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Öz

Modern dünyada en çok tartışılan konuların başında iman ve hürriyet arasındaki 
ilişki gelmektedir. Hürriyet ve iman arasındaki ilişki çok tartışılmasına rağmen ikisi 
arasında şimdiye kadar yapıcı ve verimli bir ilişkinin nasıl kurulacağı konusunda or-
taya tatmin edici, derinlikli ve nitelikli bir yaklaşımın ortaya konduğunu söylemek 
zordur. Bir Müslüman olarak Said Nursi iman ve hürriyet gibi zor bir konuyla bütün 
düşünce sistemi boyunca kapsamlı olarak ilgilenmiştir. Said Nursi’nin ortaya koyduğu 
yaklaşımda iman ve hürriyetin birbirinden ayrı veya karşıt düşünülemeyeceğini, ikisi 
arasında bir bütünlük ve birlik ilişkisi kurulması gerektiği ortaya konmuş bulunmak-
tadır. Bu makalede Nursi’nin düşüncesinde iman ve hürriyet arasındaki ilişkinin orta-
ya konulması amaçlanmaktadır.
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Giriş

İman ve hürriyetin/özgürlüğün anlamının doğru anlaşılması lazımdır. Anlamını 
çarpıttığımız takdirde özgürlüğün elimizden kayıp gitmesi kaçınılmazdır. Özgürlük 
konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, onun sahih bir şekilde anlaşıl-
masıdır. Said Nursi özgürlüğün anlamının çarpıtılmaması konusunda önemli bir uya-
rıda bulunmaktadır: “Ey ebna-yı vatan! Hürriyeti sû’-i tefsir etmeyiniz, tâ elimizden 
kaçmasın.”3 Din ve iman adına savaşlar ve şiddet çıkarılmakta, insanlar köleleştiril-
mekte, kadınlara ayırımcılık yapılmakta, insanlara baskılar ve sınırlamalar getirilerek 
hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. Özgürlüğün anlamının saptırılmaması ve 
insana karşı kullanılmaması için imanın özgürlükle doldurulması, insan özgürlüğüne 
iman adına bir cevap verilmesini gerekli kılmaktadır. İman hiçbir şekilde özgürlüğü 
ortadan kaldırmanın meşrulaştırıcısı olamaz. İmanın neticesi sadece ve sadece özgür-
lüktür. İmanın merkezi Allah’tır. Allah’a iman ise kölelik değil özgürlüktür.

1 Bu makale 16-17 Mayıs 2015’te Mardin’de gerçekleştirilen Bölgesel ve Küresel Barış İçin İman ve Hürri-
yet Sempozyumunda tebliğ olarak sunulmuştur.
2 Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (samburbilal@gmail.com)
Gönderim Tarihi: 22.01.2019, Kabul Tarihi: 24.01.2019
3 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 424.
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Materyalizm Özgürlüğü Yok Etmektedir!

Doğaya hâkim olmak için seferber olan, teknolojik materyalizmle kendisini güç-
lendirdiğini sanan modern insanın iman ve özgürlük durumunun zayıfladığı görül-
mektedir. Günümüzde şu iki kanaat çok yaygındır: 

1. Materyalizm geliştikçe maneviyat azalmaktadır. 

2. Özgürlük geliştikçe iman zayıflamaktadır. 

İnsanın maddi ve manevi iman ve özgürlük boyutlarının birlikte ele alınmasına 
ihtiyaç vardır. Özgürlük adına imanın reddedilmesi, insanın bugününe ve yarınına 
umutsuzlukla bakmasına neden olmaktadır. Nursi’ye göre “Nev-i beşer, hususan me-
deniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış. 
Elbette ve elbette dinsiz, başıboş yaşamazlar. Ve olamazlar. En dinsizi de dine iltica 
etmeye mecburdur. Çünkü acz-i beşerî ile beraber hadsiz musibetler ve onu inciten 
hâricî ve dahilî düşmanlara karşı istinat noktası; ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyâcâta 
müptelâ ve ebede kadar uzanmış arzularına medet ve yardım edecek istimdad nokta-
sı, yalnız ve yalnız Sâni-i Âlemi tanımak ve iman etmek ve âhirete inanmak ve tasdik 
etmekten başka, uyanmış beşerin çaresi yok...”4

Nursi teknolojik gelişmenin insanı materyalizme yöneltmemesi gerektiğini net 
olarak ifade etmektedir. İmanı reddeden bir teknoloji yeni bir kölelik yolundan başka 
bir şey değildir. Nursi teknolojik materyalizmin neden olduğu boşluğu iman ve özgür-
lüğü birlikte ele alarak doldurmaktadır. Günümüzde özgürlük ve iman arasında bir 
gerilim ve çatışma olduğu iddia edilmektedir. İman ve özgürlük birbirlerine zıt değil 
ikisi birlikte var olmak için gerekli olan zorunluluklardır. İman ve özgürlük beraber 
var olmaktadır. Özgürlük üstüne yükselmeyen iman veya iman üstüne yükselmeyen 
özgürlük zayıflamaya veya yok olmaya mahkumdur. İman özgürlüğü korumakta ve 
ona dayanmaktadır. 

Özgürlüğün Kaynağı Olarak Allah

İmanın temeli özgürlüktür. İman bütün insanların Allah’ın eşit kulları olduğunu 
kabul etmek demektir. Bütün insanlar ırk, din, dil, cinsiyet, sınıf ve renk farklarına ba-
kılmaksızın herkes insan onuru ve özgürlüğü açısından eşittir. Allah’ın eşit, onurlu ve 
özgür kabul ettiği insanların, hukuk ve toplum içinde de onurlu, özgür ve hak sahibi 
olmaları gerekmektedir. Nursi insanın özgür ve kul olma ihtiyacını veciz bir şekilde 

4 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 538.
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ifade etmektedir: “İnsanlar hür oldular ama yine abdullahtırlar.”5 Modern dünyanın 
trajedisi özgür olmak için Allah’a kul olmaktan vazgeçmesidir. İnsanın Allah’a kulluk 
yaparak özgür olması gerekmektedir. Özgürlük tercihle ele alınmasına rağmen, öz-
gürlüğün “telos”u üzerinde durulmamaktadır. Özgürlük sadece otonomiyle değil iman 
ile ele alınmalıdır. İman salt itaat ile değil özgürlükle anlaşılmalıdır. Özgürlüğün telosu 
imandır yani sadece ve sadece Allah’a kulluk yapmaktır. Özgürlüğün esası ve aslı se-
çim olmasına rağmen özgürlük seçimden ibaret değildir. Özgürlüğümüzü kullanırken 
sahip olduğumuz amaç seçim kadar önemlidir. Özgürlüğü seçim veya amaca indirge-
meden bir bütün olarak anlamak lazımdır. Seçim özgürlüğü insanın istediğini yap-
ması veya yapmamasından ibaret değildir. Seçim özgürlüğü bir şeyin kişi için uygun 
olup olmadığına, kişinin iç ve dış algısı, kavrayışı ve akli muhakemesi sonucunda bir 
uygunluk değerlendirmesinin ortaya çıkması demektir.

İnsanın net ve açık bir hakikate ihtiyacı vardır. İman açık ve berrak nitelikteki haki-
kati tanımaktır. Ancak hakikate iman etmek yetmez. İnsanın hakikatin sürekli arayışı 
ve peşinde olması lazımdır. Özgürlük hakikat arayışının olmazsa olmazıdır. İman ara-
yışın ve anlayışın bitmesi demek değildir. İman anlama ve özgürlük arayışının derin-
leşmesi ve kökleşmesidir. İman, özgürlük ve anlama maneviyatıdır. Özgürlük Allah’ın 
muhatap aldığı en şerefli varlık olan insanın vazgeçilmezidir. İnsan Allah, kainat ve 
Kur’an’ı ancak özgürlükle idrak edebilir. Allah insanların gönüllü, özgür ve kendileri 
olarak imanlı bir hayat yaşamalarını istemiştir. Nursi imanın hürriyetin asli kaynağı 
olduğunu şu şekilde ifade etmektedir: “İman ne kadar mükemmel olursa o derece 
hürriyet parlar.”6 Allah’a kul olduğu zaman insanın anlamlı bir varlığa dönüşmesi gibi, 
özgürlük de iman olduğu zaman doğmakta, gelişmekte ve büyümektedir.

Her şeyin amacı ve kaynağı Allah’tır. Allah, imanın ve özgürlüğün Allah’ıdır. Allah 
yaratılan hiçbir şeyin ötekisi değildir. Özgürlük insanın Allah’ın ötekisi olmadığını 
ortaya koymaktadır. Allah ve insan arasındaki sahih ilişki iman ve özgürlükle müm-
kündür. Allah ve insan ayrıdır. Allah insan olamaz. İnsan da Allah olamaz. Tevhid dü-
şüncesi Allah ve insan ayırımını aklın, imanın ve özgürlüğün gereği olarak görmekte-
dir. Allah ve insan, iman ve özgürlük birbiriyle rakip değildir. Allah ve insan birbiriyle 
yarıştırılamaz. 

İnsan Allah’ı seçmemiştir. Allah insanı seçmiştir. Meleklerin itirazına rağmen Allah 
insanı yeryüzünün sorumlusu olarak yaratmıştır. İnsan kendisini seçen, önünü açan 
Yüce Hakikati tanımak ve iman etmek ihtiyacı içindedir. İman insanın kendisini seçen 

5 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 416.
6 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 465.
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Hakikate vermiş olduğu bir cevaptır. İmanın kendisi salih bir özgürlük ameli olduğu 
gibi aynı zamanda özgürlüğün de kaynağıdır. Seçim ve iman birlikte imanı var etmek-
tedir. Nursi insanın insana kul olmamasının ancak imanla engelleneceğini söylemek-
tedir: “İnsana karşı hürriyet, Allah’a karşı ubudiyeti intaç eder.”7 İnsanı Allah’a kulluğa 
götürmeyen bir özgürlük, hürriyet olarak nitelenmeyi hak etmemektedir.

İman, özgürce Allah’ın adıyla başlayarak kişinin kendisiyle, insanlıkla, alemle ve 
kainatla konuşması demektir. Allah’ın adıyla konuşmak, hiçbir aracıya gerek bırak-
mamaktadır. İman, insanı direkt Allah’a götürmektedir. İman, Allah ve insan arasın-
daki bir tecrübedir. Hakikate iman kapasitesi insana verilmiş olmasına rağmen insan, 
imanı reddetme seçeneğine de her zaman sahiptir. Allah özgürdür. Allah, insanı özgür 
yaratmıştır. İnsan Allah’a özgürce iman etmelidir. Özgür Allah, özgür insanı gerektir-
mektedir. İnsan sadece Allah’a bağlı olduğu zaman özgür olabilir

Allah evrende sürekli faaliyet halindedir. Allah dünyada faaliyet halinde olan in-
sana şah damarından daha yakındır. Allah’ın sürekli yaratılış faaliyeti içinde olması 
dünyayı insan için yaşanacak bir haline getirmektedir. Allah’ın dünyadan, insandan ve 
hayattan çekilmesi demek dünyanın yaşanılmaz bir yer haline gelmesi ve hayatın da 
kaldırılması zor bir yüke dönüşmesi demektir. İnsanın Allah ve insan arasındaki sev-
giye, kulluğa ve rahmete, kayıtsız şartsız bir şekilde kelime-i tevhid bağlamında evet 
demesi gerekmektedir. Allah ve insan arasına girerek insanın kulluk hakkını gasbe-
den sahte ilahlara insanın özgürce hayır demesi şarttır. Allah, insanı özgür yaratarak 
insanı onurlandırmıştır. İnsan da Allah’a iman ederek, Allah’a kul olarak özgürce ona 
olan saygısını göstermelidir. Allah’a kul oldukça insan gerçek kimliğini ve varlığının 
hakikatini keşfetmektedir. Allah’tan kopuş insanı kendisine yabancılaştırmakta ve bir 
boşluğa itmektedir. İman gerçek özgürlüktür. Gerçek kurtuluş Allah’a kulluktur. Kur-
tuluş insanın özgürce Allah’la ilişki içinde olmasını sağlayan imandadır. Allah’a özgür-
ce iman edilmesi için kalbimizi ve aklımızı özgürce Allah’a ve onun hidayet rehberi 
olan Kitab’ına açmalıyız.

İman ve din sadece kişisel sınırlara hapsolmuş bir eylem değildir. İman insanın 
kendisine şah damarından yakın olan Allah ile birlikte yaşamasıdır. İman Allah’ın ya-
nında yer alarak onun şah damarımızdan daha yakın olarak bizimle oluşunun farkın-
dalığıdır. İman Allah’a olan kulluğumuzun insanlığa ve dünyaya yayılmasıdır. İman-
dan vazgeçerek insan hayatının parçalanması büyük bir bozulmadır. Allah’ı insandan 
uzaklaştıran, insan hayatını parçalara ayıran paganizmden uzak durulmalıdır. İman 
ve özgürlük aktivizmdir. İmanın pasif, özgürlüğün aktif olduğuna dair bir algı vardır. 

7 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 465.
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İmana dinamizm kazandıran özgürlük olduğu gibi, özgürlük de imanla hayatiyet ka-
zanmaktadır. İman, emniyet ve güvenlik demektir. İman olmadan insanın emin olması 
mümkün değildir. Özgürlük ve güvenlik imanla mümkündür. İmanı olmayanın emni-
yetini ve hürriyetini koruması mümkün değildir.

Her Güç ve Otorite Özgürlüğe Tehdittir!

Devlet dahil hiçbir kurum bütün toplumu tek başına temsil konumunda değildir. 
İnsan hiçbir kuruma ve otoriteye bağımlı olmak zorunda değildir. Özgürlük bütün in-
sanlar için bir haktır. İhtiyaçlarımızı karşılamak için devlet, hükümet, parti veya bir 
kuruma iman ve inanç besliyorsak, bu inanç sadece insanı o kuruma daha çok ba-
ğımlı yapmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Devlet veya başka bir kurum bazı 
ihtiyaçlarımızı karşıladıkça, aslında özgürlüğümüzü de yavaş yavaş elimizden almak-
tadır. Önemli olan kişi ve grupların birbirlerine güven duyarak özgürlüğü ve özgürlük 
alanını korumalarıdır. Karşılıklı yardımlaşma içinde insanların birbirlerini kurum-
lardan bağımsız kılması özgürlüğü korumanın temel yoludur. Devlet vatandaşlardan 
topladığı vergileri keyfi bir şekilde dağıttığı zaman çoğu insan devletin bir ilah gibi 
ihsanda bulunacağı ve insanların her türlü ihtiyacını gidereceği saplantısına kolay-
lıkla düşebilmektedir. İnsanlar kolaylıkla “abdü’d-devlet” olabilmektedir. Allah’a kul 
olmayanlar kula kul veya kulun yaptığı eşyalara veya kurumlara kul olurlar. Paraya, 
altına ve gümüşe düşkün olanlar için Peygamber Efendimiz (asm) “altın ve gümüşe ta-
pan” anlamında “abdü’d-dinar” ve “abdü’d-dirhem” nitelemelerini kullanmıştır. Kula 
ve eşyaya kulluk insanları kolaylıkla özgürlük ve imandan vazgeçirebilmektedir. 

İnsan kolektivist köleleştirici retoriklerle uğraşmak yerine iman ve özgürlüğü dolu 
dolu yaşamanın yollarını bulmalıdır. Özgürlük insanın eşref-i mahlukat olmasını ge-
rektirmektedir. Hiçbir kurum yüce, onurlu ve eşref değildir. İnsanın büyük, devletin 
küçük olması lazımdır. Sınırlanmış devlet imanın ve özgürlüğün bir gereğidir. Kişilere 
ve kurumlara bağımlı olunduğunda imanın ve özgürlüğün kendisi dejenere olmakta-
dır. İnancımızın objesini keşfetmemize yardım ettiğini umduğumuz kişi ve kuruma 
bağlı olmaya başladığımızda imandan yani Allah’tan, ilkelerden çok o yol göstericilere 
bağımlı olmaya başlamaktayız. İnsanı hiçbir kuruma ve kişiye bağımlı kılmamak için 
İslam hiçbir kurum ihdas etmemiş, hiçbir kişiyi Allah adına konuşmaya yetkili kılma-
mıştır. İnsanlar kendilerine huzur verdiklerine inandıkları kişi ve kurumlara yönel-
diklerinde iman ve özgürlük prensiplerine verilen önemi ve değeri ihmal edebilmek-
tedir. İman ve özgürlüğün korunması, iman ve özgürlüğün birbirinin kaynağı olması 
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için, dinin sapkın bir kölelik yoluna dönüşmemesi için insanın hiçbir güce, kişiye ve 
kuruma sahte bağımlılıklar içinde olmaması gerekmektedir. İnsanın özgürlüğünü ko-
ruması için imanını sürekli tefekkür etmesi ve pratiğe dökmesi lazımdır. İman aracılar 
yoluyla gerçekleşmez. Allah nimetlerini ve lütuflarını merhametle insana ve dünyaya 
sunmaktadır. İnsanın Allah’la direkt ilişki kurması insan onurunun gereğidir. Özgür-
lüğün ve imanın zenginleşmesi ve kökleşmesi için kişinin iman ve özgürlüğün barın-
dırdığı ilkeleri, değerleri ve erdemleri sürekli olarak keşfetmeye çabalaması lazımdır. 
İman hem Allah’ın hem de insanın tasdik edilmesidir. Allah’ın ve insanın birliği birlik-
te ele alınmalıdır. İnsanın birliği çoğulculuğun gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 
Zıtların birliğinden oluşan insan Allah’a kullukta ve imanda bütünleşmelidir. İman ve 
özgürlük hem insani hem ilahi boyutta çok boyutlu renk, derinlik, form ve muhtevaya 
sahip olmalıdır.

 

Özgürlük Libertinizm Değildir!

Özgürlük insanın her istediğini sınırsız ve sorumsuz yapması anlamında bir li-
bertinizm değildir. Nursi, mutlak hürriyetin vahşet ve barbarlık olduğunu veciz bir 
şekilde şöyle ifade etmektedir: “Amma hürriyet-i mutlaka ise vahşet-i mutlakadır, bel-
ki hayvanlıktır. Tahdid-i hürriyet dahi insaniyet nokta-i nazarından zarurîdir.”8 “Sefa-
het ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, 
nefs-i emmareye esir olmaktır.”9 “Sizde olanı yarı hürriyettir. Diğer yarısı başkasının 
hürriyetini bozmamaktır.”10 İnsanın yapması gereken doğruya uygun bir şekilde dav-
ranmaktır. Özgürlüğü etik ve erdemli kılan şey doğru şeyi seçmektir. Her insan özgün 
ve farklıdır. Herkes niteliklerine ve farklılıklarına uygun bir şekilde seçimlerde bulun-
malıdır. Nihai noktada tercih insana bırakılmalıdır. Sorumluluktan boşanan özgürlük 
olarak libertinizm özgürlüğün yozlaştırılmasıdır. İnsanın her istediğini hiçbir kayıt 
olmadan yapması anlamında libertinizm özgürlüğün iğfal edilmesidir. İnsanın önün-
de seçeneklerin olması önemlidir ama yeterli değildir. İnsanın seçim imkanlarının 
çeşitli olması kişiyi kısıtlamamalı bilakis kişinin hayatını genişletmelidir. Tek başına 
seçimlerin çokluğu insanı seçimlerinin kölesi haline getirebilir ve özgürlüğün sahih 
amacını yok edebilir. İnsan hayatında merkezi ve özel bir davranış olarak iman bütün 
özgür seçimlere bir anlam kazandırmaktadır. Özgür davranışlarımız imana dayandığı 
zaman insani bir nitelik kazanmaktadır. Özgürlük imandır. İman ise statik bir imkan 
değildir. İman insan hayatına yön veren ve ilişkilerini belirleyen hareket durumudur.

8 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 576.
9 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 463.
10 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 464.
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İnsan fani olana bağımlı ve kul olmamalıdır. Nursi’ye göre “Allah’a hakikî abd olan 
başkalara abd olamaz. Birbirinizi Allah’tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Al-
lah’ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başı-
na musallat eder. Evet, hürriyet-i şer’iye Cenab-ı Hakkın Rahman, Rahîm tecellîsiyle 
bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır.”11 İnsanın insana kul olmaması için bir hida-
yet rehberine ihtiyacı vardır. Kur’an-ı Kerim insana Allah tarafından gönderilmiş şifa, 
merhamet, özgürlük, iman ve hidayet kaynağıdır. Kur’an insan fıtratının doğal rehberi 
olarak içselleştirilmelidir. Adalet, iman, özgürlük, hak, aşk, umut, saygı, rahmet pren-
siplerinin ilahi vahye dayandırılması insanları bu değerlere sadık hale getirmektedir. 
İmanımız temelsiz fikirlere, kurgulara ve duygusal eğilimlere dayanıyorsa bu durum 
bizi ilişkilerimizde daha çok bağımlı hale getirecektir. Bu da bizi Allah’a değil bir şeye 
veya birine imana yöneltecektir. İmanın değer, erdem ve ilke olarak içselleştirilmesi 
gerekmektedir. Bağımlı olduğumuz şey, kişi veya otorite zamanla inanç ve imanımızın 
da ne olduğunu belirlemeye başlayacaktır. Yanlış rehberler insanı özgürleştirmediği 
için yanlış kılavuzların peşine düşen insan kendisini kolaylıkla kölelik durumu içinde 
bulabilir.

 

Şirk Köleliktir! Tevhid Özgürlüktür!

Özgürlük dolu bir hayat imanla mümkündür. Sahte güçler ve paganizm sahte bir 
imanla hükmettikleri için sahte paganizmin devrilmesi de ancak sahih bir imanla 
gerçekleşir. İnsanın kendisini şirke teslim etmesi tiranlıktır. İman bütün putları yok 
etmekte, hakikatin kalplere yerleşmesini sağlayarak özgürlüğün sürdürülebilir olma-
sını sağlamaktadır. Kabe’yi putlardan temizleyen Rahmet İnsanı (asm) insanlığa iman 
ve özgürlüğü birlikte sunmuştur. İman ve özgürlük Allah’ın insan hayatında ve dünya-
da aktif bulunuşluğunu ifade etmektedir. İmanın ve özgürlüğün güçlü olması için insa-
nın doğru bir amaca yönelmesi lazımdır. İman hiçbir şekilde pasifizm veya kadercilik 
değildir. İman Allah rızası için özgürce hayatı yaşamaktır. İman hayatın ataletini değil 
hakikatin pratiğe dökülmesini gerektirmektedir.

Özgürlük ve iman iki şeyi ifade etmektedir: 

1. İnsan kendini inşa etmelidir.

2. İnsan tevhid çağrısına cevap vermelidir.

İman tevhid çağrısına verilen cevaptır. Özgürlük tevhid çağrısına cevap ve-
rirken kendimizi inşa etmemizdir. Seçimlerimizin bizzat kendileri amaç değildir.  

11 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 560.
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Seçimlerimiz tevhid çağrısına cevap verirken kendimizi inşa sürecinde birer araçtır-
lar. Özgürlük zıddını yapma kapasitemiz olmasına rağmen tevhid ve imana yönelmek-
tir. Bu bağlamda seçimlerimiz bir ilke olarak işlev gördüğü gibi bir sonuç olarak da 
işlev görmektedir. Özgürlük otonom bir varlık olarak her şeye başı buyruk bir şekilde 
karar vermek değildir. Özgürlük fıtratımızda var olan özün gereği olarak tevhid ve 
imanın bizi çekmesidir. Özgürlüğün kaynağı fıtratın özüdür. Özgürlüğün çekim mer-
kezi imandır. Tevhid insanı hem Allah’tan ayıran hem de ilişkilendiren ilkedir. Özgür-
lük ve seçimin iman olarak birbiriyle bağlanması Mutlak Bir’in daimi aktivitesiyle in-
sanı birleştirmektedir.

Tevhid sayesinde insan hayatını devam ettirebilmektedir. Allah’ı insandan ayıran 
sadece Allah’ın mabut olacağını ve O’nun dışında hiçbir varlığın ibadete değer olma-
yacağının ortaya konması insanın hem insan olarak hayatını sürdürmesini hem de in-
sanın Allah’a iman ederek yaşamasını sağlamaktadır. Tevhidin insan ve Allah arasında 
yapmış olduğu ayırım aydınlatıcı, istikrar sağlayıcı ve özgürleştiricidir. İnsanın tanrı 
olmaması, Allah’ın insan olmaması, kişinin aklı ve kalbiyle O’nun yaratılış aktivitesini 
düşünmemizi sağlamaktadır. İman alemi anlamlandırmamıza imkan vermektedir.

İnsanların onur, eşit ve özgür varlıklar olduğu düşüncesi bugün milliyetçilik ve 
sosyalizm gibi kolektivist ideolojiler tarafından inkar edilmektedir. Kolektivizm bazı 
insanların diğer insanlara üstün olduğu saplantısına dayanmaktadır. Bazı insanların 
bazılarına üstün olduğu düşüncesi insanların katliam ve soykırımlar işlemesine ne-
den olmuştur. Gulag, Sibirya ve gaz kampları vahşi sosyalizm ve nasyonalizmin insan-
lığa olan maliyetidir. Özgürlük ve eşitlik düşüncesi birbiriyle yakından ilişkilidir. İnsan 
güdülerinin esiri olan veya mekanik bir şekilde hareket eden bir köle değildir. İnsan 
özgür seçimler yapanlar ve yapmış olduğu özgür seçimlerin sonuçlarının sorumlulu-
ğunu üzerine alan özgür bir varlıktır.

Materyalizm kolektivizmdir. İnsanı inkar eden kolektivizm için özgürlüğün bir an-
lamı bulunmamaktadır. Kolektivizm insan hayatını Allah’tan kopartarak onun yerine 
sahte kurgular icat etmektedir. Materyalizm ve kolektivizme göre biz, biyolojimizin ve 
güdülerimizin esiri olan varlıklarız. Özgürlük ve onur bir yanılsamadan başka bir şey 
değildir. Özgürlük ve onurun yanılsama olması demek insanın bir illüzyona düşürül-
mesi demektir. İman bütün insanların eşit olduğunu, özgür iradeye sahip olduklarını 
kabul etmektedir. İnsanın insana hükmetmesi veya insanın insana kul olması hiçbir 
şekilde imanla bağdaşmamaktadır. İnsanlık tarihine baktığımız zaman dini ortadan 
kaldıran şeyin başka bir din olmadığı görülmektedir. Dini ortadan kaldıran şey Tan-
rı’nın ortadan kalkması değil Tanrı’nın yerine devletin, kabilenin, diktatörün veya bir 

130

Özgürlük Olmadan İman Mümkün mü? / Bilal SAMBUR



zalimin geçmesidir. Devletin bütün güçlere sahip olması halinde kendisini ilahlaştı-
ran otoritelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Kendisini Tanrı’nın yerine ikame eden 
güçler kolaylıkla hem imanı hem özgürlüğü gasbedebilmektedir. Nemrud’un ve Fira-
vun’un tanrılaşması özgürlük ve imanı birlikte ortadan kaldırma girişimleridir. Öz-
gürlük ve imanı birlikte gasbeden güçlere karşı tek koruyucu duruş Allah’a kulluktur.

 

İman, Özgürlük ve Sorumluluk

İman ve özgürlük insana sorumluluk yüklemektedir. İnsanın özgür mümin birey 
olma sorumluluğu vardır. İman ve özgürlüğe sahip olmak için iman ve özgürlüğün 
sınırlanması lazımdır. İman sadece Allah’a kulluk yani imanla sınırlıdır. Özgürlük baş-
kalarının hayatına müdahale etmemekle sınırlıdır. Başkalarına iman edersek iman 
elimizden alınabilir. Başkalarından özgürlüğü alırsak bizim özgürlüğümüz de bir gün 
elimizden alınabilir. Nursi hürriyetin sınırını şu şekilde ifade etmektedir: “Hürriyet 
budur ki: Kanun-u adalet ve te’dibden başka, hiç kimse kimseye tahakküm etme-
sin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşruasında şahane serbest 
olsun.”12 İman ve özgürlük sorumluluk kavramıyla bir anlam ifade etmektedir. İman 
sorumluluğa dayanmadığı zaman şirke dönüşebilmektedir. Özgürlük hukuka dayan-
madığı zaman anarşi ve kaosa neden olmaktadır. İman ve özgürlük insanı yapaylıktan 
kurtarıp fıtratını yaşamasına imkan vermektedir. İman ve özgürlük insanı zincirlerin-
den kurtarmaktadır. İman özgürlüğe bir temel sunmaktadır. Hakikate dayalı özgürlük 
imanla mümkün olmaktadır. Hakikat olmadan özgürlük temelini kaybetmekte, heva 
ve heves özgürlüğün içini ve temelini boşaltmaktadır.

İman ve özgürlük birlikte olmadığı zaman insan kolaylıkla totaliteryanizmin ka-
ranlığına düşmektedir. Totaliteryanizm tehlikesinin farkında olmak bilgeliğin teme-
lidir. Korkuyla hayatlarını devam ettirenler kendilerini etkisiz ve önemsiz durumda 
görebilirler. İnsanın ihtiyaç duyduğu şey geleceğe bakmaktır. İman geleceğe umutla 
ve yapıcı bir şekilde bakmayı gerektirmektedir. İnsanın geleceğe umutla ve yapıcı-
lıkla bakması için insanın uygun bir vizyona, asli ve doğal bir hayat amacına ihtiyacı 
bulunmaktadır. Kolektivizm ve totaliteryanizm insanın geleceğe güvenle bakmasını 
sağlayan uygun bir vizyon ve hayat amacını ortadan kaldırmaktadır. İman ve özgür-
lük totaliteryanizme birlikte karşı koyabilir. İnsan tek başına yeterli olmayan yalnız 
bir varlıktır. İman ve özgürlük insanın yalnızlığına ve yetersizliğine karşı verilen ni-
metlerdir. İnsan aşkın gerçekliğe iman ederek yalnızlığını ve çaresizliğini giderme  
ihtiyacındadır.

12 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 464.
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İman enerjinin güce değil ruha kanalizasyonunu sağlamaktadır. İman Nemrud 
veya Firavun gibi otoriter bir tiranlıktan tamamen kopup yüksek hakikat olan tevhidi 
içselleştirmektir. İnanç sadece bir gelenek, psikoloji veya sosyoloji değildir. İman Al-
lah’a kulluk gerçeğinden kaynaklanan, varlığın hakikatinden neşet eden bir bağlılık, 
adanmışlık ve takva durumudur. Dine kullanışlı bir araç olarak bakan bir bakış açısı-
nın sahih bir imanı ve özgürlüğü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Gerçek özgürlük 
dine kullanışlı bir araç olarak bakmakta değil imanın hakikat olduğunu benimsemek-
le mümkündür. Hakikat olan Hak da özgürlüğün ve imanın kaynağıdır. Nursi Allah’a 
kul olmanın insanı hem özgürleştirdiğini ve hukuk içinde yaşamayı mümkün kıldığını 
şöyle ifade etmektedir: “Zira rabıta-i iman ile Sultan-ı Kâinata hizmetkâr olan adam 
başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına gir-
meye o adamın izzet ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi, başkasının hürriyet ve 
hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkat-i imaniyesi bırakmaz. Evet bir padi-
şahın doğru bir hizmetkârı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Bir biçareye ta-
hakküme dahi o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa, 
o derece hürriyet parlar.”13

Allah’a bağlılık insanı bütün sahte bağımlılıklardan özgürleştirdiği gibi diğer var-
lıklara da şefkatle yaklaşmasına ve yakınlaşmasına da vesile olmaktadır. Allah’a kul-
luk insanın insanı sömürülecek bir meta olarak görmesine engel olmakta, insanın in-
sanla kardeş olduğu bilincini yerleştirerek doğal bir insanlık hukukunun gelişimine 
kaynaklık etmektedir. İnsanın yeryüzünü imar ve inşa etme görevi vardır. Bizler birbi-
rimizin sahibi veya maliki değil birbirimizin velisi konumundayız. Bizim birbirimize 
karşı sorumluluklarımız vardır. Gerçek özgürlük mal, mülk ve güç toplamaktan değil 
elde ettiklerimizi açık bir şekilde hizmete dönüştürmek ve kendimizi sürekli olarak 
arındırmaktan geçmektedir. Birbirimize yardım etmemiz ve ihtiyaçlarımızı giderme-
miz devletin veya başka bir üst otoritenin işi değil kişilerin sorumluluğudur.

Sonuç

Özgürlük Allah’ın insana verdiği bir nimettir. Özgürlüğün Allah’ın insana verdiği 
büyük bir nimet olduğunun unutulması imanın ve özgürlüğün güvende olmaması 
demektir. Özgürlüğün Allah’ın insana vermiş olduğu bir nimet olarak düşünülmesi 
hiçbir otoritenin özgürlüğü insandan alamayacağı anlamına gelmektedir. Nursi’ye 
göre “Hürriyet Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir. Çünkü hürriyet imanın bir  

13 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 465.
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özelliğidir.”14 Hürriyeti alıp verme otoritesine hiç kimse sahip değildir. Özgürlüğün Al-
lah tarafından verilmiş bir nimet olduğu fikri insanın insanı köleleştirmesinin hiçbir 
şekilde meşru ve mümkün olmadığını göstermektedir. Tevhid bütün insanlığı Hak’ta 
birleştirmektedir. Tevhitte bütün yapay duvarlar ortadan kalkmaktadır. Rahman ve 
Rahim olan Alemlerin Rabbi herkesi ve her şeyi kapsamaktadır. Nursi’ye göre özgürlü-
ğün temelinde iman olmalıdır çünkü özgürlük imanın bir niteliğidir. Özgürlüğün kay-
nağı Allah’tır. İnsanda derin ve fıtri bir şekilde var olan özgürlük duygusu ve arzusu 
yapay bir şekilde sahip olunan bir eğilim değil Allah’ın insana bahşettiği bir nimettir.

Mümin insan iki temel niteliğe sahip kişi demektir: Mümin insanın, derinlikli ve ni-
telikli sahih bir imana sahip olması ve özgürlüğe güçlü bir arzu, aşk ve iştiyak duyması 
lazımdır. Nursi mümin insanın özgür insan olduğunu şu şekilde ifade etmektedir: “Asıl 
mü’min hakkıyla hürdür. Sâni’-i Âlem’e abd ve hizmetkâr olan halka tezellüle tenezzül 
etmemek gerektir. Demek imana ne kadar kuvvet verilse hürriyet de o kadar kuvvet 
bulur.”15 Said Nursi’nin hayatı ve eseri, iman ve özgürlükten oluşmaktadır. İman ve 
özgürlük, Said Nursi’nin bütün otoriteyi, materyalizmi ve inkarı karşısına alarak top-
lumdan soyutlanma cesaretini gösterme iradesini ortaya koymasına neden olmuştur. 
Nursi bu sağlam özgür iradenin gösterilmesini dünyanın, insanın ve insanlığın değiş-
mesi için zor ama zorunlu bir gereklilik olduğunu düşünmüştür. Nursi hiçbir şekilde 
barışı, adaleti, imanı ve özgürlüğü hiçbir şeye feda etmemiştir. O, mümin ve özgür bir 
insan olarak affetmek, merhamet, şefkat, akıl, aşk ve umut temelinde insanlığın ye-
nilenmiş, özgür ve erdemli bir toplum olmasına çalışmıştır. Nursi hiç kimsenin kendi 
insan onurunu çiğnetmemesi gerekliliği ile başkalarının da insan onuruna saygı duy-
masını temel sorumluluk olarak formüle etmektedir: “Tahakküm ve istibdat ile baş-
kasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zâlimlere tezellül etmemek.”16 Nursi 
insan onuruna saygı duymak için özgürlüğün önce kafalarda, ruhlarda, gönüllerde ve 
inançlarda yer etmesi gerektiği mesajını vermektedir.

14 Bu meal kitapta “Hem de, yirmi senelik İ�slâmiyetin bir fedaisi de demiştir: ُة يَّ َها َخاِصّ  انَّ
ْ

ْحٰمِن ِاذ ُة الرَّ  َعِطيَّ
ٌ
ة يَّ  ُحِرّ

اِليَماِن
ْ
.şeklinde geçmektedir. Nursi, İlk Dönem Eserleri, 465 ”ا

15 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 576.
16 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 560.
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