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ABUZER KARA

  

  

1.Kendinizi tanıtırımsınız.

  

Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.İlk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19
82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987
Temmuzunda
işe girdim. Şu anda Adıyaman Merkez Teke1 75.Yıl YİBO da
Memur olarak çalışıyorum.Bahçelievler Mahallesinde ikamet edip,Evli ve
beş çocuk babasıyım.

  

  

2.Risale-i Nuru nasıl,nerede,ve kimin vesilesiyle tanıdınız.

  

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

  

  

3.Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu
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.Bu soruyu cevaplamak için Risale-i Nuru okuyup yaşamaktan geçer.Neler
kazandırdıkları ise;İnsanca yaşamayı,insanları ve diğer tüm mahlukatı(canlı-cansız)
yaratandan ötürü sevip şefkat göstermeyi,doğru ve zararsız yolun İslamiyeti yaşamakta
olduğunu,iman gözlüğünü göze takıp her hadiseye o nazarla bakmayı,ibret
almayı,dünyanın hakikaten bir misafirhane olduğunu,Âhiret aleminin bir vitrin
olduğunu,asıl ve ebedi hayatın diğer alemde olduğunu, ALLAH’ın varlığını ve diğer imani
rükünleri(Meleklerin varlığı,Âhiretin varlığı,Haşır vb) gökteki güneşin gündüz içinde var
olması katiyetinde gösterdiği ,başta insan olarak kendimizi çok
güzel bir şekilde okumamızı,nereden gelip nereye gideceğimizi,insanın asıl görevinin
neler olduğu,her şeyin kendi mahsus dili ile Yüce ALLAH-ı zikrettiğini ve kısacası hem
dünya hayatını hem de âhiret hayatının nasıl ve ne şekilde kazanılacağını,ve sonunda da
inşallah kabre
iman ile 
girme gibi paha biçilmez bir sonucu kazandıracağına bütün zerratı vücudumla inanıyor
ve o yolda son nefese kadar Yüce Mevlamın bizleri rızası dairesinde istihdam etmesini
temenni ediyor ve yalvarıyorum.

  

  

4.Risale- Nur ile alakalı unutamadığınız bir hadiseyi anlatır mısınız.

  

Risale-i Nurla yeni tanışmış ve derslere devam ediyoruz.Adıyaman da Ömer Erdem
kardeşimizde İmam hatip okulunu okuyordu.Bir gün Ömer Kardeşimiz Sıratut vakfında
kalırken abdest almak için sıratut camisine gider.Akşam vakti,Karşıda Bir abi ve yanında
tanımadığı bir kişi var.Abi, Ömer kardeşe derki; bu arkadaş sizin Samsata savcı olarak
atanmış,buna yardımcı ol ,bir otel bul, der..Bu vesileyle Ömer kardeş Savcıyla tanışır ve
bir otel bulur,savcı sorar,o kaldığınız yerde(Sıratut vakfı) epey sesler geliyordu,orası
nedir?

  

Ömer kardeşde orası nur medresesidir.Öğrenciler kalıyor.Hatta gideceğiniz yerde
de(Samsat) böyle bir medresemiz var,oradaki arkadaşlarla tanışırsanız size yardımcı
olurlar der.Tabi bu arada savcı gördüklerini ve duyduklarını güzelce bir not alıyor.Savcı
Samsata gelir göreve başlar,hemen kısa bir süre sonra Samsat medresesini gözetim
altına alır.Kimler gider kimler gelir,biraz hakkında bilgi topladıktan sonra;bir gün biz
okulda iken birkaç jandarma gelip bizleri okuldan alıp birkaç arkadaşla birlikte adliyeye
götürdüler,sorgu,sual.Sizler dedi, burada bir aşevi var oraya gidiyor muşsunuz,Said
Nursinin kitaplarını okuyursunuz,orada yemek
ve çay içiyorsunuz vb.niye gidiyorsunuz,daha bunun dışında neler yapıyor ve niye
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gidiyorsunuz gibi,tabi geçmiş gün buna benzer 
sualler sordu.Bizlerde o zaman; evet böyle bir yere gittiğimizi, ama yemek veya çay için
gitmediğimizi ,sırf dinimizi öğrenip,okul derslerimize rahat bir ortamda çalışmak için
gittiğimizi, Said Nursiye ait kitapları da okuduğumuzu ve
bundan böyle de okuyacağımızı söyledik.Birkaç kere
birkaç arkadaşla
bu şekilde ifadeye gittik ve sonunda da beraat ettik.

  

İşte bu olay epey zaman geçtiği halde halen zihnimde tazeliğini koruyor. Allah’ın
yardımıyla çocuk denecek yaşta olmamıza rağmen korkmadık ve aynı kaldığımız yerden
medresemize devam ettik.

  

  

5.Sizin bakışınızda Adıyaman’da Risale-i Nur Başlangıcından günümüze nasıl görülüyor?

  

Mükemmel bir şekilde görüyor ve şahit oluyorum.Çünkü bundan kısa bir süre
diyebileceğim bir zamandı.1995 yılına kadar malumunuz şu andaki vakıf yerinde bulunan
iki katlı bahçeli vakıf Cuma geceleri sohbetlerde bazen dolmadığı ve ancak mübarek
gecelerde dolduğu halde,aradan 15 yıl gibi bir zaman geçmiş ve şu andaki ders yapılan
salonun ALLAH’a çok şükür yapılan hizmetler netice vermiş oluyor ki
tıklım tıklım doluyor,büyük çoğunluğunu da genç kardeşlerimiz teşkil ediyor.Elbette
bunun bir sebebi de, üniversitenin açılması ise de diğer taraftan hizmette bulunan
kardeşlerimiz ve ağabeylerimizin kendi üzerlerine düşen görevlerini bihakkın ifa ettiğine
bağlıyorum.

  

Hatta şu andaki vakıf yapıldığı zaman böyle büyük bir salon nasıl dolar,böyle bir soluna
ihtiyaç var mı şeklinde ben kendi kendime sormuştum.Hizmetin o günlerden bugünlere
gelmesine vesile olan tüm Ağabey ve kardeşlerimizden ALLAH ebediyen razı olsun.
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6.Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yer ve cümle nedir?

  

  

Risale-i nurun neresini, hangi mevzunu okumuşsam oradan istifade görmüşüm ve
bundan dolayı herhangi bir yeri diğer yere tercih edemiyorum.

  

Bu soruya cevap vereceğim zaman şu konu,bu konu,diğer konu ve baktım ki baştan başa
bütün külliyatın her bir konusu her tarafa ışıklar saçan elektrik lambası gibidir.Bununla
birlikte çok cümleler var,ama bir cümle ve bir yer söyleyeyim;

  

“İman her nurdur,hem kuvvettir. Evet Hakiki İmanı elde eden adam kainata meydan
okuyabilir.”

  

Birde Âyet-ül Kübra Risalesi çok istifade ettiğim yerler arasındadır.

  

Bununla beraber yinede Cennet sekiz tabaka olup,hiç birbirlerine mani olmadığı ve
benzemediği gibi,birine girildiğinde onun letafeti evvelki girilenin lezzetini tazelendirdiği
gibi,risaleler aynen öyledir.

  

  

7.Üstadın 28 sene hapis,19 defa zehirlenişi, ve hayatının sizde düşündürdükleri nelerdir?
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Bu olaylar büyük zatların bir kaderi , ızdırabsız bir dava kök tutması zor., Hz.Ademle
başlayan iman küfür mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir.Ehli iman cephesinde
görevli zatlar görevlerini ifa ederken karşı taraf ehli küfürde onlara engel olmak için
elinden gelen engellerde bulunacak,hapse atacak,işkence edecek,öldürecek…

  

28 sene hapis yatması ise Risale-i nur için bir ilanat, adete bir duyuru olmuş,bu vesileyle
çokları Nurları didik didik okumuş, düşman iken dost suretine dönmüş,hapishaneler
olmuş, bir medrese-i yusufiye , iki üç kişiyi göz kırpmadan öldüren katil ,nur dersleri
sayesinde tahta bitini öldürmeyecek bir konuma gelmiş, düşman zehirlemiş,ALLAH
öldürmemiş,çünkü görev bitmemiş ve görevlidir.

  

  

8.Said Nursi Hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış neler kazandırmış?

  

  

Tüm Müslümanların birlik ve beraberliğinin perçinleşmesi için iman edenler kardeştir,
hakikati ile yola çıkarak nesebi kardeşliğinden çok İslam
kardeşliğine önem vermiş,bu bağlamda uhuvvet risalesini telif ederek birlik ve
beraberliğinin 
oluşması için çok çalışmış, birliğin ve beraberliğin olduğu yerde dirliğin olacağını
belirtmiş ve bunları da 20. ve 21. Lem’alarda izah etmiş,birlik beraberlik sonucu 3 kişinin
bir cizgi üzerinde omuz omuza durmasını yapacağı hizmetlerinin yüz on bir kişinin
hizmeti ile denk tutmuştur.İslamın birlik ve beraberliği 
için çok büyük çaba harcamış ve ALLAH- ın izniyle muvaffak olmuştur.
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9.Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz.

  

  

Sesim yetişse Kâinatın yüksek bir yerine çıkıp sesim çıktığı kadarıyla küre -i arzdaki tüm
gençlere diyecektim:Ey insanlar ve özellikle gençler, Risaleleri ciddi ve tefekkür-vari bir
şekilde okuyun,okuyun ki kendinizi de okumuş olasınız.Dünyada iken,cennet hayatı
yaşamak istiyorsanız kurulan Risale-i Nurların Manevi sofralarına oturun.O sofralarda ne
ararsan bulursun, yok yoktur,ne ararsan o var,ama her göz sahibi tüm olanları
görmeyebilir,sizlerde bu sofraya buyurun,bu sofradaki çeşitli manevi gıdalardan istifade
edin yararlanın.Hayat burada,yaşam burada.Kur’anın hakiki bir tefsiri
olan Nur Külliyatını biran evvel alın okuyun,okuyun,okuyun….. derdim.
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