim karar veriyor? E?cinsellik için ölüm
cezas? olan ülkeler ço?unlukla Müslüman ülkeler. Geçen Mart ay?nda, BM ?nsan Haklar? Konseyi
dünya çap?nda gay ve lezbiyenlere kar?? ?iddeti ve cinayetleri durdurmak için i?birli?i önerdi?inde
?slam ??birli?i Te?kilat?’na üye olan Müslüman ülkeler oturumu protesto ederek salondan
ayr?ld?lar. BM ?nsan Haklar? Konseyi s?rf Müslüman ülkeleri gücendirdi diye gayleri, kad?nlar?,
çocuk gelinleri ve namus kurbanlar?n? korumaktan vazgeçmeli midir? ?ahsen gücendirici de olsa
gerçe?i duymay? ye?lerim. Böylece meseleyi tart??abiliriz ve umar?m en tutarl?, insanc?l ve ak?lc?
çözümü bulabiliriz. ??te bu ifade özgürlü?ünün gücünü ve önemi gösterir.
MO: Sizce nefret söylemine s?n?rland?rmalar getirilmeli midir?
LN: Nefret söylemi kavram?n? zor buluyorum. Nefret söylemini yasalara dökmeye ba?lad???n?z
anda Orwelci bir hava hakim olmaya ba?l?yor. Sanki hükümetler nefret bile duyamazs?n diyerek
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duygular?m?z? kontrol etmeye çal???yorlar. Kad?n? buyruk alt?na alan ve inanmayanlara kar??
?iddeti me?ru gören dini metinlerden nefret ediyorum. Ço?u dini kitap gaylerin öldürülmesi
gerekti?ini söylüyor. Benim ölümümü onaylayan bir?eyden nefret etmek çok mu ak?ld???d?r? Bu
çal??maya ekledi?imiz söyle?ilerden biri de Salman Rü?ti ile Müslüman reformist ?rshad Manji
aras?ndaki söyle?idir. Rü?ti e?er biri Nazi ideolojisinden nefret ediyorsa normal kabul ediliyor diyor.
Yani ‘‘Yahudilerin öldürülmesini isteyen Nazi ideolojisinden nefret ediyorum’’ demek kabul
edilebilir. Peki ba?kalar?ndan nefret etmeyi savundu?u için ?ncil ve Kuran’dan baz? pasajlar? ve
Hitler’in Benim Kamp?m kitab?n?n kopyalar?n? yasaklamal? m?y?z? Bir?eyden nefret etti?ini
söylemek ya da bu konuda bir?eyler basmak bence kabul edilebilir. Ancak bu ?iddete maal
vermeye ba?larsa kabul edilemez olur. Peki kutsal kitaplar ve Benim Kamp?m için neler oluyor? Bu
gibi tarihi kitaplar için bir?ey yap?labilece?ini sanm?yorum. Ancak ?imdi bulundu?umuz konumda
bir gruba kar?? ?iddeti savunan yeni yaz? ve konu?malar?n, sadece ‘nefret içeren’ dü?üncelerin
de?il, yasaklanmas? gerekti?ini dü?ünüyorum.
Ölçüsüz ifade özgürlü?ü gibi bir?eyin olmad???n? kendimize hat?rlatmam?z önemli; i?
kontratlar?nda gizlilik özel ko?ullar? bulunuyor; sözlü ve yaz?l? iftira yasalar? var; devlet s?rlar?
hakk?nda resmi görevlilerin konu?mas?n? yasaklayan Resmi S?rlar Yasas? ve ?rkç? dile kar??
yasalar var. Ancak beni daha ziyade endi?elendiren s?rf birileri gücenecek ya da birileri ‘nefret
etti?i’ için ifadenin s?n?rland?r?lmas?d?r. Bu nedenle Kamu Düzeni Yasas?’n?n 5. Bölümünde yer
alan ‘‘sald?rgan ya da gücendiren’’ davran??larda bulunan ya da ‘‘tacize, strese ve pani?e’’
yol açan davran??lar? gösteren insanlar?n yarg?lanmas?n?n kald?r?lmas?n? destekliyoruz. Bu
yasa ifade özgürlü?ü için gerçek bir tehdit olu?turuyor ve böylesi öznel bir kriterin yasada yer
almas? endi?e verici oluyor.
MO: Sitemizde Jeremy Waldron’un nefret söylemi yasas?n? savundu?u bir tart??ma parças? var.
Korunmas?z durumdaki az?nl?klar?n korunmas? gerekti?ini, ve herkesin özgürce sald?rabilece?i
böylesi savunmas?z bir toplulukta ya?aman?n ki?inin itibar duygusunu ve kendisine olan
sayg?s?n? azaltaca??n? söylüyor. Bu sav hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
LN: Bu sav?, yani baz? insanlara di?erlerine göre farkl? davran?lmas? gerekti?i dü?üncesini,
oldukça kibirli buluyorum. E?itli?e mutlak olarak inan?yorum. E?er yasalar?n?z tüm az?nl?klara
ço?unluk mensuplar?yla ayn? haklar? tan?yorsa insanlar? topluma dahil edebilirsiniz ve
topluluklar? parçalanmaktan kurtar?rs?n?z. Daha da kötüsü nefret söylemi yasas?n?
ç?kard???n?zda ço?unlukla az?nl?k gruplar? hedef oluyorlar. Örne?in ?ngiliz Müslümanlar? d??
politika kar??t? protesto yapt?klar?nda kendi dü?üncelerini söylemekten ve ifade özgürlü?ü
hakk?ndan ziyade ?ngiltere’ye kar?? nefreti körüklemekle suçlanabilirler. Peki ya kendi dinlerini
alenen k?namak isteyen kad?nlar, e?cinseller, din de?i?tirenler ve laikler ne olacak? Bence
Waldron’un sav? kendisiyle çeli?iyor. Çünkü savundu?u nefret söylemi yasas? az?nl?klar?
korumaktan ziyade onlar?n alehine çal??abilir.
MO: Oyununuz Ray Honeyford ile aç?l?yor. Honeyford, 1980’lerde çokkültürlülü?ü ele?tirdi?i için
?rkç? olmakla suçlanan bir ö?retmen. ?ubat 2012’de vefat etti, fakat ço?u ki?i onun
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çokkültürlülü?ün ayr?l?kç?l??? destekledi?i tezine kat?l?yor. Bu konudaki görü?leriniz nelerdir?
LN: ?ngiltere’deki ilk Asyal? Müslüman Lord ve Belediye Ba?kan? olan Mohammed Ajeeb ile
röportaj yapt?k. Honeyford tart??mas? ba?lad???nda Bradford’un belediye ba?kanl???n?
yapmaktayd?. Bana Honeyford’un ne söyledi?inin de?il nas?l söyledi?inin önemli oldu?unu
aç?klad?. ?nsanlar?n Honeyford’un savlar?nda kullan?lan dilin tonunun ay?rd?na nas?l
varmad?klar?n? görmek ?imdi bana çok ilginç geliyor. Bir sürü yaz?y? okuduktan ve kar?s?yla
mülakat yapt?ktan sonra kulland??? dilin a??r? oldu?una kat?l?yorum. Asl?nda onun hakk?ndaki
yedi dakikal?k sahnede Honeyford’? destekleyen sadece iki ki?i var ve onlar da aralar?nda üç
cümle konu?uyorlar. Fakat ayn? zamanda Honeyford’un kendi ö?rencilerinin – ki %90’?ndan
fazlas?n? Asyal?lar olu?turuyordu – 80’lerin Bradford’unda ?ngilizce’ye yeterince hakim olmad???
ve okulun ?rk bak?m?ndan karma olmad??? için endi?elendi?ini kabul ediyoruz. Okulun kültürel
olarak yeterince karma olmad??? ve Bradford’un çokkültürlü e?itim politikalar?n?n ?rk
bak?m?ndan ayr?lm?? okullar? te?vik etti?i için bu ö?rencilerin kaybetti?ini hissediyordu. Honeyford
ö?rencilerini ?ngiltere’de ya?amaya ve çal??maya haz?rlama görevi kendine edinmi?ti. Bu nedenle
de Asyal? ö?rencilerin ?ngilizceye yeterince hakim olmalar? ve ?ngiliz kültürüne maruz kalmalar?
gerekti?ini dü?ünüyordu. Yani Honeyford Asya kültürünün pozitif de?erlerini yads?m?yordu. ??in
komik taraf? seçti?i dilde bazen özensiz olabiliyor ve bu retori?in ötesinde entegre olmu? bir toplum
hedefi kayboluyordu. Bradford’daki Camiler Konseyi’nden Ishtiaq Ahmed ile de mülakat yapt?k.
90’lar?n sonunda bir anket düzenleyen Ahmed, Bradford’daki ö?rencilerin Asyal? hem?irelik
okullar?na, Asyal? ilkokullar ve liselere gittiklerini, hatta kolejdeyken de Asyal? olmayanlarla hiçbir
zaman kayna?mad???n? gördü. Bu karma??k bir durum. Beyazlar?n kaçmas? ve belediyelerin
Asyal? aileleleri yoksul bölgelere atmas? gibi meseleler var.
Honeyford, 1985’te istifaya zorland?. 2001 y?l?nda Bradford’ta etnik ayaklanmalara ba? gösterdi.
Ço?u insan Honeyford’un diline tak?lmay?p ana savlar?ndan yola ç?karak bir?eyler yapsayd?k bu
ayaklanmalar olmayacakt? diye hissetti. Bu sene OECD’nin yay?nlad??? bir rapor ?ngiltere’deki
okullar?n dünyadaki okullar içeresinde sosyal ve ?rk olarak en fazla ayr??m?? okullar oldu?unu
söylüyor.
Madalyonun di?er yüzünde bu proje için mülakat yapt???m?z baz? Müslümanlar?n kendi
çocuklar?n?n ?ngiliz toplumuna yeterince entegre olmalar? için kararl? olduklar?n? ve bu nedenle
de onlar? Asyal? okullardan alarak ço?unlu?un beyaz oldu?u okullara verdiklerini gördük. Böylece
entegre olma ve daha ba?ar?l? olma ?anslar?n?n arttt???n? dü?ünüyorlar. Honeyford’u
destekleyen ve çocuklar?n? onun okuluna vermek isteyen baz? Asyal? aileler, çocuklar? okula
götürmeye çal???rken okulu boykot eden aileler taraf?ndan fiziksel ?iddete maruz kald?lar.
Honeyford efsanesi oldukça karma??k. Bunu göstermek istememizin temel sebebi Honeyford’un
çokkültürlü e?itim politikalar?n?n sorunlar?n? tart??mak isterken sadece öfkeli aileler taraf?ndan
de?il Yerel E?itim Otoritesi taraf?ndan da ssansüre u?ramas?d?r. Peki onun ifade özgürlü?ü hakk?
neredeydi? Ba? ö?retmen oldu?u için mi pes etmi?ti? Tabii kendi dilini seçerken daha dikkatli
olmal?yd?. Yine de ifade özgülü?ü sadece diplomatlar için geçerli olmamal?d?r.
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MO: Herhangi bir noktada Müslümanlar hakk?ndaki kal?pla?m?? önyarg?lar? sürdürdü?ünüz ve
esas?nda ?slam korkusunu te?vik etti?iniz endi?esi oldu mu?
LN: Yok olmad?, yani en az?ndan benim aç?mdan. ?ngiliz Müslümanlar?n %100’ünün e?cinselli?in
kabul edilemez oldu?unu söyledi?i ankete dönecek olursak, peki orada kim kal?pla?t?rma i?ini
yap?yor? Tabiki ben de?il. Çal??mam?zda çok geni? yelpazeden Asyal? ve Müslüman seslerini
ekledik; gelenekçiler, ?l?ml?lar, dinden dönenler, ölüm tehditi alan bir imam, ilerici ve muhafazakar
Müslüman kurulu?lar?n?n üyeleri, ?slamc?lar, eski Müslümanlar, reformcu lezbiyen bir Müslüman.
Konu?tu?umuz ço?u Müslüman birbiriyle z?t dü?üncelere sahipti. Kullanmak istedi?imiz seslerin
kabaca yar?s? Müslüman temellerden geldi. Geni? yelpazemizle birlikte konu?tu?umuz ki?ilerin
temsil ettiklerini ve entellektüel birikimlerini beraber ele al?rsak kal?pla?m?? önyarg?lar? üretti?imizi
söylemek zor olur. Çünkü sahnede hikayeyi bizim a?z?m?zdan de?il onlar?n a?z?ndan
dinliyorsunuz. Bunlardan gücenip gücenmeyece?iniz ba?ka bir mesele.

Yay?nland?December 12, 2012

8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

