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DAVUD GÜNEŞ

  

“Risaleler daima toparlayıcı ve toplumu kaynaştırıcı rol oynamıştır.”

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

32 sene memurluk yaptım.PTT-den emekliyim.

  

  

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

  

Risale-i Nurları Şeyhmus Güven Hocamın getirdiği kitaplar ve Ali Güven Hocanın bizi
dershaneye götürmesiyle tanımış oldum.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Hayatımıza düzen ve mutluluk verdi.Ara sıra kıldığım namaz yerine artık bilerek namaz
kılma şuurunu verdi.

  

  

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

  

Memuriyette tayinim Erzincan’a çıktı.Orada bulunan kardeşler bana sahip çıktılar.Hiç
zorluk ve yabancılık çekmedim.Bilahare Mardin-e de giderken oradaki nur talebeleri bana
yalnızlığımı hiç hissettirmediler.

  

  

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

  

Hizmetler eskiye göre maşallah çok iyi.Kıyas edemeyecek kadar inkişafta elhamdulillah.

  

  

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

  

Risale-i Nurların hepsini okuyorum.Çünkü her birinin her bir yerde ayrı makamı var.
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*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?

  

Üstada zulüm yapılmış ama o hiçbir zaman taviz vermemiş.Dünyaya meydan okumuş.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

İhtilallerde daima haksızlık,karşıyı hor görme olup,keyfi kanun uygulanmıştır.

  

  

*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?

  

Üstadın Uhuvveti esas alıp,ırkçılığı men edici yazı ve risaleleri daima toparlayıcı ve
toplumu kaynaştırıcı rol oynamıştır.

  

Kardeşçe yaşamaya vesile olmuştur.
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Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençlere tavsiyem,örf ve adetlerini korudukları gibi,asrımızın bütün yaralarına cevap
veren Risale-i nuru okumalarını ve başkalarına da tavsiye etmelerini istiyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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