
ABUZER DEMİR

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:57 - 

  

ABUZER DEMİR

  

Risale-i Nur Kur’ anın ruhunu, gayesini , hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir.

  

Risale-i Nur Kur’ anın ruhunu, gayesini , hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir.

  

  

-Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

  

  

Adıyaman’ da doğdum.32 sene 10 ay Kur’an kursu hocalığı ve imamlık yaptım.İkisi erkek
iki kız çocuğu olmak üzere tahsillerini bitirmiş 4 çocuğum var.

  

  

-Üstadı ziyaret etmişsiniz,görüşmeniz nasıl gerçekleşti?

  

-1955-56 -larda rahmetli H.Mahmut Ağabeyin verdiği bir adres üzerine Konya’ da rahmetli
Abdulmecid Nursi’ nin yanına Arapça okumaya gittim.Kendilerinden Arapça
gramer,mantık ve edebiyat dersleri aldım.

 1 / 9



ABUZER DEMİR

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:57 - 

  

  

-A.M.Nursi uğradığı zulümleri sizinle paylaştı mı?

  

  

“Üstada güçleri yetmeyen gizli zındıka bana yöneldi.”sözünü bizzat O’ndan işittim.
Abdulmecid efendinin yanında iki buçuk sene ders kaldım.Önceleri camide bilahare
belirli saatlerde evine gider ders alırdım.Kendisi o zaman İmam-Hatip Lisesinde tefsir
derslerine girer ve ücret karşılığında çalışırdı.Yani maaşlı bir öğretmen değildi.

  

  

-Siz onun yanına giderken bir zorlukla karşılaştınız mı?

  

  

Hayır, evvela Mevlana Camii ‘nin arkasında buluşur oraya yakın bir camide 2-3 ay ikindi
namazlarından sonra ders yapıyorduk.Yıl 1958-60 aralarıydı.Daha sonra beni yakinen
tanıdı ve güvendi.Evine davet etti.Sonraları ise evinde ders verir oldu.

  

  

-Siz ne yapıyordunuz, bir meşguliyetiniz var mıydı?
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Benim de bir camide talebelerim vardı.Onlara Kur’an okutuyordum.Artakalan zamanımda
da Abdulmecid efendiden ders alarak bilgimi zenginleştirmek istiyordum.

  

  

-Sizin Üstad ile görüştüğünüzü işittik.Bunu bizimle paylaşır mısınız?

  

  

Yanılmıyorsam 1960 tarihlerinde Üstad Ankara’ dan Konya’ ya geliyor.Vefatına yakın bir
tarih.Bir sabah derse geldiğim zaman çok büyük bir kalabalık gördüm.Elimde ekmek
vardı.Abdulmecid abi’ nin kapısının önünde siyah bir araba gördüm.Arabanın içinde
üstadın olduğunu anladım.Arkasında askeriye jipleri O’nu takip ediyordu. Arabaya
yaklaştım.Yanında Dr. Sadullah Nutku abi vardı.Arabanın içinde Üstad yorgana sarılmış
vaziyette ve solunda, sağında talebeleri vardı.Bayram Abi arabayı kullanıyordu. Arabada
Said Özdemir abinin olduğunu duydum.Bir çorba istediler içerden. Abdulmecid’ in ailesi
bir çorba indirdi.Üstad sade suyunu içti.Ardından iki tane yirmi beş kuruşluk sarı parayı
çorbanın içine attı.Sadullah Nutku abi Üstad’ ın kuşluk namazı kılacağını söyledi.Hiç
olmazsa camiye girip arkasında kuşluk namazı kılalım dedi.Ben kalabalıktan dolayı girme
imkanı bulamadım.Cami ve caminin avlusu insan doluydu. Adeta Konya oraya
koşmuştu.Üstad’ a kavuşma imkanını maalesef bulamadım.Sonra Üstad’ ın Mevlana
Camii’ ne gittiğini söylediler.Mustafa Veyiszade ziyaret etti.O Ali Ulvi Kurucu abinin
akrabasıydı.Üstad’ ın geleceğini bir şekilde haber alıp tatil olmasına rağmen Mevlana
türbesini açtırdı.Üstad’ ın dışarıda dua ettiğini söylediler.Hatta çok kalabalık ve izdiham
olduğu için Bayram abi ’ye trafik müdürlüğünün istediği yolda gitmediğinden ceza
kestiklerini ve para cezası verdiklerini duydum.

  

  

-Bize Abdulmecid Abi’ den biraz bahseder misiniz?
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Çok büyük bir alimdi.Edebiyat ve Mantık’ ta çok mahirdi.Oğlu Fuat ile ilgili “Fuadiye”
eserinin konusunu da;dünyanın kuruluşundan cennet- cehenneme kadar olayları teşkil
ediyordu.Bu eserinin bir nüshasını bana verdi.Said Özdemir Abi benden isteyince bir
fotokopisini verdim.Abdulmecid Abi’ den aldığım dersleri, Abdulmecid Abi’ nin Üstad’
dan aldığı dersleri ve notları bir kitap haline getirmiştim.

  

Yeğeni Abdurrahman’ a okutmak için kitap oluşturmuştu.Sonra yeğeni şehit olunca bu
eser kitapları arasında kaybolmuş, kendisi “Ben müftülükten ayrılırken kitaplarım
arasında yine buldum”dedi.Bu kitaptan ilk olarak sana ders veriyorum dedi.Hakikaten
çok mükemmeldi ve ruhumu mest ediyordu.Bir gün bana Mantık dersi verirken 

  

Üstad Bediüzzaman’ın iki kuşun cıvıldaştığı zaman ne dediklerini mantıktan
anlayabiliyorum” dediğini aktarmıştı.

  

  

-Abdulmecid abinin mantık kitabı sizde bulunuyor mu?

  

Evet, var.Abdulmecid Nursi mantık kitabını Üstad’ a göndermiş.Üstad okumuş ve iki
yerde ehl-i sünnet mezhebine uygun olmayan yeri tashih etmiş.

  

  

-Abdulmecid Abi’ yle hiç Risale’ i Nur dersi yaptınız mı?
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Risale-i Nur’ dan bahsetmekten korkardı ve kendisi “Üstad ne kadar cesur ise ben de o
kadar korkağım”derdi.Çok hem de çok çok ihtiyat ederdi.Çünkü kendisine çok zulüm
etmişlerdi.Hem maddi yönü de çok zayıftı.Sadullah Nutku Abi’ nin evinde otururdu.
Kanaatimce Sadullah Nutku Abi ondan kira almazdı.İmam Hatip’ te ders ücreti
karşılığında ders veriyordu ve kut-u leyamut şekilde geçiniyordu.

  

  

-Hocam siz senelerce Kur’ an okuttunuz.Risale-i Nur nasıl bir Kur’ an tefsiridir?

  

  

Risale-i Nur Kur’ anın zahiri manalarını tefsir eden bir tefsir değildir.Ama Risale-i Nur Kur’
anın ruhunu, gayesini , hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir.
Lafızdan gayeye giden bir tefsirdir.

  

  

-Üstad’ ın içtimai ve siyasi cihetinden biraz bahseder misiniz?

  

  

Üstad Said Nursi eşine çok az rastlanan bir zattı.İnsanlar arasında birlik ve beraberliği
için elinden geleni yaptı.En sevmediği bence Müslümanların arasındaki tefrikaydı. Küfür
ve dalaletin karşısına tek başına karşı çıkmış ve milyonlarca talebe yetiştirerek hedefine
korkmadan yürümüştür.
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İçtima-i yönden Peygamberimizi(S.A.V) nasıl taklit etmiştir?

  

  

Kur’ anî caddeyi çok mükemmel anlatarak hayatının her yönünde Sünnet’ i bizzat
yaşamıştır.Allah’ ın varlığını onun kadar isbata çalışan ve peygamberimizi tarif eden
ikinci bir adam asrımızda ortaya çıkmamıştır kanaatindeyim.Her şeyde Allah’ ın
tecelliyatını muşahade etmiş, sünnnet’ i rehber olarak kabul etmiş.Bu hususu Mesnevi’ i
Nuriye’ de çok mükemmel izah etmiştir.

  

  

-Risale-i Nur’ un ehli imanın birliğine katkıları sizce nelerdir?

  

  

Cumhuriyet ilanı arefesinde Müslümanlar lidersiz kalmıştı.Hadiseler Müslümanların
aleyhinde cereyan ediyordu.Bu hengâmede bir lider ihtiyacı doğmuştu.İşte Bediüzzaman
Kur’ andan aldığı ders ile öyle bir eser yazdı ki hem Müslümanları o ümitsizlik
girdabından kurtardı hem de yazdığı eserle küfür ve dalaletin belini kırdı.Ayırca ehl-i
İslamın itikadını ve zayıf olan imanlarını tehlikeden kurtarmaya vesile olmakla asrın
manevi lideri olduğunu fiilen isbatladı.Bilhassa cephe-i harpte yazdığı İşarat-ul İ’caz’ dan
çok zevk alıyor ve istifade ediyorum.

  

  

-Risale-i Nur’ la alakalı unutamadığınız bir hatırayı bizimle paylaşır mısınız?
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Yanılmıyorsam 1956 yılında Şanlıurfa’ da Kur’ an kursuna bir arkadaşla beraber
gidiyorduk.Bulunduğumuz kursun karşısında ikamet eden Abdullah Yeğin ve Hüsnü
ağabeylerin yaşayışları, giyinişleri,hal ve hareketleri beni çok etkiledi.Diyebilirim ki
Risale-i Nur’ u o vesileyle okudum ve tanıdım.Abdullah Abi bir defasında eskimez
yazıdan Küçük Sözler’ i bana hediye etmişti.Bir keresinde de Hatay’ ın Kırıkhan ilçesine
gitmiştim.Çok büyük bir alim olan Selahattin Hoca ve orda ismini sonradan öğrendiğim -
şimdilerde Prof. olan- Alparslan Özyazıcı’ nın hareketleri ve İslami tavırları hala
unutamadığım güzelliklerdendir.

  

  

-Bizlere Abdulmecid Abi’ den hiç unutamadığınız bir hatıranızı aktarabilir misiniz?

  

  

Abdulmecid Abi bir gün: “ Bu millet Mevlana’ yı yüz sene sonra anladı,ama Üstad Said
Nursi’ yi daha erken anlayacak” demişti.Onu hiç unutamıyorum.

  

  

-Hizmetlerin gelişimi o zamandan bu zamana nasıl görünüyor?
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Elbette o zamanki İhlas ve samimiyet şu anki gibi değil.Maddi gelişmeler ve bunun için
de insanların biraz kendi rahatlarına meyli,Risale-i Nur’ lar yeteri kadar okunup
yaşanmaması, tefrikalar ve maalesef cemaatlerin içindeki bazı temeyyüz etmiş insanların
yanlışlarıyla hoş olmayan bazı durumları meydana getirmiştir.İhlas ile samimi çalışan
tabiri caizse hizmet eden avam içinde problem hiç yoktur, kanaatindeyim.

  

  

-İhtilaller mesela 60,71,80,97 darbeler hizmetimize nasıl zarar vermiştir.?

  

  

Kanaatimce bunlar bizler için birer şefkat tokadı olmuş ve Risale-i Nur’ un bütün
Müslümanların umumi malı olduğu hakikatı daha iyi anlaşılmıştır diye düşünüyorum.

  

  

-Üstad’ ın demokratları desteklemesini ve bugünkü demokrat misyonu nasıl
görüyorsunuz?

  

  

Bazı arkadaşların hissi davrandığını düşünüyorum.Siyasi konuda daha itidalli
olmalıyız.Cemaatın kendilerini bir partiye mal etmesini kesinlikle hazmetmiyorum.Bu
konuda bazen zarar ettiğimizi de söyleyebilirim.Ben demokratlığı, insan hak ve
hürriyetlerine taraftar, daima milletini ve dinini düşünmek diye biliyorum.

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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