
A.FUAT KÖROĞLU

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:50 - 

  

A.FUAT KÖROĞLU

  

“Seyahat ediniz, sıhhat bulasınız.”Bende seyahat etmekle hidayeti buldum.

  

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

  

İsmim, A.Fuat Köroğlu.Adıyaman Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyorum.1956
yılında Adıyaman’ da doğdum.İlk öğrenimimi Adıyaman’ da, lise eğitimimi Erzurum
teknisyen okulunda tamamladım.Ankara yüksek tekniker okulundan mezun oldum.İlk
tayinim Diyarbakır Sanat okulu ,sonra Besni Sanat okulu müdürü,Konya Cihanbeyli ve
Kâhta Sanat okulundan sonra Adıyaman Üniversitesine geldim.Halen orada
çalışmaktayım.

  

Diyarbakır farklı bir yer, burada hiç hatıranız oldu mu?

  

Her Diyarbakır’ a gidenin bir hatırası olur.Bizim de Diyarbakır’da olduğumuz seneler
1980 öncesi fırtınaları ve fikirlerin kavgaya dönüştüğü sıkıntılı yıllardı.Bir cumartesi-Pazar
Adıyaman’ a tatil için gelmiştim. Sonra okuluma dönerken yolda dolmuş biraz önce
geçtiği için gecikmiştim. Halim selim etliye sütlüye karışmayan bir Balıkesirli öğretmen
arkadaşı dövmüşlerdi. Ben hayret ettim.Sonra araştırdım ki onlar onu benim yerime
dövmüşler.Sonra Kahraman Maraş hadiseleri ,okulda Cuma günü İstiklal Marşı’ nı
okumayışları ve durumun çok gergin olmasından o arkadaşımız rapor alarak memlekete
gitmesi ve tayinini kaldırması gibi hadiseler oldu.

  

Risale-i Nur’ u nasıl,nerde ve kimin vesilesiyle tanıdınız?
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Aslında ben bu röportajı bu sorunuza cevap vermek ve bu vesile ile bazı gençlerinde
şevklenerek İslamiyet ‘e ısınabilir niyetiyle kabul ettim.Yoksa böyle bir şey yapmam hoş
olmazdı.Benim ilk hayatım ve aile yaşantımız dini kültürden uzak bir hayattı.Biz senede
bir Ramazan ayında yalnız oruçta hatırlardık.Hadis’ i Şerifte : “Seyahat ediniz, sıhhat
bulasınız.”Bende seyahat etmekle hidayeti buldum.
Ben Erzurum’ da yatılı liseye gitmeseydim aile çevremiz ve yetişme tarzımız İslamiyet’ ten
çok uzak olurdu,belki solcu olurdum.Çünkü yaşadığım çevre buna çok müsaitti.Allaha
çok şükür Erzurum teknisyen okulunu kazanmam babamın okumamı çok istemesi
hayatımızın hidayete dönüşmesinin ilk adımları olmuştu.Yatılı okulda okudum.1971
seneleriydi.Bir yanda anarşi, diğer yanda sağcıların hummalı çalışması şüphesiz
okulumuza da tesir etmişti.Bizim üst sınıftaki arkadaşlar bizi topluyor, konferanslara ve
bazı sosyal faaliyetlere götürüyorlardı.Bir seferinde Erbakan konferans verecek diye ta
gece saat 12 ‘ ye kadar beklediğimiz oldu.Sonra öğrendik ki parti kuracakmış.Yatılı
olduğumuz için hemen her hafta okula sinema getirilir.O zamanın kahramanlık ve macera
ile ilgili filmleri seyrettirilirdi.Mesela; Malkoçoğlu ve Tarkan gibi.Ben Risale-i Nur’ u
sinemada tanıdım.Çoğunun dini ortamda ve bazı arkadaşların vesilesiyle tanıdığı Risale-i
Nur’ u ben bir gün Sinemada film seyrederken arka sıralarımızda oturan ve bizden bir üst
sınıftaki arkadaşlar kendi aralarında sohbet ederken biri diğerine Nurcular mağarada
yaşıyorlar demesi çok dikkatimi çekmişti.Bu asırda insan nasıl mağarada yaşar?Adeta
şok olmuştum.Sonra durumu bir üst sınıftan sevdiğim bir Patnoslu arkadaşa açtım.Allah
razı olsun o bana öyle bir şey olur mu, yok öyle bir şey, istersen ben onları tanıyorum bir
cumartesi seni götüreyim dedi.Zaten cumartesi günlerinde gezmek bizim için
zevkti.Erzurum’ un bir Cumhuriyet Caddesi vardı.Orayı bir geziyor ve bitiremiyorduk.Beni
bir cumartesi günü alıp beraberce dediği yere götürdü.Benim hayalimde şehir dışında
ahşap ve perişan bir yer olarak tahayyül ettiğim yere gitmeye başladık.Bir de baktık bir
apartmanın önünde durdu.Ve kapının zilini çaldık.Kapı açılınca apayrı bir duyguya
girmiştim.Çok aydınlatıcı bir ışık yanında okulumuzdaki bir öğretmen bizi karşıladı.Güler
yüzlü bir haliyle bizi salona davet etti.Tefriş edilmiş olması ve yine orada bulunan
öğretmenin okulumuzda sınıf öğretmeni olduğunu gördüm.Bu manzara beni şok
etmişti.Sonra ders verecek bir hocanın geleceği söylendi.Bilahare bunun Mehmet
Kırkıncı hoca olduğunu anladım.Ben ilmihal bilgiler vereceğini sanmıştım.Baktım
aydan,güneşten,zerreden bahsediyor.Ve onunla Allah’ın ispatını yapıyordu.Oradaki
insanların sempati ve benimle ilgilendiklerinden ve içimdeki boşluğu bu gıdalarla
doldurduğunu ve aradığımı bulmuş gibi bir hal almıştım.Asistan Şener abinin benimle
hususi ilgilenmesi ve Algan Hoca’ nın şefkatle koruması bizim bu daireye girmemize
vesile oldu.

  

Bilahare şubat ayı Adıyaman’ a geleceğim zaman Vahdet abi bana Sözler kitabını hediye
etmiş ve tatilde bitirmemi istemişti.Adıyaman’ da H.Mahmut Allahverdi‘yi ziyaret etmemi
söylemişti.Adıyaman’ a geldiğimde namaza başlamıştım. İslami kültürden mahrum aileme
karşı ne yapacağımı düşünüyor ve açılmamın zorluğunu zerrelerimde
hissediyordum.Ama okuduğum ve yanımda getirdiğim Sözler kitabı bir güven ve namaz
kılmamamın büyük bir vebal olduğunu adeta vicdanımda nakşetmişi.İşte bu duygularla
kalktım evde namaza durdum.İlk olarak pencereden bana bakan annem, hemen babam ve
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kardeşlerime söyleyince onlarda bir bir pencereden namaz kıldığımı görünce ben artık
rahatlamıştım.Çünkü vicdanımın sesini duymuş ve fıtratımın gereğini yapmıştım.Sıra
H.Mahmut Allahverdi abiyi ziyaret etmeye gelmişti.
Bir gün Ulu Cami’ de abdest alırken o okuldan arkadaşım Yaşar Korkmaz’ında yanıma
gelip abdest aldığını gördüm.Camiye beraber gittik.Dertleştik, konuştuk derken
birbirimizden ayrılırken yine başka bir zamandan randevulaştıkten sonra ayrıldık.
Bilahare yine beraber namaza giderken Mehmet Sayıner’ i yanında gördüm.Sayıner ’ in ilk
hali bana Erzurum’ daki milli mücadelecileri hatırlattığı için ve ağabeylerin onlara karşı
ihtiyatlı olmamızı tavsiye ettikleri için yine açılmadım.Sonra onun öyle olmadığını
öğrenince H.Mahmut abi’ yi sordum.Onlarda zaten biz de oraya gidiyoruz, dediler.
Beraber gittik.Rahmetli zaten babamı tanıyordu.Beni o güler yüzlü sevecen haliyle
karşıladı.Benim Nur’ ları tanımamda Şükrü Algan, Patnoslu Mehmet abi, Şener
abi,H.Mahmut Allahverdi ve Dursun abi oldu.

  

Dursun Abidende bahseder misiniz?

  

Onun dükkanı vardı.Hep uğrardık.Bize çay içirir ,bizimle ilgilenir ve bize şefkat
ederdi.Yine bu vesileyle söyleyeyim bir gün H.Mahmut Allahverdi abi, Dursun abi bana
bir teklifte bulundular.Bir 15 günlük seyahat yapacağız.Babamdan izin aldım, zaten
babam onları tanıyor ve onlara güveniyordu.Kendisi İslam’ ı yaşamasa bile onları taktir
ediyor.Bir gün bana “Oğlum senin yolun doğru.” Ve bana devamlı destek oldu. Hele
evimizde ders yapılırken bir köşede kendi haliyle bizi dinlemesini hiç unutmam.
H.Mahmut Allahverdi abi, Dursun abi ve ben Malatya,Elazığ,Erzurum, Tırabzon,
Van,Diyarbakır ve Samsat ilçesinde ve Fırat üstünde salla geçtiğimizi ve çok faydalı ve
istifadeli unutmadığım bir seyahat yaptık.Ailemden ziraat mühendisi bir dayım benimle
hayli uğraştı.Bizi İslami ölçülerle hareket ederek onu da rencide etmeyerek Allah’ a çok
şükür ikna etmesek de ilzam ettik.Bu ara kardeşlerim bu hareketlerimizden dolayı en
azından dost oldular.

  

Risale-i Nur’ dan okuyup istifade ettiğiniz bir mesele?

  

Risale-i Nur’ ların her konusu başlı başına insanın duygularını nurlandıran ve şevk veren
gıdalardan hakikatlerle dolu; ancak bana Şener abi’ nin Lemalar’ daki Kuddüs isminden
yaptığı açıklamayı hiç unutamıyorum.Orayı okurken büyük bir zevk alıyor, kâinattan
kuddüs isminin tecellisini adeta aynelyakin görüyor ve büyük bir zevk duyuyorum.Bana o
ismi hay isminden daha tatlı geliyor.
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Sizin bakışınızda Risale-i Nur istenilen yerde mi?

  

Ben şunu söyleyeyim, Risale-i Nur’ u tanıdığımdan önce ve sonra büyük fütuhatlar
olduğunu gözümüzle görüyoruz.Maşaallah çığ gibi büyüyor.Zamanında parmaklarla
sayılan gençler bu gün maşaallah değil Türkiye’ nin Dünya’ nın bir çok ülkesinde Risale-i
Nur okunuyor.Ve gençler sahip çıkıyor, Elhamdulillah.

  

Üstad’ ın 28 sene hapis, 19 defa zehirlenişi ve hayatının sizde düşündürdükleri nelerdir?

  

Üstad’ ın zehirlenişi, hapiste oluşu adeta bir ehli ihtisasın çok derslere çalışıp terakki
etmesine benziyor.Başta Peygamberler,Evliyalar ve büyük zatlar hayatın bütün eza ve
cefasını çekmişler.Üstad da mücedditliği yolunda çektiği sıkıntılara o gözle bakıyorum.

  

Askeri darbelerin hizmetimize fayda ve zararı sizce nelerdir?

  

Belki garip karşılarsınız.Ama ben hadiseye başka yönüyle bakmak istiyorum. Meşhurdur,
“Nasılsanız öyle idare olunursunuz.” Bizler fert olarak çocuğumuza, ailemize ve
toplumumuza karşı demokrat mıyız.Vazifemizi yapıyor muyuz.Bence ihtilale önce
kendimizde başlamalıyız.Biz demokrat olmuyorsak aile ve toplumda ne olur?Hem bu bir
süreçtir.Nasıl ki kölelikten ücretlik dönemine dönmüş, öyle de ihtilaller miadını
doldurmuş ve sürecini tamamlamıştır, diye düşünüyorum.Hem ihtilalcilerin anayasasını
bu millet yazdı,92 evet verdi.Demek önce fert düzelmeli sırasıyla diğeri gelir zaten.
Bediüzzaman’ ın en büyük çalışmasının bir bölümü de bu değimlidir.

  

Üstad’ ın müsbet metodundan neler anlamalıyız?

  

Said Nursi’ nin en büyük dersi müsbet harekettir.Bütün insanlığı kardeş görerek hiçbir
ayrım yapmadan fikir hürriyetini savunan ve radikal hareketlere girmeyerek topluma
büyük bir huzur ve güven getiren ve İslami cemaatlerin müsbet hareket etmelerinde çok
büyük payı olan ve devamlı müsbeti savunan ve ümit telkin eder bir mümtaz şahsiyettir.
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Gençlere ve gelecek nesillere mesajınız?

  

Gençlik ateşten bir gömlektir.Asır çok tuzaklarla dolu.Sokakta da evinizdeki internete
kadar gençliğin hissiyatına hitap eden ortam hepimizin malumu, işte bu ortamdan
kurtulmak için onların Risale-i Nur okumaları lazım ki o tahribe karşı tamir edilsin.Yoksa
kendilerini koruma ve muhafaza edilmenin mümkün olacağını düşünemiyorum. 

  

Bu güzel çalışmanızdan dolayı Teşekkür ediyorum.

  

MEHMET ÖZÇELİK-NUREDDİN GÜRSOY
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