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ABDURRAHMAN ULUÇAY

  

Maşallah imanlı gençler çoğalıyor.Bu gençler milletini seviyor,dinini seviyor.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

-Adıyaman Kahta ilçesinde doğdum.25 yıl idarecilik yaptım.Yatılı ilk okullarda kaç nesil
öğrencilerle hatıralarım oldu.

  

Bir idareci olarak, idarecilerin devlet tarafından eğitilmesine ihtiyaclarının olduğuna da
inanıyorum.İdarecilik çok zevkli ama bir o kadar da zor bir iş.

  

  

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

  

Risale’i Nur’u 1988 tarihinde Menzil Şeyh’ i Kahta’ya gelmişti.Orada muhteşem bir
karşılama ve toplantı yapıldı.Hatta mülkiye amiri,daire müdürleri vardı.Ben de gittim.Elini
öpüp intisap ettim.
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Ancak yatılı bölge okulunda arkadaşlarımdan Ramazan Oğuzhan ve Aziz Kaya hocaların
halleri benim dikkatimi çekiyordu.

  

Bir gece Adıyaman’ dan misafir olarak Hacı Mahmut Allahverdi gelmişti.Onun konuşması
ve benim eserleri okumaya başlamam,tahkiki dersin ruhumu ve aklımı tenvir etmesi ile
Risale-i Nur’ u sevmeye başladım.

  

Bu asrın problemlerini bu eserin çözeceğine inanıyorum.Bu düşünceden dolayı tarikatı
bıraktım.O zaman Kahta’ daki Şevket Hoca ve belediyede çalışan Mehmet Zamir de bana
yardımcı oldu.

  

  

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

  

Risale’i Nur’ u okuyunca namazımı şevkle kılmaya başladım.Camilere gittim.Bir gün
sabah namazında Kahta’da Kömür Cami’sine gittim.Orada 3-4 kişi misafir olarak
gelmişti.Onların giyim ve halleri beni çok etkiledi.

  

Bilahare Gaziantep-Nizip’e gittim.Oraya Gaziantep’ ten Nazım abi gelmişti. Oradan da
Birecik’e gittik.

  

  

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

  

Eskiden taklidi bir İslâmî yaşayışım vardı.Şimdi Risale’i Nur tahkiki iman dersi
veriyor.Hem risale’i Nur Kur’ anın malıdır.hem Risale’i Nur’u cemaat tarzında okuyunca
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insana başka bir şevk ve gayret geliyor.

  

Unutamadığım bir hatıram şu ki; Bir gün Çelikhan Yatılı Bölge Okulundayken gece
rüyamda oranın çok yüksek bir dağında bulunuyorum.Gördüm ki çok sevdiğim ve
akrabamdan olan Kahtalı Mehmet Zamir uzaktan geliyor.Üstad’ın kıyafeti gibi bir kıyafet
içinde onu gördüm.Bizler vazifeliyiz hizmet içindeyiz çok şükür,dedi.”

  

  

-Ayrıca Hayatımda büyük bir iz bırakan olay ise şuydu;

  

-Oğlum Merhum Mehmet Serhat Uluçay Yüksek Mühendislikden mezun olup,6,5 yıl
Japonyada Nur hizmetleriyle meşgul oldu.

  

İngilizce ve Japoncayı öğrenmiş olmasından dolayı,Japonlara hizmetleri götürüyor ve
anlatıyordu.

  

Bu vesile ile japonyada üç tane dershane açmıştı.

  

Japon eşi de müslüman olmuştu.

  

15 arkadaşıyla beraber hala -gidip gelenlerden de aldığımız haber üzerine- hizmetler
harika bir şekilde devam etmektedir.

  

Kendisi iki yıl önce kanser hastalığına yakalanmış ve vefat etmiştir.Rahmetullahi aleyh.
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Kendisi için okunan Yasinler 5250-yi bulmuş ve bir çok da hatimler yapılmıştır.

  

  

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

  

Eskiye göre fevkalade bir gelişme ve fütuhat var.Maşallah imanlı gençler çoğalıyor.Bu
gençler milletini seviyor,dinini seviyor.

  

  

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

  

Gençlere Risale’i Nur okumalarını ve aile ve çocuklarını iyi yetiştirmelerini tavsiye
ederim.Üstad’ ın böyle olmasında babasının helal lokmaya çok dikkat etmesinin ve
annesinin O’nu abdestsiz emzirmeyişinin rolü çok olduğuna inanıyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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