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AHMET KUTLU

  

Irkçılık afetini yazdığı müsbet eserlerle o tedavi etti.

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Adıyaman doğumlu,Emekli esnafım.

  

  

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

  

Risale-i Nuru 1952 Sebilürreşad dergisi vasıtasıyla tanıdım.

  

Dergi Üstad Said Nursi’den bahsettiği için abone olmuştuk.Her sayısını dört gözle
bekliyorduk.Sonra abim Dursun Kutlu, Üstadı ziyaret etmiş,Üstad Adıyaman’a dershane
açılmasını isteyince abim;evimizin bir odasını dershaneye ayırmıştı.
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Orada ders yapmaya başladık.

  

Bilahare orası dar gelince geniş bir yer yaptık.

  

Risaleyi Osmanlıcasından okuyordu,biz de dinleyip böylelikle Risale-i Nuru tanımış
olduk,çok şükür.

  

  

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

  

Hayatımız çok değişti.Risale-i Nurun verdiği şevk-i mutlak bütün ümitsizliklerimizin yerini
almış oldu,çok şükür.

  

Namaz sevgisi ve ibadet etme şuurunu okuduğumuz Risale-i Nurdan aldım.

  

  

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

  

Hulusi Yahyagil abinin Adıyamana gelişini ve Üstadı örnek alarak ders yapmasını hiç
unutmam.

  

Derin ilmine rağmen mütevaziliği ve bana imamlık yaptırmasını bir türlü unutamıyorum.

 2 / 6



AHMET KUTLU

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:56 - 

  

Her geldiğinde bir hafta kalır ve bizde misafir olurdu.

  

  

  

*Sizin nazarınızda Adıyamanda , Türkiye ve Dünyada Risale-i Nur hareketi
Başlangıcından günümüze- nasıl görülüyor?

  

O zamanlarda da derslerimiz olurdu ama çok şükür şimdi gençler ve öğretmenlerin
sahiplenmesi fevkalade bizi sevindiriyor ve ümitlendiriyor.

  

  

*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

Ben Lahikalardan çok istifade ettim ve onlar bence olmazsa olmazlardandır.

  

Lahika mektupları hem irtibatı ve meslek ve meşrebimizin çok önemli konularını işleyerek
birlikteliğimizi sağlıyor.

  

Çok önemsiyorum.Bunlar çok önemliymiş ki,Üstad Kastamonu,Barla,Emirdağ lahikalarını
yazmış ve içtimai meseleleri burada halletmiş.
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*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?

  

Şüphesiz bunlar büyük bir haksızlık ama Üstad pes etmemiş milyonlarca insanın imanını
kurtarmış,Allah ebeden razı olsun.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

1960 ihtilalinde bize çok büyük haksızlık yapıldı..İhtilal dönemi Adıyaman valisi, abimin
kitapçı dükkanının vitrinine zorla Atatürk posterini asmak istedi.

  

Abim müsaade etmedi..Sonra abimi karakola götürdüler.

  

O ara posteri astılar..sonra abim döndüğünde o resmi yine indirdi.

  

Valiye Abim;”Bu haksızlığı yapamazsın,kanunda illa asarsın diye bir şey yoktur.Ve
mecburiyet bulunmadığı için bunu yapmaya hakkın yok.”dedi.

  

O da geri adım atarak abimle uğraşmaktan vaz geçti.
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*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?

  

Üstad müsbet metodu,barış ve huzuru sağladı.

  

Irkçılık afetini yazdığı müsbet eserlerle o tedavi etti.

  

  

 

  

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

  

Okumadan başka bir şey söylemeyi fuzuli buluyorum.

  

Ayrıca risaleleri okurken not da tutabilirsiniz.Ne kadar istifade etseniz,o kadar başarılı
olursunuz.

  

  

 

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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