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MÜ~RE VE TARTIŞMA ARASINDA o 

. MEDiNE SÖZLEŞMESi 

NECDET SUB:AŞI . 
• o 

Müslüınanlann, yaşadıklan dünyanin dayattı~ yaşamsal çerçe
velere karşı geliŞtirdikleri direnç İslami kaygıların bir geregi ve sonu
cu olarak olumlanabilse de tek başına bu direncin asıl çerçeveye gir
menin teminatı olamayacagını hatırlamakta yarar vardır. Güvenli · 
asr-ı saadet alanına yapılan göndenneler aracılı~yla zihinsel ve pra-

. tik sıkıntılann üstesinden gelindiği sariıhyor'sa da, son zamanlarda 
ortaya çıkan tartışmala~ bu olguyu daha derinlikli olarak incelementi
zi zorunlu kıl~aktadır. Görünen odur ki, Müslüman seçkinlerin günü
müz sorunlanm asr-ı saadeti model ·alarak çözebilecekleri hatta çöz
meleri gerektiği y9nünde kayda değer bir inanç ve arzuları yoktur. Bu 
iddiamızı Em azından son tartışma biçimlerinin vurgulanna dayana
rak rahatlıkla savunabiliriz. Teorik her sorun, olgulaşma düzeyine 
ulaş~ıkça tuhaf pir ,ürkeklikle ya atlarulmakta ya da diğer etkin söy
lemlerin ·gücüne (establishment) yapılan başahlı (!) müracaattarla ya
şanılan kaosun soru sorma güc.ü kırılmaktadır. 

Müslüman . aydın Ali Bulaç tarafından başlatılan. Medine Vesika.
. sı temelinde çoğulcu toplum modeline ilişkin mÜzakere, hızla tartış
maya dönüŞmüş, hatta okur~yazar. müslümanlarca şaşırtıcı bir tepkiy
le karşılanmıştır. Müzakere 'artık nesnesinden koparı.lmış olmanın sı
kıntısı altmda bogulmaktadır. Garip olan, öncelikle ilk adımda, tartış

m.ada başı çeken kümelenmelerin, Ali Bulaç'la bili!lÇ altlı~rında sür
dürdükleri tek kişilik rövanşı daha etkili alanlarda soTDutlaştınna gi
rişimleridir. B'öylesi bir girişimde, .{dışımızdakil'er.e bir itiraf ve ifşaata 
dön~şebileceği türünden hazır duygusal söylemin gücünü. büyük ölçü-. 

· ·de aşar·ak )srarla vurgulamaliyız ki), Bulaç belki de itikadi bir · tartış
maiun heterogolC bir protagonisti .olarak cerhedilmek istenmektedir. 
Kuşkusuz. bu cerhetme, keskin ve kararlı ~dişatımıza (!) getirdiği eks-
t~a çıkışlardan dolayı pekala haklı bulunabilecektir. . 
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Bulaç'ın ele aldıgı konular neredeyse itikadi alanda ,Y.aygın olan 
afaroz mekaniz~alarının 'işle~şini "JııziandırmıŞ .görünmektedir. 'rek- 1 

fi'r demiyoru,m, çünkü,· kaybedilen ve içeriği' hızla tüketilen bu kav-. 
. ramla suçlanmak M;üslüman bireye nihayet cemaat değiştirme şeklin
de yeni bir adres arattınyordu. Ancak şimdilerde duri.ım daha vahim 
~örünüyor., İslami seyyalitenin imkanından ·m.ahru~ bırakma yön ün,. . 
de, sevimli ve lslamı medyamızın tüm -imkanlarıyla kahramanımız· 
'söylemin dışına atılmaya çalışılmaktadır. Söylemin dışına, belki de 

' • • o 

arafa .... Bu iki terci~ de nihayet, bakış açılarının vurgularına- uygun 

düşmektedir. . · · 
~· .Ali Bulaç'la geri~e ~alan kesim a.rasmda do~uş'ı b~lun~. dil ve 
anlam. farklılıklarına bag-lı gibi gözüken bu kopuşmanın nerelerde ki
litlenecegine yazık ki artık tarafl~r karar veremeyecektir. Bulaç'ın 
Medine Sözleşmesi temepnde Çogu!cu toplum modeli konusunda hangi 

. ar~manları kulhindıgı, neler dediği artık giderek .önemini yitirmiş 
bulunmaktadır. Daha kötü olanı, meşruiyyeti kendinden menkul bir 
ik~idarın, · yedegine bu amacın kı~llanımına tah.vil edilebilir Ayet v~ 
Hadisfen de·alması ve alelade bir anlayışı silaha sarılmaya kadar. kış
kırtabilehek bir insiyaka dönüşm~sidir. Bu ifadelerimle, benim, olayı 
(halA ne olayı belli degil! Ancak, konuştugum çevreler için olay yok
tur, haber vardır, degil mi?) hem duygusal ve hem de sikıntı üreten 

. biXJalana çekme girişimi başlattıgı düşünülebilir. *ısmi:m dogT,udur. , 
tDeygu eksikliğini gözardı etmeden, ineyzuyJ artıkAsr-ı Saadet'ten: 
\olmyamayanlara bu sefer de Bulaç'tan 'oku'.yun demek istiyorum. . . 

Bana kalırsa kimin ne dedigi pek fazla önemli değil. Konuşmala-
nn çogunun, örneğin. bu 'müzakere başlangıcından beri Birikim'de ·Ve 
diger yayın organlannda sürdürdüğü tartışmayı yakındı;m izledigini · 
sanmıyorum. Öyle olsaydi, konu, ' Bulaç'ın k,afirlerle işbirligi arayışı 
şeklinde dege!le~di!ilmezdi. · · 

Bu~aç'ın Müslüman çevr.el~rde etkisinin ve bel~rleyici · saygın gü
·cünün varlıgı, tartıŞmanın taraflarınca kuBa'nılan 'jargon'l~ iyi'ce far- · 
kediliy~r. Acaba, Bulaç'ı gözden çıkarmayı esaslı bir· ödev olarak algı
layan dini çevre~r için Medine. Sözleşmesi gerç~kten ne ifade etmek
tedir? Keşke, Asr- Saadet betimlem'eleri içinde bir başlangıç sayılan 
söz konusu olgu hakkında kimlerin neler düşündüğünü ögTenme şan
sııhız olsaydı. Ne gezer? K,aral~ma, ·suçl~ma, yanlış okuma gibi gö~te-. . . . . 
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rişsiz tavırlardan gerçek ve lezzetli· mukavemetlere sıra ne yazık ki 
gelmemektedir . . 

Ali Bulaç··savunusu şeklinde algılanmaya peşinen hazır olan bu 
yazının taşıyaca~ bu metnin vurgulamaya çahşaca~ en önemli tez, 
kavram ve dil ka:Ymalanyla o~uşan (alttan al~ gelişen ideolojik) 'İslam 
söyleminin içine girdigi krizi aşma girişiminde yazıdan. çok sözü kul
lanma yÖ~ündeki tercihidir. Açıklamaya çalışayım: Müsİümanlıga sa
.hip çıkan çevreler arasında dogan tartışma (ki Ali Bul aç taraf degildir 
kesinlikle, yanlış tercümanlar ve inançlı kriter yaratıcılan var) konu
lan, ana çizgilerini basma yansıtmıyor. Bugün cemaat bireylerinin 
aralarında konuştuklan .ve ürettikleri sorulann yazıya geçirilme şansı · 

·, olsaydı daha iyi olurdu. Yazık ki eleştirel düzlemde kullanılan dil, 
haftalık bir iştahla tüketilen yayın · organlannda ya kınlmaya u~a
ll!akta, ya da taktik heves ve hesaplarta bir başka babara ertelenmek
tedir. Bizce, bu kenar tutumun asıl nedeni, müslümanlıga sahip (!) 
çevrelerin her.nasılsa varsayılmış bir hegemonyasının üstünde kalma-
yı başarmış olan 'Ali Bulaç'la konuşmayı "erken" bulmalarıdır. Dini 
sabır çerçevesine oldukça egTeti duracak şekilde sokulan bir susk~
lukla çok şey yannlara daha· bir gürleşrnek avunusuyla ertelense de, ,. 
şu gerçek gözardı edilemez: Müslümanlar veya İslam'a sahip çıkan 
çevreler yaşadıklari entellektüel krizi 'ıişmaya gayret göstermiyorlar. . . 
Bur~ulmuş bir gecikmede~ kurtulmanın yollarını daha törensel ve da-
ha şatafatlı 'kurtarma saldırıları'nda ariyorlar. Şahsen, . bu 
müzakereyi, yetişn:ıelerinde Ali Bulaç'ın katkılarının büyük oldugunu 
bilelig-im 80 sonrası Müslüman çevrelerin pratik katkılard.a bulunabil
mesini çokça arzu ediyordum. Ama bugün, açık;kapalı mekanlarda or
.taya çıkan görüntü hiç de iç açıcı degildir: Yine· de muhalif kardeşler, 
tartışma adabını aktüel devrimci çıloşlardan, ideolojikçerçeveyi de ta
rihsel haricilikten alarak tanımsız bir olgu:q.un. parametrelerini bizzat 
kendileri oluşturuyor. Oys~· sahiplenilmesi durumunda .ente1lektüel 
düzeyde oldugu kadar pratik alanda da ufuk açıcı olabileeek bir 'radi
kal degişim' programı, sınırİarı gözardı edici bir 'mas1ahat'ı aşmada 
oldukça yararlı Ölabillrdi. · 

Öte yandaı:ı, Blflaç'la digerleri arasındaki ml farklılı~nin yanısı
ra, takip etme zorlugUDdan yılma sayesinde dogabilecek bir bilgilen
me eksikligi de bulunmaktadır. Bir kaç yı)dan beridir Bulaç tarafın-

. 101 



tezklre 

dan sesl~ndirilen Demokn\si, laiklik, fanatizm, totaliterlik gibi konu
ları? benzer vurgulan taşunasına ragmen taııtışılmamış olmasını, ha
la do~ dürüst anlayabilııllş <Jegilim. Yine Bulaç'ıri kadın erkek eşitli
gl ba~lamın.da ~ne sürdüğü, kadınlar}n şahitligine ili,şkin kapsamlı ve 
ust111 yaklaşımı da gündelik alışkanlık ve zihni şablonlarımıza agtr ge-· 
lecek .maliyetler önermesine TagiDen yankı uyandırmadı, konuşı;ılma
dı. Halbuki, bizzat bu koriu, tarihsel bir sınırhlıgı radi)tal bir yöntem
le, yine referanslarını koruyarak aşmaya yönelikti. Bulaç, kendisi açı
sından erken ama, dig-erleri açısından .tam vaktinde bir saatte kıstırıl
mış bulunuyor. ÇünkÜ daha ilerki vakitlerde saYın Bulaç hayati dog"
rulanrmzı tartışmayı (müzakereyi) sı;irdürmeye azimli görünüyor. Ya
nılıyor muyum bilmiyorum, özellikle Müslüman k.esimin tartışmaya 

'· dönüştürdüg-ü bu konu, birgerilemeyi-de başlatmış bulunuyor. Söyle- · 
min dili taraflan birbirinden hızla kopartıcı bir şekilde güçleniyor. 
Bulaç bunlara ne diyecektir, veyahtit, artık milletin (millet iyice bu 
tartışmaya dahil edilecektir) dinlemeye ihtiyacı var mıdır? .Dün, halk 

l 
di~darlıgıyla arasındaki mesafeyi artırıcı bir söyle~e bütün umutları-
m 'baglayan çevreleri, şimdi Bul.aç'ı yıpratırken kullandıkları argü
man besbelli ki, gücün diline büyük yatırımlar yapmaya hazıTlamyor. 

l1:mel İslami söylem, iletişime yönelik dilde çevre dışında kalmanın 
sıkıntısını yaşıyor gibidir. TaşFada bunun daha da katmerli olabilece
gi, imanlarını büyük şehirlerin varoşlarında tehdit ettirmemiş 'genç
ler tarafından basit bir algı sapmasıyla hedefini saptıracag-ı kolaylıkla 

1• ariiaşılabilir. , ' · . · . . 
\ Hariçten gazel okuyan ların bile hızla ortalık yere yükseldikleri 

bir ülkede; ciddi bir sorunun üstesinden gelmek için nerede durmak 
gerekmektedir? Belki, tam bir dayatmanın önünde kalmış dini çevre
lerin, daha sag"hkli .bir yönserneyle güçlerini ısmar.lama itirazların ka- . 
derine terketmeden 'konuşma' ları gerekmektedir. Aslında, uzun bir 
nekahet döneminde her vesileyle amaçları~ı kaybetme noktasına gel
miş kişilerin ihtiyatlıhgı daha kolay anlaşılabilir bir tutumdur·. Yoksa 
salt bir 'satılma korkusu' yahut 'dindaica provaka'syon' endişeleriyle . 

bütün melekelerin uçuşmasİ beklenebilir. · 
Bulaç, Medine· Sözleşmesi'nden yola çıkarak içinde yaşamlan ve 

artık ~ünya ölçeg-inden koparınanın sahiden güÇ oldug-u ülkede, farklı 
.bireylerin ya da toplumları~ birar~da yaşayapilmelerinin imkanlarını 
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müzakere etmektedir. Bu sayede. yaşayabilmelerinin imkanlarını sa
dece dindarlarla dindışı çevrelerin degil, bizzat dindarların da kendi 
aralarında bir sözleşme yapmak zorunda oldukları ortaya çıkmıştır. 
Bulaç'~n deyimiyle bloklar arası ilişkilerin kutsal bir r~feninsa atlfta 

. • 1 . 
. bulunarak ·sürdürülmesi, şimdi yeni bir trajik soruyu bize sordurtu-
yor: Müslümanlar bir arada yaşamaya (kendj aralarında) hevesli mi? 
Umulur ki, bu sıradan soru, 'evet, biz zaten biriz' karşılıgtnı bulabil-
sin. . 

Tanzimat'la birlikte doflan yeni varolma bilinçlerin.in her düzeyde 
bir sapmaya, giderek ironik bir kaosa ~o1 açtıılı üzerindeki vurgu bile 
gerektigi kadar yapılmıyor .. Tarih degişikligi, bizi degişik kategorilere 
itti. Kimimiz kendimizi solda, kimimiz saflda,· kimimiz de kendimizi 
'İslam'da· bulduk. Bu fırlatıldıgımız yerler bizi rahatlatmadı, bizi sık
may'a başladı. Genetik bir imana·her vesileyle atıfta bulunmaya ko
şullanmış mümi~ ve kafir grupların gerçek ri'tüelleri, incelendiıli za
man, kolaycı şablonlarımızın pek işe yaramadıgı görüldü. Bu soru~
saldan nasıl çıkılabilecegi kadar, bun~ problem sayıl:ması da çok 
'önemliydi. İliihl takdirin izinde, sınırlı dühyamızdan anlamlı bir geçişi 
nasıl sağlayabiliriz? Bulaç, bana. göre bu anlamlı sonıyu sormakta di
reniyor: );"oksa eliyor, ~iz ellerimizd'eki satırlarla bayagı enerji harcaya
cagtz. Konuyu sürdürmesine izin v~rilirse belki de artan ve denetimini 
zor sağlayabilecegimiz enerjilerimizi nasıl ve ne yönde kanalize edebi
lecegimiz konusunda önemli ça!lrışımlar yakalayabilmiş olacaktı k. 

Ali B'ulaç'ın öne sürdügü. düşüncelerin, halihazırdaki siyasi olu
şumların söylemleriyle bazı paralelliklerinin olması da ciddi bir ~an
'dikap oluşturmuştur. Siyas? ol?şumlara hep1uzak olma s~plantısıyla :J.r . 
dolu·oldugu görülen etkin müslüman çevrelerin, Med~ne Sözleşme
si'nin taktik nedenlerle araç olarak öne sürüldügü iddiaları da aslında · 
izaha muhtaç görünüyor. Kendi tercihleı:inde yalnız kalan ' aydın ' ları'
mızın .meşruiyyet engellerini aşmada Bulaç'ı yorumlama girişimleri 
de sıkıntı yaratmaktadır. Medine SözleŞmesine taraf olanlar da (Bu-

. . • 1 
laç'a ragmen), kendi liberal dünyev-llik~erini her nasılsa bu sözleşme .;-Y 

' teme.linde, Bulaç'ı da yedeİderine . alarak aşmayı düşlemektedirler. ' 
Ben şahsen, uzUn bir süre siyasal ç~gilerin resmi bafllamı dışında tu
.tulmuş çevrelerin kendilerine uzanan çarkıfelek elini öpmekte ne ka
dar direneceklerini meiak ediyorum. 
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Bu düşündüklerimi somutlaştınrken, sadece taşra dünyasına eri
şen bilgileri deg-eriendiren bir yaklaşımı denedim. Kuşkusuz, B'qlaç'ın 
felsefesi anlamaya yönelik yeni bir okumadır ve her haliyle _takdire 
şayandır. n'ışmda \te yanında olanların onu tanıyacak bir dili hala ko
ruduklannı düşünüyorum. İktidar ve nimet-paylaşım hesaplannı bir 
kenara bırakarak ortaya konabilecek her veri, uzun vadede biz·e neler 
sag-lar bilmiyorum -onu sadece Allah bilir ve sa~lar- ama her halde 
hem gelenek ve din bag-lamında yitirdig-irniz anlamsal ag-ın 'yeniden bi
çimlenebilmesi için bize düşünme sahası açacaktır. Yoksa, Medine 

· Sözleşmesi de şu bildik Cuma, Qar, Hu4eybiye-sonrası dönem gibi ce
. maati. ayakta tutmaya ve ajitasyomi elverişli- tartışmalarla aynı şekil

. ,de zihinleri eskiten hayali çerçeveleı:e gitmeyi ve oralara yerleşmeyi 
kolaylaştıracaktır. 

Benim burada yaptıg-ım, bir okuyucu olarak başta kendimin ol
mak üzere, soru sorma hakkım kurtarmaya çalışmaktan ibarettir: Ko
nuşmak tabii ki taraf olmaktır. Ama henüz vesika konusunda taraf 
olacak kadar 'bir tartişma bile· ortaya çıkmış de~l, müzakere zaten 
nostaljik zikirlere kaldı. · 

'7 \ v 
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