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Hepimize eşit derecede mi zeka verilmiş; Risalelerde bu
konuda bilgi var mı?
Bu konu hakkında Risale-i Nur'da geniş bir izahat bulunmuyor. Ama Risale-i Nur'un
birçok yerinden insanların yaratılış bakımından eşit olmadığını da anlıyoruz. Yani
insanlar fıtrat ve yaratılış bakımından bir tarağın dişleri gibi eşit değildir.
Her insana aynı denklikte ve eşitlikte kabiliyetler verilmemiştir. Yukarıda da ifade
ettiğimiz gibi, bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşit ve müsavi yaratılmamış,
kimisi deha derecesinde kimisi vasat derecede kimi de avam derecede
yaratılmıştırlar. Allah hikmeti gereği her insana değişik ve farklı ölçülerde
kabiliyetler bahşetmiştir. Bu yüzden her insan kabiliyet noktasından fıtrat
bakımından müsavidir, denilemez.
Üstadımızın şu ifadeleri fıtrat açısından mutlak eşitliğin mümkün olmadığını açık bir
dil ile ifade ediyor.
"Mağlâtalı, divanecesine bir sual:"
"Bir kısım ehl-i hüküm diyorlar ki: Madem sen bu memlekette
duruyorsun. Şu memleketin cumhurî kanunlarına inkıyad etmek
lâzım gelirken, sen neden inzivâ perdesi altında kendini o
kanunlardan kurtarıyorsun? Ezcümle, şimdiki hükûmetin
kanununda, vazife haricinde bir meziyeti, bir fazileti kendine takıp,
onunla bir kısım millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek,
müsavat esasına istinad eden cumhuriyetin bir düsturuna
münâfidir. Sen neden vazifesiz olduğun halde elini öptürüyorsun?
Halk beni dinlesin diye hodfuruşâne bir vaziyet takınıyorsun?"
"Elcevap: Kanun tatbik edenler, evvelâ kendilerine tatbik ettikten
sonra başkasına tatbik edebilirler. Siz kendinize tatbik etmediğiniz
bir düsturu başkasına tatbik etmekle, herkesten evvel siz
düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz.
Çünkü bu müsavat-ı mutlaka kanununun bana tatbikini
istiyorsunuz. Ben de derim:"
"Ne vakit bir nefer, bir müşirin makam-ı içtimaîsine çıkarsa ve
milletin o müşire karşı gösterdikleri hürmet ve teveccühe iştirak
ederse ve onun gibi o teveccüh ve hürmete mazhar olursa veyahut
o müşir, o nefer gibi âdileşirse ve o neferin sönük vaziyetini alırsa
ve o müşirin vazife haricinde hiçbir ehemmiyeti kalmazsa; hem eğer
en zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebebiyet veren bir erkân-ı
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harp reisi, en aptal bir neferle teveccüh-ü âmmede ve hürmet ve
muhabbette müsavata girerse, o vakit sizin bu müsavat kanununuz
hükmünce bana şöyle diyebilirsiniz: 'Kendine hoca deme. Hürmeti
kabul etme. Faziletini inkâr et. Hizmetçine hizmet et, dilencilere
arkadaş ol!..' "(1)

"Tenkitkârâne bir suale cevaptır."
"Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki: "Sen neden bizden küstün? Bir
defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekvâ
edip 'Bana zulmediyorsunuz' diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz
var, bu asrın muktezası olarak hususî düsturlarımız var. Bunların
tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim
olmaz. Kabul etmeyen isyan eder. Ezcümle, bu asr-ı hürriyette ve bu
yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde, müsavat esası üzerine
tahakküm ve tagallübü kaldırmak düsturu bizim bir kanun-u
esasîmiz hükmüne geçtiği halde, sen kâh hocalık, kâh zâhidlik
suretinde teveccüh-ü âmmeyi kazanarak, nazar-ı dikkati kendine
celb ederek, hükûmetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-ı
içtimaî elde etmeye çalıştığın, zâhir halin ve eski zamandaki macerayı hayatının delâletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise, şimdiki tabirle,
burjuvaların müstebidâne tahakkümleri içinde hoş görünebilir.
Fakat bizim tabaka-i avâmın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden
tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları bizim daha ziyade işimize
yaradığı için o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin
vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif düşüyor. Onun
için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvâya ve küsmeye hakkın yoktur."
"Elcevap: Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer
kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde
ve terakkîde muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip
hesabına geçer. Madem kanun-u fıtrata tatbik-i harekete
mecburiyet var; elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nev-i
beşerin hilkatindeki hikmet-i esasiyeyi kaldırmakla, mutlak müsavat
kanunu tatbik edilebilir."
"Evet, ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım. Ve meşreben
ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve
şefkaten ve İslâmiyetten gelen sırr-ı adaletle, burjuva denilen
tabaka-i havassın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri
muhalefetle çalışanlardanım. Onun için, bütün kuvvetimle adalet-i
tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın
aleyhindeyim."
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"Fakat nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka
kanununa zıttır. Çünkü Fâtır-ı Hakîm, kemâl-i kudret ve hikmetini
göstermek için, az birşeyden çok mahsulât aldırır ve bir sayfada çok
kitapları yazdırır ve birşeyle çok vazifeleri yaptırdığı gibi, beşer
nev'i ile de binler nev'in vazifelerini gördürür. İşte o sırr-ı
azîmdendir ki, Cenâb-ı Hak, insan nev'ini, binler nevileri sümbül
verecek ve hayvânâtın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek
bir fıtratta yaratmıştır. Sair hayvânat gibi kuvâlarına, lâtifelerine,
duygularına had konulmamış; serbest bırakıp hadsiz makamatta
gezecek istidat verdiğinden, bir nevi iken binler nevi hükmüne
geçtiği içindir ki, arzın halifesi ve kâinatın neticesi ve zîhayatın
sultanı hükmüne geçmiştir."
"İşte, nev-i insanın tenevvüünün en mühim mayası ve zembereği,
müsabaka ile, hakikî imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak, mahiyet-i
beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, kalbin öldürülmesiyle,
ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Evet, şu hürriyet perdesi altında
müthiş bir istibdadı yaşayan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya
lâyık iken ve halbuki o tokada müstehak olmayan gayet mühim bir
zâtın yanlış olarak yüzüne savrulan kâmilâne şu sözün,"
"Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hürriyet?
Çalış, idrâki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!"
sözünün yerine, bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim:
"Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hakikat?
Çalış, kalbi kaldır, muktedirsen âdemiyetten!"
Veyahut,
"Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı fazilet?
Çalış, vicdanı kaldır, muktedirsen âdemiyetten!" (2)

Dipnotlar:
(1) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a.
(2) bk. age.
İlave bilgi için tıklayınız:
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- İnsanların zekası doğuştan farklı mıdır, Nurlardan istifade edilerek cevap verebilir
misiniz? Okulunu başarısız bitiren çocuklar; okumak istemiyor, okumalarını
sağlamak için neler önerirsiniz?..
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