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ABDULKADİR EVREN

  

  

“Tabîattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmiyecek bir surette öldürüyor; küfrün temel taşlarını zîr
ü zeber ediyor.”

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Abdulkadir Evren..1958 Samsat doğumluyum.15 yıl gardiyanlık yaptım.Şimdi
emekliyim.Allah-a şükür fırsat buldukça Risale-i Nurları okuyorum.

  

  

*Risale-i Nuru nasıl,nerede ve kimin vesilesiyle tanıdınız?

  

1974 tarihinde Mustafa Demir hocamızın Samsat ilçemize gelmesi ve bizlerle ilgilenmesi,
Kur’an’ın bu asırda Mu’cize-i manevisi olan Risale-i Nuru tanımamıza vesile oldu.Allah
O’ndan ebeden razı olsun.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Risale-i Nuru okuyunca hayatımda yüzde yüz bir değişiklik oldu.Namaza başladım.Eski
başı boş arkadaşlıklarımı bıraktım.Ağzımdan çıkan kötü sözleri terk ettim.Çok şükür
eskiye göre hayli mesafe aldım,diyebilirim.Şüphesiz bu Risale-i Nur ve birbirimize
tesanüdle çalışan kardeşlerimiz sayesinde oldu.

  

  

*Risale-i Nurla alakalı unutamadığınız bir hadiseyi anlatır mısınız?

  

Unutamadığım bir hatıra;bizim Ömer isminde saf ve biraz da ölçüsüz bir kardeşimiz,
Adıyaman’dan Samsat’a gelen garajda görüştüğü yeni tayin olunan solcu bir savcıyla
tanışıyor.

  

Savcıya hizmetlerden bahsediyor.Mustafa Hocanın yaptığı güzelim hizmetleri bir bir
anlatıyor.

  

Tunceli’li olan savcı da Samsat’ta göreve başladıktan birkaç gün sonra Mustafa Hocanın
kaldığı yeri basıyor.Biz o zaman ortaokuldaydık.Bizi de çağırdılar.Sonra halk bize sahip
çıktı.Hasan ağa vardı.Nurlara çok dosttu.O bize sahip çıktı.Ve savcıda yaptığı hareketten
vaz geçti.

  

  

*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?
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Gençlik rehberini çok okurum.Aslında Risale-i Nurun hepsi güzel ve mükemmel.

  

Sözler, Lem’alar ve 23. Söz çok hoşuma gider.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

İhtilallerin daima hizmetimize büyük zararı olmuştur.Çokları kitaplarını sakladı, korkup da
derslere gelmeyenler oldu.

  

  

*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençlerin bol bol Risale-i Nuru okumalarını ve anlatmalarını,not tutmalarını tavsiye
ediyorum.

  

Bu asrın en tesirli ilaçları Risale-i Nurdur.Küfrün temel taşlarını tar-u-mar ediyor.

  

“Tabîattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmiyecek bir surette öldürüyor; küfrün temel taşlarını zîr
ü zeber ediyor.” (Lem’alar.)
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