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Salman Rü?di diye biri var m??
"Jaipur olay?nda sorun yaratmayan tek ?ey teolojiden beslenmi? bir ifade özgürlü?ü
sald?r?s?d?r.’’ Tarihçi Faisal Devji yaz?yor.

Salman Rü?di’nin Jaipur Edebiyat Festivali’ne kat?lmay???yla ilgili yeni tart??ma, çok da
kli?ele?mi? bir ?ekilde ifade özgürlü?üne bir sald?r? olarak alg?land?. Tabii ki Rü?di’nin
kat?l?m?n? protesto eden Müslümanlar?n kavgac? tav?rlar?n?n ve baz? Hintli otoritelerinin bu
gruplar? e?lendirme hususundaki isteklili?inin tamamen ay?planmas? gerekiyor. Ancak ifade
özgürlü?ünün telkin edici hikayesi içinde, olay?n esas siyasi anlam? da kayboluyor. Bana göre
buradaki as?l mesele ne Rü?di ne de baz? Müslümanlar?n rencide olan dini duygular?. Aksine bu
ünlü yazar, neredeyse her davan?n reklam?n?n yap?labilece?i bir reklam panosu haline getirildi.
??te tamamen bu i?levsel maske yüzünden Rü?di Hindistan’da tan?n?yor, gerek “Salman
Rü?di”nin ülkedeki ifade özgürlü?ünün ku?atma alt?nda olmas?n? temsil etti?ini dü?ünenler,
gerekse de Rü?di’nin aleyhinde konu?arak birçok alakas?z amaç için görünürlk sa?layanlar
taraf?ndan. Bu ba?lamda ?eytan Ayetleri’nden beri edebiyat alan?ndaki ünü günden güne eriyen
Rü?di art?k bir yazar olmaktan ç?k?p kendi hayali karakterlerinden birine, baz?lar? için Gibreel
Farishta’ya, baz?lar? için de Mahound’a dönü?üyor. Jaipur tart??mas?nda sorun yaratmayan tek
?ey teolojiden beslenmi? bir ifade özgürlü?ü sald?r?s?d?r.
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Tabii Rü?di’yi savunanlar?n ço?u Rü?di’ye Jaipur’da savrulan tehditlerin yaratt??? f?rsatlar?n
fark?nda. Bu f?rsatlar birkaç siyasi partinin Müslümanlar?n oylar?n? kazanabilmek için türlü taklalar
att??? Uttar Prade? eyaletindeki siyasi seçim hesaplar?yla yak?ndan ba?lant?l?. ??te tam da bu
yüzden Rü?di’nin daha önce, 2007’de festivale kat?lmas? ve Hindistan’? ziyaret etmesi genel
anlamda hiçbir kar???kl?k yaratmam??t?. Fakat günümüz Hindistan’?ndaki ifade özgürlü?ünün
de?i?en yeri ve siyasetini daha ciddi anlamda dü?ünebilmek için bu olaylar? yakinen takip etmek
yerine, Rü?di’nin destekçileri dini dogmalar?n sosyal hayatta yans?yan boyutlar?n?
s?n?rland?rmak ad?na bir anakronistik (kronolojik hata ile ilgili olan) bir hikayeye gömüldü. Böyle
yaparak bu ki?iler bu kadar “teolojik” olan bir davran??? kendi dü?manlar?n?n üzerine att?lar.
Kimse bir zerre olsun bu hikayeyi sorgulamad? ya da kar??tlar?n?n duru?una ele?tirel bir biçimde
yakla?mad?, kar??tlar?n? tam da bu ?ekilde davrand?klar? için azarlay?p durmalar?na ra?men.
Rü?di’nin kendisi buna sebep oldu asl?nda, Hindistanl? gazeteci Barkha Dutt’la yapt???
televizyon söyle?isinde oldukça yanl?? bir biçimde Deoban’?n ulusalc? ilahiyat fakültesini, ki
fakültenin genel sekreteri Rü?di’nin Jaipur’a yapaca?? geziyi engellemeye çal??m??t?, Taliban’?n
do?umundan sorumlu tutmu?tu.
Rü?di’yi savunanlar Hindistan’?n ifade özgürlü?üne kar?? yap?lan sald?r?lara göz yummas?n?n
1988’den beri, yani ?eytan Ayetleri ilk defa yasakland???ndan beri, de?i?medi?ini ve bu göz
yumman?n Müslümanlar?n oylar?n? kazanmak için bugün aç?k bir ?ekilde sergilendi?ini iddia
ediyorlar. Bu tarihe önceden planlanm?? bir hakarete i?aret ediyor. Her ?eyin ebedi say?ld??? bir
hesap için son yirmi y?l içerisinde Hindistan toplumunun geçirdi?i büyük de?i?imleri halihaz?rda
yapt?klar? gibi göz ard? ederek, kendilerinin de içinde bulundu?u tart??man?n siyasi ko?ullar?n?
belirleyen do?as?n? anlayam?yorlar bile. “Oylar? garantilemek” için yap?lan yaltakç?l???n bir
ba?ka örne?i olarak Hindistan tarihinde e?i benzeri olmayan Uttar Prade?’teki Müslüman temsilinin
arkas?ndaki siyaset gösterilebilir. Gerçi bu durum Hindistan’?n tümü içinde ayn? ?ekilde geçerli.
Ülkenin herhangi bir güvenilir liderli?e sahip olmayan fakir ve d??lanm?? büyük Müslüman nüfusu
Hindistan’?n ?ngiliz sömürgesinden ayr?ld??? 1947’den beri en büyük de?i?imin e?i?inde. O y?l
Pakistan’?n da kurulmas?yla anla??labilir bir ?ekilde kendi siyasi karakterini kaybeden
Hindistan’?n Müslümanlar?, geçen yar?m yüzy?lda ülkenin siyasetine ço?unlukla kendi
f?rsatlar?n? kendileri arayanlar, dilekçe sahipleri, rü?vet yedirenler ya da en fazla yerel yönetimde
güç dengesini elinde bulunduranlar olarak kat?ld?lar.
Bugün bu Müslümanlar kendilerine ayr?lan geni? siyasi noktalara gelme konusunda ?üpheliler
(e?itimde ve istihdamda pozitif ayr?mc?l?k ya da olumlu eylem gibi). Bu tür noktalar son yirmi y?lda
Hindistan’da a?a?? kastlardan kimseleri siyasi güce ta??m??t?. Birçok aç?dan sorunlu ve çeli?kili
olsa da, bu tür pozitif ayr?mc?l?k örnekleri yine de ülkede bugün siyasi entegrasyonun ve
güçlenmenin sa?lanabilmesinin temel yolunu olu?turuyor. Müslümanlar Hindistan’?n siyasi
ya?am?na tam anlam?yla entegre edilmediklerinden “dini” örgütlenmeye ve militanla?maya
aç?klar. Ancak Müslümanlar? kast sistemine uygulanan pozitif ayr?mc?l?k yöntemleriyle entegre
etmeye çal??mak dini bir örgütlenme sebebine dönü?türmekle kalmay?p ayn? zamanda “cemaat”i
sosyo-ekonomik çizgilerle ay?rmaya ba?l?yor. Bu çizgilere göre de “gerici” gruplar, “ilerici”
gruplara tercih edilmeye ba?lan?yor. Öyleyse, yaln?zca dine dayal? bir Müslüman karde?li?i
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yaratma çabas?, baz?lar?n?n medyan?n büyütece?i tart??malar ç?kararak böyle bir olas?l?k
yaratma ve böylece de Müslümanlar? siyasi hayattan uzakla?t?rma iste?ine i?aret ediyor. Örne?in,
bunu Jaipur’daki koltuk kavgas?nda görmü?tük. Çünkü Müslüman karde?ler gibi dayan??ma
örnekleri do?alar? gere?i oldukça savunmac? ve siyaseten de olumsuz tav?rlar içerisindedirler.
Bunun bir sonucu olarak da cemaat için herhangi bir gelecek tasavvur etmekten uzakt?rlar. Ancak
halk?n bu gibi topluluklar? çok da fazla desteklemedi?i dü?ünüldü?ünde, bu gir?imin Hindistan
Müslümanlar? için ba?ar?s?z oldu?u anla??l?yor.
?fade özgürlü?ünü savunanlar için bu ve bunun gibi ?eyler hiçbir sorun te?kil etmiyor. Zira netice
itibariyle kendilerini bu kadar me?gul etmekte olan bu olay? pek kavr?yam?yorlar, çünkü onlara
göre Rü?di ve yazd?klar? konuyla tamamen alakas?z. San?r?m bu anlay?? k?tl???, modas?
geçmi? ifade özgürlü?ü lügat?ndan kaynaklan?yor. Bu lügata göre ifade özgürlü?ü kendisine
yöneltilen teolojik ve di?er liberallikten uzak tehditlerden besleniyor.
1988’e neredeyse ortaça? görünümü veren ve Müslüman protestolar?n?n radikalle?mesine sebep
olan birkaç din de?i?tirme duas?n? saymazsak, as?l ‘‘Rü?di Olay?’’nda bu durum söz konusu
bile de?ildi. Bu olayda Müslüman protestocular aras?nda teolojik bir sava en çok yakla?anlar
?ngiltere’nin hakaret yasalar?na dinin de eklenilmesi gerekti?ini savunanlard?. Ba?ka bir deyi?le
uyu?mazl?ktaki tek dini unsur H?ristiyanl?kla alakal?yd?, ve tabii bir de Müslüman göçmenlerin
?ngiliz toplumuna entegre olma istekleriyle. Aksi takdirde Rü?di’yi protesto eden Müslümanlar,
Rü?di’nin Hz. Muhammet’i tasvirinden duyduklar? öfkeyi hakaret, a?a??lama ve nefret söylemi
ad? alt?nda laik bir dille dile getirirlerdi. Ayetullah Humeyni’nin me?hur ferman? bile teolojik bir
referansa dayanm?yordu. Üstelik ferman?n teolojik referensa dayanmamas?n?n sebebi
Humeyni’nin ba?l? oldu?u ?ii mezhebinden kimsenin Rü?di’nin hakaret içeren kitab?n?n
dayand??? teolojik metin de?i?ikli?ine kimsenin prim vermeyecek olmas?yd?.
Büyük yazarlar?n inceledikleri toplumlar ve konular hakk?nda ayr?cal?kl? öngörüleri olmas?
gerekir, ancak Rü?di kendisinin ününü geride b?rakan bu uyu?mazl?kta dini içeri?e odaklan?rken
tek ba??nayd?. ?eytan Ayetleri’ndeki kutsal kitaba yap?lan metin de?i?iliklerine fazlas?yla teolojik
bir a??rl?k yüklenmesi, Rü?di’nin Müslüman dü?manlar? aras?nda herhangi bir tepkiye yol
açmad?. Bu kad?n ve erkekleri daha çok ilgilendiren mesele dini statüsünü kaybeden ve
takipçilerinin gözünde bir gardiyana dönü?en peygamberi korumakt?. Çünkü peygamber art?k dini
bir simge olmaktan ç?km??, bu kad?n ve erkeklerin bireysel kimliklerinin bir parças? haline gelmi?ti.
Esas?nda Allah’a zehir kusan sald?r?lar?n, peygambere ve kitab?na yap?lan sald?r?lara k?yasla
Müslüman dünyas?nda neden daha az tepki çekti?i dü?ünülürse, Allah’?n bir çe?it ‘‘ölme’’
halinden müzdarip oldu?u ve peygamberin ve kitab?n?n ise giderek artan bir ?ekilde do?aüstü
özelliklerinden yoksun b?rak?ld???n? görüyoruz. ?slam’?n küreselle?mesini gösteren ilk büyük
olay olmas? bak?m?ndan, ‘‘Rü?di Olay?’’ geleneksel metafizi?in ve teolojik otoriterilerin çökerek
?slam’?n demokratikle?mesini i?aret ediyordu. Öyle ki, Rü?di olay? radikal Müslümanlar?
ele?tirenlerinin ço?unun istedi?i gibi ?slam için bir Reformasyon dönemini i?aret ediyordu, her ne
kadar bu ki?iler böylesi bir olay?n H?ristiyan Avrupa için getirebilece?i ?iddet içeren sonuçlar?n?n
fark?nda olmasalar da.
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Rü?di’nin önceki eserlerinin bir hayran? olarak, 1988’de ?eytan Ayetleri ilk yay?nland???nda ne
kadar çok hayal k?r?kl???na u?rad???m? hat?rl?yorum. Benim gözümde kitap yeterince provakatif
de?ildi, çünkü Müslüman dünyas? için çok uzun zaman evvel önemsiz bir hale gelmi? ve
neredeyse lisans e?itimi düzeyinde bir teoloji anlay???yla yo?rulmu?tu. Kitab? rahats?z edici bulma
sebeplerimden bir di?eri ise görünü?te u?ra?t??? bu inanc?n sahiplerine hitap etmemesiydi. Bunun
yerine ayn? sömürgeci dönemindeki yazarlar gibi, yabanc?lar? memnun etmek ve takdirlerini
kazanmak için yerli haber kaynaklar?n? a?a??l?yordu. Tabii ki bu Rü?di’ye ?iddet içeren tehditler
savurmay? ya da kitab?n? yasaklamay? me?ru k?lmaz, ancak bu olayda benim ilginç buldu?um
mesele olay?n geli?me sürecinde Müslüman muhaliflerin dinlerini konu alan bu d??lay?c? diyalo?a
kendilerini zorla sokmay? ba?armalar?yd?. Her ne kadar kabul edilemez olursa olsunlar, bu
tehditler Rü?di’ye ifade özgürlü?ü ad?na gerçek bir kahraman olma olana??n? tan?d?. Ancak
Rü?di hiçbir zaman kendi inançlar? hakk?nda yüreklilik gösteremedi. ?lk olarak, polisin silahl?
sald?r?lardan dolay? Hintli vatanda?lar?n öldü?ü bir ortamda kitab?n? yasaklad??? için Rajiv
Gandhi’ye duydu?u nefreti dile getirdi. Sonras?nda gerçekten de pi?manl?k duydu?u dikkate
al?nmad??? zaman bir kez daha sözünü geri almak için, ?ran hükümetinden bu kitab? yazd??? için
özür diledi.
Jaipur’da bile Rü?di’ye yöneltilen inand?r?c? bir tehdit yoktu. Rü?di zaten Barka Dutt’la yapt???
televizyon söyle?isinde bunu itiraf etti. ?fade özgürlü?ünün büyük bir savunucusu olarak,
ba?kalar?n? olas? bir sald?r?dan korumak amac?yla geri çekildi?ini söyledi. Bunlar hiç ku?kusuz
asil duygular. Ancak hükümet ve Rü?di’yi destekleyenler sürekli kar?? ç?kt?klar? bu tehditlerle
yüzle?mek ad?na harekete geçebilir, Rü?di’nin ?ehre geli?iyle birlikte kalabal?klar? kontrol alt?na
alabilir ve binalar? güvenlik alt?nda tutabilirdi. ?fade özgürlü?ü ad?na bu riski almaya de?mez
miydi? Ancak bu prensibin öncüleri, Hindistan’a ba??ms?zl??? kazand?ran nitelikte bir yüreklilik
göstermekten her zaman kaç?nm??lard?r. Bunun yerine bu havariler dü?manlara kar?? devletin
bask?c? güçlerinin konuçland?r?lmas? yönünde ça?r?da bulundular. Tabii yasada belirtildi?i üzere
böyle bir koruma isteme hakk?na sahipler, ama bu kadar derinden ba?l? olduklar? bir prensibin
dahi arkas?nda durmamalar? insan?n cesaretini k?r?yor. Bu üzücü olay esnas?nda onurlu
davrananlar sadece Jaipur Edebiyat Festivali’nin organizatörleri olmu?tur. Kendi kurumlar?na,
sponsorlar?na, kat?l?mc?lar?na ve izleyicilerine kar?? sorumluluklar?n?n fark?nda olan
organizatörler, etkinli?i yaydan ç?karmakla tehdit edenlerin suçu ifade özgürlü?üne atmalar?n?n ne
kadar s?? oldu?unu anlam??lard?. Belki de ülkedeki hiçbir siyasi partinin bu tart??maya
bula?mamas?n?n oyverenleri yabanc?la?t?rmas?yla bir alakas? yoktur, bu her ne kadar bir rakibi
yenip skor tablosuna puan i?letmek anlam?na bile gelse. Bu olay, daha ziyade Rü?di’nin bugünün
Hindistan?’nda modas?n?n geçti?inin fark?na varmalar?ndan kaynaklan?yordu,özellikle de
Hindistan’da yeni yeni olu?an sorunlar ve demokratik gelecek vaat eden geli?meler hesaba
kat?l?rsa..
Faisal Devji, Oxford Üniversitesi’ne ba?l? St Antony’s Koleji’nde Hint tarihi üzerine okutmanl?k
yap?yor. Ayr?ca Cihat’?n Görünümü: Militanl?k, Ahlak, Modernite ve ?nsanl??? Arayan Terorist:
Militan ?slam ve Küresel Siyaset isimli iki kitab?n yazar?d?r.
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Bu makele ilk olarak, güncel olaylar? konu alan ve her çeyrek y?lda bir yay?nlanan internet bülteni
Current Intelligence’de 30 Ocak 2012’de yay?nlanm??t?r. Thesiger & Company Limited izniyle
burada tekrak yay?nlam??t?r.
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