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AHMET POLAT

  

İslamiyet güneş gibidir.Üflemekle sönmez

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Adıyaman doğumlu ve beş çocuk babasıyım.

  

  

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

  

Risale-i Nuru çocukluğumdan beri bilirim.Ağabeylerimin nur talebesi olmaları benim için
büyük bir nimettir.Mehmet abim 40 seneden beri dershanede yalnızca Risale- i Nur ile
meşgul olur.Abimin nurları tanıması ise H.Mahmut abinin yanında terzi kalfası olarak
çalışması ile başlar.Sonra Abdurrahman Bozdoğan Abi ile ticari ortaklık kurdular. Nar
bahçeleri kiralayarak Kayseri’ ye nar ticareti yaptılar.Sonra Dursun Kutlu ve diğer
ağabeylerin yardımıyla bir kitabevi açtılar. Bu işte pek istikrarlı olmayınca Mersin’ e
dershanede vakıf kalmak üzere gitti.Mersin’ de enteresan
hatıraları var.

  

Bir gün hizmet için bir köye 3-4 kardeşle gidiyorlar.Tabi bu bir kahvede sohbet yapmaya
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başlayınca bazıları muhalefet ediyor.Vaaz vermek istiyorsanız camiye gidin diyorlar.Onlar
ise,”Efendim Cami’ ye adam kazandırmak lazım.” deyince,münakaşalar başlıyor.
Derken,kahvedekiler iki grup oluyor.Kavga çıkıyor.Bu ara abim’ ler orayı terk edip Mersin’
e gidiyorlar.Ancak, olanlardan sonra Jandarma hadiseye el koyunca abimleri Mersin’ de
buluyorlar.Ve neticesinde abim 8 ay hapis yatıyor. Sonra Adana’ ya geliyor.Bir müddet de
orada kaldıktan sonra Kahramanmaraş’ ta 40 seneye yakın kalıyor.Bilahare Ankara’ ya
gidiyor.

  

  

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

  

1960-65 yıllarındaki esas Nur’ ları okumak ve çok fedakar kardeşleri tanımam benim için
apayrı bir dünya oldu.O zaman Kenan Akın,E.Gürsoy,H.Kutlu gibi H.Yılmaz,Hüseyin
Yılmaz’ ların güzelim halleri benim Nur’ ları tanımamda büyük rolleri oldu.Bazen mübarek
gecelerde ve diğer zamanlarda bazen sabahlara kadar sohbetlerimiz,kitap okumalarımız 
oldu.Bunlar benim için çok güzel hatıralardır.

  

  

  

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

  

Risale- i Nur - u ortaokul yıllarında çok okurdum.Şimdi tembellik ediyorum, maalesef.O
zaman da Vehbi Vakkasoğlu din derslerine girerdi.Ben İmam Hatip lisesinde okudum.Yıl
1972-73 sıralarıydı.Bize vecize yazdırırdı.Mesela; “ İslamiyet güneş gibidir.Üflemekle
sönmez ,gündüz gibidir,göz yummakla
gece olmaz.Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.” gibi .
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*Sizin nazarınızda Adıyamanda , Türkiye ve Dünyada Risale-i Nur hareketi başlangıcından
günümüze- nasıl görülüyor?

  

Müthiş bir gelişme hayatımda değişiklik oldu. Ben 50 yaşımdayım.10 yaşımdayken 15-20
kişi ders okurken şimdi binlerce kişi -cemaatlerle -Allah’ a şükür ders yapıyor.Eski ile
yeni arasında kıyaslanamayacak kadar fütuhat var.Çok şükür Allah’ a bu da bize mutluluk
ve huzur veriyor.

  

  

  

*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?

  

Derler ya meyveli ağaç taşlanır. Çilenin en büyüğünü aslında peygamberler ve başta
Peygamberimiz(SAV)çekmişler. Üstad böyle zatların peşinden gittiği için o da çile
çekmiş.

  

Bu davalar kolay elde edilmiyor.Maddi musibetler gibi manevi musibetler de imtihan
gereği diye düşünüyorum.

  

  

*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?
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Said Nursi birlik ve beraberlik için hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş.Hep birleştirici,
bütünleştirici şeyler yapmış.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

1980 İhtilali birliğimizi bozmaya çalıştıysa da Allah’a çok şükür bozamadı, Ufak tefek 

  

bazı şeyler olduysa da yavaş yavaş telafisi yapılıyor Elhamdulillah.

  

  

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

  

Risale’ i Nur’ ları gençlerin okumasını bilhassa Asa-yı Musa,İman ve Küfür
muvazenelerini,Gençlik Rehberini onlara tavsiye ediyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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