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ABDULLAH TEL

  

Risale-i Nur,kafanızdaki şüpheleri gideriyor.

  

  

*-Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Abdullah Tel.48 yaşındayım.20 senedir Avukatlık yapıyorum.

  

Van Eğitim Enstitüsünü bitirdikten sonra Diyarbakır Hukuk Fakültesinden mezun oldum.

  

  

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

  

Çocukluk yaşımdan beri duymuştum.Pederimin Risale-i Nur talebesi olması ve benimle
ilgilenip -Küçük Sözler- vermesi hayatımda bir nüve teşkil etmiştir.

  

1962’de babamla camiye gittiğimi ve camide benim gibi çocukların az olduğunu
hatırlıyorum.
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1976-78 yılları arasında Avukat Yusuf Kutlu’nun yanında çalışırken ve onun yanında
-Uhuvvet,Ene ve Zerre- Risalesini görmüştüm.

  

Uhuvvet risalesini anladım ama ‘Ene ve Zerre’ risalesini anlayamıyordum.

  

Hacı Mahmut Allahverdi abimiz zaman zaman büromuza gelirdi.

  

Bir gün ona bu durumu açınca,rahmetli öyle nefis bir açıklama getirdi ki benim Risale-i
Nuru daha da 
tanımama vesile oldu.

  

Bilahare Van-da Eğitim Enstitüsünü okurken dershanede kalmış olmam Risale-i Nuru
ciddi manada okuma ve tanımama yardım etti.

  

  

*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Beş yaşımdan beri çok şükür babamın ve annemin teşvikiyle namazımı kılarım.

  

Camileri seviyordum ama niçin sevmek gerektiğini bilmiyordum.

  

İşte Risale-i Nuru okuyunca “Tahkiki İmanı” elde ediyor, adeta dava adamı olmak
istiyorsunuz.
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Risale-i Nur,kafanızdaki şüpheleri gideriyor.Kâmil manada bir müslüman oluyorsunuz.

  

Tahkik-i imanı elde edince dünyanın mevki ve şöhreti sizi aldatamıyor.Bildiğiniz gibi;

  

  

“İmân, yalnız icmâlî bir tasdikten ibâret değildir. İmânın çok mertebeleri vardır. Taklidî bir
imân, husûsan bu zamandaki dalâlet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkikî
İmân ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkikî imânı elde eden bir kimsenin İmân ve
İslâmiyeti dehşetli dinsizlik kasırgalarına da mâruz kalsa, o kasırgalar bu İmân kuvveti
karşısında tesirsiz kalmaya mahkûmdur.” [1]

  

  

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

  

Çok hatıralarım var ancak çok orijinal ve beni etkileyen bir hatırayı sizinle paylaşmak
istiyorum;

  

Bundan on sene evvel Kastamonu ilimize bağlı İnebolu ilçesinde bulunan bacanağımın
yanına bir yaz tatilinde gitmiştik.

  

Orada bulunan Üstadın talebelerinden İbrahim Fakazlı abiyi ziyaret ettik.Fakazlı abiye;

  

‘Bize Üstadla veya Risale-i Nurla alakalı bir hatıranızı anlatır mısınız?’diye sordum.
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Fakazlı abi de;

  

-Halk partisi döneminde bize karne ile ve çok az gaz yağı veriyorlardı.

  

Yine gazım bitmişti.Gazı almak üzere sıraya girdim.Sıram gelince gazyağı vermediler.

  

Ümitsizce hanıma ne diyeceğimi düşünürken,gözüm bir ara dış kapının eşiğine çevrildi.

  

Mevsim kıştı,her yerde kar vardı.Birde ne göreyim;karne ile alacağım gaz yağının belki
yirmi misli bir bidonun içinde , kapının önüne konulmuş olarak duruyordu.

  

Bu elbette ki Risale-i Nurun kerâmetiydi.Çünkü biz hep gaz yağını Risaleleri yazmak için
ışıklandırmada kullanıyorduk,dedi.

  

  

Bir de Risale-i Nuru okuyunca,dershaneleri gezince çok tevafuklarla karşılaşıyorsunuz.

  

Şüphesiz bunlar birer ihsan-ı ilahidir,diye düşünüyorum.

  

  

*Sizin nazarınızda Adıyamanda , Türkiye ve Dünyada Risale-i Nur hareketi
Başlangıcından günümüze- nasıl görülüyor?
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Her yerde olduğu gibi,Adıyaman’a da Risale-i Nurlar gelmiş ve Allah’a çok şükür
okunmuştur.

  

1952 yıllarından beri o muazzam Kur’an tefsiri olan Nur külliyatı manen virane evlere
girmiş, onları tamir tamir etmiş,nursuz insanları nurlandırmıştır.Memleketin maddi ve
manevi havasını değiştirmiştir.

  

Çok zor şartlar altında,çok küçük bir odadan başlamış,bu gün güzel daha geniş
mekânlarla gençlerin ve ihtiyarların elinden düşmeyen bir hale dönüşmüştür.

  

Risale-i Nur insanlara mutedil bir kültür vererek taklidi imanı tahkik-i imana
çevirmiş,Türkiye sınırlarını aşmış,Amerika’dan Afrika’ya,Endonezya’dan Rusya’ya,Türkî
cumhuriyetlerden ta Yemen ve Suudi Arabistan’a kadar gönüllerde taht kurmuş,İnşallah
layık ellerde hak ettiği yere gelecektir.

  

Bu milletleri cehalet,esaret ve ümitsizlik musibetlerinden kurtaracaktır.

  

  

*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yer ve cümle nedir?Bu meseleyi açar
mısınız?

  

Risale-i Nuru sırayla okurum;Sözler-Mektubat-Lem’alar-Şualar-Mesnevi-i Nuriye okurum.

  

Sırasıyla İhlas Lem’alarını her on beş günde bir okurum.

  

Yalnız şahsî değil,cemaatle de okumak gerektiğine inanırım.Çünkü bu şekilde şahs-ı
manevi oluşur.
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“Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. eğer o
cemiyet, imtizac edip ittihad şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi
ruh-u manevisi ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır.” [2]

  

  

*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?

  

Bilindiği üzere iman ve küfür ilk Peygamberle birlikte başlamıştır,durmuyor da...Şimdiye
kadar da devam ediyor.

  

İslâmiyet Arabların gevşemelerinden sonra Selçukluların ve Osmanlıların hayatiyete
geçmeleri bilahare Osmanlıların da son döneminde lakaydlık ve İslâmdan uzaklık hatta
daha sonra milletin inançlarıyla savaşma,millete rağmen yapılan iş ve hareketler gibi
tehlikelere karşı Bediüzzaman Said Nursi gibi kahramanların sayesinde sed çekildi.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

İhtilalleri atmacaların serçe kuşuna tasallutu ve onların kabiliyetinin gelişmesi gibi
görüyorum.

  

“Atmaca kuşunun serçelere tasliti, zâhiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe
kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder. Meselâ, "kar"ı pek bâridâne ve tatsız telâkkî
ederler. Halbuki, o bârid, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gâyeler ve öyle şeker gibi
tatlı neticeler vardır ki, tarif edilmez.” [3]
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İhtilallerin zararı büyüktür.Zulümdür,hak-hukuk ve hürriyeti hiçe saymaktır.Bu milletin
inanç ve iradesiyle bir nevi alay etmektir.

  

  

*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?

  

Kur’an’dan çıkan Risale-i Nurlar Van’dan başlayarak İsparta ve muhtelif illerde
yazılmış,topluma daima müsbet hareketi,muhabbeti,kavl-i leyyini ve asayişin teminini
sağlamıştır.

  

  

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

  

Bir program dahilinde günün belirli saatlerinde okumaları gerektiğine inanıyorum.

  

Ayrıca Nur talebelerinin yanına giderek onları dinleyip,onların tecrübelerinden istifade
etmeleri gerektiği kanaatindeyim.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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[1]  Sözler |B.Said Nursi- Konferans | 705.

      

[2] Sözler | On Dördüncü Söz | 152

      

[3] Sözler | On Sekizinci Söz | 211
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