ald
tanımı

"hürriyet" kavramının bir
denemesine

tanımını

yapmam

tanım

içindedir. Bu
içinde, insan,
birtakım
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aşıp

kendisini
insan, hürriyete

kılabilecek

bir öz niteliğe
sahip midir?

bir ifade ile

Hürriyetten
zaman
olarak ilk
gelen,
Allah iie ilişkisinde, yani Allah karşısında insanın hür olup olmadığı,
eğer hür ise bunun anlam ve boyutlannın ne olduğudur. Ben konumu bu
sorularla sınırlayacağım. Ama önce varlığını Tabiatın içinde bulan insanın,
tabiat karşısında ne kadar hür olduğuna ve olabileceğine kısaca değinmek
istiyorum.
insanın

Tabiatın kanunlan vardır. İnsan bu kanunlan tabiatta hazır bulur; yani
bu kanunlar insanın eseri değildir ve işlemeleri de şu veya bu şekilde de olsa,
insanın iradesine göre değildir. Diğer bir ifade ile bu kanunlar zorunludur.
Bu kanunları da içine alan bir genel kategori vardır, ki o da tabiatm
NedenseiUğidir.İşte insan kendisini bu tabii nedenselliğin içinde bulur. Bu
nedensellik içinde insan engellenmiş, smırlanmıştır. Konumuzun kavramı ile
insan tabiat
ı.ür değildir. Şu aniarnı
ifade edecek
kastediyorum; nedensellik içinde insan engellenmiş ve sınırlanmıştır ama
belirlenmemiştir. Tabiatın
içinde insan sürekli hürriyet! arar ve
onu yaşamaya çalışır.

bir zorunluluğu ifade eder. Bu böyledir ve
Belirlenimlilik,
türlü
getirir. Burada
söz etmek mümkün
olmadığı gibi,
aramaya yönelik
sözkonusu değildir.
insan
bir
Tabiatın
Tabiatm
önüne bir takım engeller,
. Çünkü bir
bir parçası olan insan tabiatın bu nedenselliğine tabidir.
mahiyetini oluşturan
yönü ile
tabiatın bu
nedenselliği üzerine olan
ve bu gözlemlerden sonuç çıkarma gücü
engel ve sınırlan şu veya
tür tcdberlerle aşar. Bu,
ile tabiatta önüne
şunu gösteriyor
tabiat içinde belirlenmiş
. Ama hürriyet de
hazır olarak
Ama
arar ve onu
başka

gerçekleştirmeye çalışır.

İnsan

sürek! ili ği
engellenmiştir.

Her

toplumun
edikn disiplin yönünden
istediğini
elde

bu

düşündüklerini

ve
düşündüğünü

ve isteklerine
arar ve onu yaşamaya çalışır.
hürriyet arayışını da

oluşturan

engelleme
olduğunu

karşı

Bu durumda her
İlahi ilim
irade
takdir

şey

gibi

görmüyoruz.
ve doğrudan
yüzlerioizi doğuya ve
Günü' ne,
"İyi" en
'
'
kalmış i ara,
, Namaz
sabretmektir ...
açık

Burada iyinin ne olduğu,
manzumesi halinde gözöni.1ne

değerler

bir hürriyet alanı ortaya
derece önemlidir. Şöyle

değerlendirmesini

mevcut değilse, belki de
insan, değerleri belirlerken

bilgisinin bu
ldi~~i, belidendiği

sonucu

ve takdir

kavramının

özü

mutia!üır.

Allah'ın bilgisi
olay vukua gelmeden önce bilir.
ve mekana
bağlıdır. Biz
boyutlan içine
vardır.
genel
dolayı vardır.

Allah zaman ve mekan Kaı:egon
deyimi ile, "Allah zaman ve
e bedilik içindedir. eze!i!ik ve
4

Mutlak

ne ise o olduğundan
bu nedenle de Allah'ın

niçin
ilmi
hürriyeti
da Allah'ın a.daletine uygun
Bu yargıya varabiirnek için,
belirlenmiş olduğunun
temelinin olması
olmadığını gösterebilmemiz için konuya
Hürriyet
değerdir. Bu nedenle
kavramı
değerlendirilme! id ir.

sözkonusu

olduğ;u

tek

zaman
başına

bu belirlenim
Bu
insanın

önceden
bir temelin olup

İşte bu ayet-i kerimcnin hem lafzı hem de medlulü, bize insanın
yaratılıştan

hür

olduğunu

gösteriyor.
bu emanet, bir
ile ortaya konsaydı, hiç bir
onu üstlenmekten çekinmemesi
Bu bir arz'dır. Arz bir şeyi öneri olarak karşıya koymaktır.
ister kabul eder, ister etrnez. işte insan hür olduğu için, Allah'ın
aıi1a önerdiği emaneti hür iradesi ile yüklemniştir.
İnsan yaratılıştan hür olarak bu dünyaya gelmiştir. Mahiyeti
sınırlı bir varlık olduğu için, hürriyeti de sınırlıdır. Hem tabii
hem de sosyal sınırlamaları kendi bilgisine dayanan tedbirleri ile aşmaya
çalışır.

Allah'ın

'

da takdirinin dışında değildir. O'nun takdirinin müfredatını
bilmediği için, hür davranır; Allah'ın takdirinin isteklerine uygun olması
O'na dua eder; Allah'ın determinasyonunu çok özel yaşantıları ile idrak
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