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Önsöz 
 
Herkes özgür olmak istiyor. Bazıları özgür-
lüğe kavuşmak için gece gündüz alın teriyle 
çalışırlar, bazıları ise özgürlük arayışı için-
de savaşa girerler. Bazıları özgürlük adına 
aile bağlarını koparırlar, bazıları ise mem-
leketini bırakıp dünyayı gezerler. Fakat 
özgürlüğün peşinden giden çoğu insan ger-
çek özgürlüğe asla kavuşmaz. Hatta özgür-
lüğün ne olduğunu öğrenmez bile. Yüreğin 
arzularına göre yaşayabilen bir insan özgür 
müdür? İstediği yere gidebilen, istediği her 
şeyi yapabilen bir insan özgür müdür? Her 
durumda iradesini yerine getirebilen kişi 
özgür müdür? Kimseye tabi olmayan bir 
diktatör acaba özgür müdür? 
 
İnsan özgür olmak için yaratıldı. Günah 
araya girmeseydi hâlâ özgür olurdu. Yaratı-
lış kitabının 3. bölümünden öğrendiğimiz 
gibi günah insanı Allah'tan ayırdı, özgürlü-
ğünü bozdu. Adem ile Havva'nın günaha 
düşüşüyle bütün insanlık günahın kölesi 
oldu. Özgürlük kayboldu. Günahkâr insan 
Aden bahçesinden kovuldu. Artık oraya 
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dönemez, kendi çabalarıyla oraya giremez. 
Özgürlüğü ne kadar arasa da bulamaz. Tek 
çare, Allah'ın insana gelip özgürlüğü ona 
tekrar hediye etmesidir. Ne yazık ki çoğu 
insan bu çareden habersizdir, hatta kendi 
zavallı durumunun farkında bile değildir. 
Artık özgür olduğunu zannederek ya da 
kendi eylemleriyle özgürlüğe ulaşabileceği-
ni hayal ederek Allah'ın İsa Mesih'te insan-
lara armağan ettiği özgürlüğü hor görür. 
 
Elinizdeki bu küçük kitap, başlıktan belli 
olduğu gibi, Hristiyan'ın Özgürlüğünü anla-
tıyor. Martin Luther'in (1483-1546) en iyi 
tanınan eserlerinden bir tanesidir. Bu kitabı 
1520 yılında yazan Luther, Katolik kilise-
sinde reformasyonu başlatan meşhur 95 
maddelik tezini Wittenberg şatosu kilisesi-
nin kapısına üç sene evvel çakmıştı. İnsanın 
Allah katında gereken doğruluğu kendi yap-
tıklarıyla asla kazanamayacağı, ancak İsa 
Mesih sayesinde iman aracılığıyla aklanıp 
kurtulacağı öğretisi hızla yayılmaktaydı. 
Hristiyan inancın özünde insanın dinsel 
çabalarının ve kendi yaptıklarının olmadığı, 
Mesih İsa'nın kusursuz yaşamının ve gü-
nahlarımızın kefaretini sağlayan ölümüyle 
dirilişinin olduğu Luther ve arkadaşları ta-
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rafından kiliselerde açık ve net bir şekilde 
duyurulmaktaydı. 
 
Elçi Pavlus'un Galatyalılar'a Mektubunda 
"Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı" 
(Gal. 5:1) diye yazdığı gibi Luther'in Kutsal 
Kitap'ta yeniden keşfettiği Kurtuluş Müjde-
si'ne odaklanan bu öğreti insanı özgür kılar, 
vicdan azabını tamamıyla siler. Bazıları ise 
bu yeni özgürlüğü çok yanlış algıladıkları 
için kendi benliğinin tutkularına göre iste-
dikleri her şeyi yapabileceklerini düşünü-
yorlardı. Hristiyan inancını doğru bir şekil-
de bilmeyenlerin arasında bu düşünce hâlâ 
çok yaygındır. Elçi Pavlus'un bu yanlışlığa 
karşı yazdığı "Kardeşler, siz özgür olmaya 
çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fır-
sat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet 
edin." (Gal. 5:13) sözlerine katılarak 
Luther, bu kitapta Mesih sayesinde iman 
aracılığıyla özgür kılınmış bir insanın her-
kese hizmet etmekten oluşan yaşamını öğ-
retiyor. 
 
Martin Luther'in önce Latince sonra da Al-
manca olarak yazdığı bu kitap onun kendi 
döneminde yayılan 38 baskıyla en çok satan 
kitaplarından biri oldu. Elinizdeki bu Türk-
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çe kitap Luther'in Latince yazısına dayanan 
İngilizce metninden çevrilmiştir. Bu kitabın 
neredeyse 500 senedir hiç eskimeden 
Hristiyan imanı ve Hristiyan yaşamı konu-
sunda sayısız insanları aydınlattığı gibi 
Türkçe okurlara da faydalı ve bereketli ola-
cağını ümit ediyoruz. 

 
Peder Ville Typpö 

İstanbul Luteryen Kilisesi 
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Giriş 
 
 
Birçok kişi Hristiyan imanını kolay bir şey 
sanır, hatta bazıları onu erdemler arasına 
yerleştirir.1 Böyle yaparlar, çünkü ne imanı 
deneyim etmişlerdir ne de onun büyük gü-
cünü tatmışlardır. Kişi, sıkıntıların ve de-
nenmelerin ortasında imanın sağladığı gücü 
deneyim etmelidir. Aksi takdirde iman hak-
                                                 
1 Luther, burada imanı umut ve sevgiyle birlikte 
ilahiyat erdemleri arasında gören Ortaçağdaki ilahi 
adetlere meydan okumaktadır. “Hristiyan’ın özgür-
lüğü” –kitabında göstermeye çalışacağı üzere, yal-
nızca iman yeterlidir; “tamamlanmak” için umuda 
ve sevgiye ihtiyacı yoktur. Luther için iman ya da 
güven (ayrıca bkz. 7. not) yaşamın tümü için temel 
bakış açısıdır. Yalnızca entelektüel bir onay değil, 
insanın tüm varlığının yönelimini gerektirir. Örne-
ğin, ilk buyruğu ele alırken (“Allah’tan başka ilahın 
olmayacak”), Luther “Allah” veya  “Tanrı” kavra-
mının nasıl anlaşılması gerektiğini şöyle açıklar: “O, 
bütün iyiliği kendisinden beklediğimiz ve her sıkın-
tımızda sığındığımız Allah demektir. Dolayısıyla bir 
insanın Allah’ının olması, bütün yüreğiyle O’na 
güvenmesinden ve inanmasından başka bir şey de-
ğildir.” Martin Luther’in Uzun İlmihâli, s. 23 (On 
Emir) (2).  
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kında doğru şeyler yazmaları ya da yazılan-
ları anlamaları mümkün olmaz. Ancak ima-
nı çok az da olsa tatmış bir kimse iman 
hakkında asla yeterince yazamaz, konuşa-
maz, düşünemez ya da duyamaz. Mesih’in 
dediği gibi, iman “sonsuz yaşam için fışkı-
ran bir pınardır” (Yuhanna 4:14). 
 
Güçlü bir imanım olduğu konusunda asla 
övünemem ve elimdekilerin ne kadar kıt 
olduğunu iyi biliyorum. Bununla birlikte 
büyük ve çeşitli ayartılarla kuşatılmama 
rağmen, en azından bir damla olsun imana 
eriştiğimi düşünüyorum.2 Gene de, iman 
                                                 
2 Luther burada Allah ile ve kendi değersizlik duy-
gusuyla güreştiği manastır tecrübesinden söz ediyor 
olabilir. Daha sonra bu dönem hakkında şöyle de-
mektedir: “Manastır kurallarına göre yaşamaya ça-
lıştım; günahlarımdan pişmanlık duyar, onları itiraf 
ederek tek tek sayardım. İtirafımı sık sık tekrar eder-
dim ve gerekli olan tövbemi gayretle ederdim. Yine 
de vicdanım bana güvence vermezdi, fakat her za-
man kuşkuluydum ve kendi kendime şöyle derdim: 
‘Bunu doğru yapamadın. Yeterince pişman değildin. 
İtirafına şu günahını dahil etmedin.’” “Galatyalılar’a 
Mektup Üzerine Yorumlar (Lectures on Galatians), 
1535” [WA40(2):15, LW 27:13]. Luther’in tüm hayatı 
iman için mücadele etmekle geçmişti; iman yoluyla 
olan aklanmanın anlamını çıkardığı sonra da devam 
ediyordu. 
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konusunu kendi söylediklerini dahi anla-
mayan realistlerin ve kurnaz tartışmacıla-
rın3geçmişte yaptıklarından daha zarif ve 
açık bir biçimde ele alacağımı umut ediyo-
rum. 
 
Sıradan okuyucuların (çünkü sadece onlara 
hizmet ediyorum) işini kolaylaştırmak adı-
na, ruhun özgürlüğü ve tutsaklığı hakkında 
iki konuyu ele alacağım. 
 
Hristiyan her şeyin efendisidir, kimsenin 

buyruğu altında değildir.4 
 
Hristiyan her konuda bir hizmetkârdır, 

herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenir. 
 

                                                 
3 Luther, kendi çağdaşlarından birçok kişinin (bkz. 
Erasmus’un Akılsızlığa Övgü)teolojik öğretilerin 
ilgisiz sorunlarla uğraştığına ve gerçekte önemli 
olanı ihmal ettiğine ilişkin şikayetini aksetmektedir. 
4 Harold Grimm [LW 31:344] Latince nulli subiectus 
ifadesini “hiçbir şeye bağlı olmayan” şeklinde çevi-
rir. Ancak bu çeviri Luther’in tüm ilişkilerin (para, 
mülk ve yiyecek gibi cansız şeyler dahil) Hristiyan 
özgürlüğü tarafından kuşatıldığı düşüncesini yansıt-
maktan uzaktır. 
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Bu iki sav birbiriyle çelişkili görünmekte-
dir; ne var ki, eğer bir uzlaşı içine girerler-
se, amaçlarımıza iyi hizmet ederler. Her iki 
önerme de Elçi Pavlus’a aittir. 1.Korintliler 
9:19’da şöyle yazar: “Ben özgürüm, kimse-
nin kölesi değilim. Ama daha çok kişi ka-
zanayım diye herkesin kölesi oldum.” Ve 
Romalılar 13:8’de şunu öne sürer: “Birbiri-
nizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey 
borçlu olmayın.” Başkalarıyla ilgilenmek 
ve sevdiğine hizmet etmek sevginin öz do-
ğasıdır. Mesih’in tutumu da böyledir. “Ka-
dından doğan, Yasa altında doğan” 
(Galatyalılar 4:4) her şeyin Rab’bi olmasına 
rağmen, aynı zamanda hem özgür bir 
adamdı hem de köleydi; “Allah özüne sa-
hip” ve “kul özüne sahipti” (Filipililer 2:6-
7). 
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İçsel ve Dışsal Adam olarak 
İnsan 

 

İÇSEL ADAM 
 
 
Bunu daha anlaşılır biçimde açıklayabilmek 
için, bizi en nihayetinde konuya yöneltecek 
bir örnek ile başlayalım. Her insanda biri 
ruhsal, diğeri ise bedensel iki tabiat mevcut-
tur. Ruhsal tabiat ya da ruhtan söz ettiği-
mizde, “içsel” ya da “yeni” adamı kastedi-
yoruz.5 Bedensel tabiat ya da et ve kandan 
söz ettiğimizde ise, “cismani”, “dış” ya da 
“eski” adamı kastediyoruz. Pavlus 
2.Korintliler 4:16’da şöyle yazar: “Her ne 

                                                 
5 Luther’in “ruh” ya da “can” kavramlarını kullanma 
biçimini diğer görüşlerle karıştırmamaya dikkat 
etmek gerekir. Luther ruhsal tabiatı ya da ruhu be-
denden bağımsız bir yapı, veya bazen görüldüğü 
gibi, ilahi bir unsur olarak görmüyordu. Luther, 
insanın günaha düşüşü hakkında kapsamlı bir görüşe 
sahipti: beden, akıl ve ruh Yaratıcı’ya karşı tam bir 
isyan içindedir. İçsel tabiat değiştirilme kapasitesine 
sahiptir, ama kendi içinde ilahi ya da doğru değildir. 
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kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç 
varlığımız günden güne yenileniyor.” Bu 
iki tabiat arasındaki farkı belirttikten sonra, 
bunların birbiriyle çatışma içinde olması hiç 
şaşırtıcı değildir. Kutsal Kitap’ın açıkladığı 
gibi, bu iki tabiat aynı bedenin içinde kavga 
eden iki ayrı kişi gibi birbirleriyle sürekli 
çekişme halindedir. Pavlus’un 
Galatyalılar’a 5:17’de anlatmak istediği 
budur: “Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benli-
ğe aykırı olanı arzular.” 
 
Şimdi içimizdeki doğru, özgür ve gerçek 
Hristiyan’a, yani ruhsal, yeni ve içsel ada-
ma bakarak başlayalım ve dönüşümün nasıl 
gerçekleştiğini inceleyelim. Dışsal hiçbir 
şeyin Hristiyan’ın doğruluğunu ya da öz-
gürlüğünü üretemeyeceği aşikardır. Aynı 
şekilde günahkârlık ya da kölelik de hiçbir 
dışsal şeyin ürünü değildir. Bu basit bir 
önerme ile ispatlanabilir. Eğer bedenin sağ-
lığı yerindeyse, serbest ve etkin olarak yiyip 
içiyorsa ve dilediğini yapıyorsa, bunun in-
san ruhuna faydası nedir? Kötülüğün en 
tanrısız köleleri bile bu tür zevklerin tadını 
çıkardığı zaman durum bu değil midir? Di-
ğer taraftan kötü sağlık, tutsaklık, açlık, 
susuzluk ya da dışsal bir başka felaket nasıl 
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insan ruhuna zarar verebilir? Allah’a en 
yakın insanlar ve en temiz vicdanlılar bile 
bu tür sıkıntılarla sarsılmaktadır. Bunların 
hiçbiri ruhun özgürlüğüne ya da köleliğine 
etki etmez. Bu nedenle, bedenin bir kutsal 
cübbe giymesi, kutsal yerleri ziyaret etmesi, 
dini vecibeleri yerine getirmesi, dua etmesi, 
oruç tutması, belli yiyeceklerden kaçınması 
ruha yardım etmez.6 Ruh, bedenle bağlantılı 
hiçbir işten yardım alamaz. Bu türden etkin-
likler ruhu özgürlüğe ve doğruluğa götür-
mez. Bahsi geçen işler her türden kötü in-
sanlar tarafından yapılabilir ve ortaya çıka-
racağı tek şey ikiyüzlülük olur. Elbette bu-
nun tersi de doğrudur. Eğer beden laik ya 
gündelik elbiseler giyer, sıradan yerlerde 
yaşar, herkes gibi yer, içer, sesli olmayan 
bir biçimde dua eder ve yukarıda ikiyüzlü-
                                                 
6 Günümüz okuyucusu için Ortaçağ insanlarının 
kurtuluşlarını güvenceye almak için gösterdikleri 
çabayı takdir etmek zordur. Örneğin, Reform’un 
gerçekleşmesinden önce, Luther’in memleketi olan 
Wittenberg’deki Kale Kilisesi (Castle Church) kutsal 
eşyalarkoleksiyonu ile meşhurdu. Bu eşyalar arasın-
da Bakire Meryem’in sütü ve bebek İsa’nın beşiğin-
den tahta olduğuna inanılan acayip nesneler bile 
vardı. Wittenberg’i ziyaret edip bu eşyaları görenle-
rin (ve uygun bir katkıda bulunanların) Araf’ta geçi-
recekleri zamanın kısalacağına inanılırdı. 
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lerin yaptığını söylediğimiz işleri yapmaz-
sa, ruh bir zarar görmez. 
 
Dahası, tefekkür ve derin düşünme gibi 
ruhun yapabileceği her türlü işi reddetmek 
çözüm değildir. Bu hiçbir sonuç vermez. 
Tek ama yalnızca tek bir şey insanı 
Hristiyan yaşamına, doğruluğa ve özgürlü-
ğe götürebilir. Bu da Allah’ın Sözü, yani 
Mesih’in Müjdesi’dir. İsa’nın Yuhanna 
8:36’ta söylediği gibi “Oğul sizi özgür kı-
larsa, gerçekten özgür olursunuz.” Ayrıca 
Matta 4:4’te şöyle söylemektedir: “İnsan 
yalnız ekmekle yaşamaz, Allah'ın ağzından 
çıkan her sözle yaşar.”7 

 
 

İhtiyaç duyulan tek şey: Tanrı’nın sözü 
 
                                                 
7 Luther’e göre Allah’ın sözü sadece Kutsal Ki-
tap’tan ibaret değildir. Aynı zamanda sadece bir 
bilgi kaynağı olmaktan çok daha fazlasıdır. Allah’ın 
Sözü’nü Yaratılış 1. bölümde Allah’ın konuşmasıyla 
dünyanın var olmasına benzer biçimde kudretli ve 
yaratıcı olarak görmektedir. En nihayetinde söz ile, 
Mesih’i (Tanrı’nın / Allah’ın Sözü olarak bilinir) ve 
dinleyenlerde iman yaratacak biçimde Mesih’in 
ölümünün ve dirilişinin vaaz edilmesini kasteder. 
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O zaman şunu açık ve kesin olarak vurgu-
layalım ki, ruhun yalnızca tek bir şeye ihti-
yacı vardır: Allah’ın sözüne. Bu eksik ol-
duğu zaman, ruh temel teşkil eden biricik 
şeyden mahrum kalacaktır. Allah'ın sözüne 
sahip olmak ruhu zengin kılar; ruhun başka 
neye ihtiyacı olabilir ki? Allah’ın sözü ya-
şam, gerçek, ışık, esenlik, doğruluk, kurtu-
luş, sevinç, özgürlük, hikmet, güç, lütuf, 
yücelik ve hayal edebileceğiniz başka her 
bereketin kaynağıdır. İşte bu nedenle 
Mezmur 119’da ve Kutsal Kitap’ın diğer 
pek çok yerinde Allah sözüne karşı derin 
bir özlem ve iç çekiş vardır. Bu durum ayrı-
ca Allah’ın sözünün işitilmediği ruhsal kıt-
lıktan daha büyük felaket olmadığını söy-
lemektedir (örneğin bkz. Amos 8:11). Bu-
nunla birlikte, Allah’ın sözünü gönderme-
sinden daha büyük bir merhamet yoktur. 
Mezmur 107:20’de söylediği gibi “Sözünü 
gönderip iyileştirdi onları, Kurtardı ölüm 
çukurundan.” Bu nedenle Mesih, sözün 
hizmetini yapmak için dünyaya gelmiştir. 
Benzer biçimde bütün elçiler, episkoposlar 
ve rahipler de Allah’ın sözüne hizmet et-
mek için çağrılmış ve atanmışlardır.  
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“Allah’ın sözü nedir, nasıl kullanılmalıdır, 
zira Allah’ın söylediği pek çok söz var?” 
diye sorabilirsiniz. Bu soruya Pavlus’un 
Romalılar’a mektubunun 1. bölümünde 
söylediklerin-den yola çıkarak cevap veri-
rim. Söz, Allah’ın beden almış, ölmüş, 
ölümden dirilmiş ve bizi kutsal kılan Kutsal 
Ruh aracılığıyla yüceltilmiş Oğlu’yla ilgili 
Müjde’dir. Mesih’i vaaz etmek, ruhu bes-
lemek, onu doğru kılmak, özgürleştirmek 
ve kurtarmak anlamına gelir – öğüt imanla 
kabul edilirse eğer. Zira Allah'ın sözünün 
kurtaran ve yararlı etkisi yalnızca iman et-
mekle ortaya çıkar. Elçi Pavlus Romalılar 
10:9’da şöyle yazmaktadır: “İsa'nın Rab 
olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Allah'ın 
O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman 
edersen, kurtulacaksın.” Pavlus ayrıca Ro-
malılar 10:4’te şöyle der: “Oysa her iman 
edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasa'-
nın sonudur.” Gene Romalılar 1:17’de şu 
ilkeyi beyan eder: “İmanla aklanan yaşaya-
caktır.” Allah’ın sözü herhangi bir iş yoluy-
la kabul edilmez ya da onurlandırılmaz; 
yalnızca iman yoluyla benimsenmelidir. 
Böyle olunca insan ruhunun yaşam ve doğ-
ruluk için yalnızca Allah’ın sözüne ihtiyaç 
duyduğu açıktır; insan ruhu yalnızca imanla 


