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DAVUT ÖNCEL

  

“Risale-i Nur’lar halka mal olmuştur.”

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Besni’ nin Sarı yaprak Köyünde doğdum.İmam Hatip Lisesi ni bitirdim.İmam Hatiplik
yapıyorum.

  

  

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

  

Sarı yaprak münbit bir köy.Hemen hemen %60-70 ‘ inin evinde Risale’ i Nur’ un her kitabı
çok şükür var.

  

Burada hizmetlerin hikayesi; bir iftiradan dolayı rahmetli Mustafa Saplak isminde bir abi
hapse giriyor.Orada Risale’ i Nur’ u tanıyor ve öğrendiği hakikatleri hapisten çıktıktan
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sonra evinin bir odasını hizmet için ayırıyor.Adıyaman ve komşu illerle irtibatı
sağlıyor.Orda bir nüve olup,sonra dershane,sonra nisa dershanesi derken daire çok
genişliyor elhamdulillah.

  

  

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

  

Benim Risale’ i Nur’ ları daha çok Adıyaman İmam Hatip Lisesinde okurken Allah Razı
olsun Sefer Akgül,M.Ali Pektaş gibi ağabeyler vesilesiyle okudum ve önemini
anladım.Sonra Bitlis İmam Hatip Lisesi’ nin yatılı kısmını kazanınca oraya gittik.Orada
Allah Razı olsun Molla Yusuf,C.Huyut,Huyutlular bizlere Risale’i Nur’ un o muazzam
hakikatlerini anlattılar.Orada o zamanın gençlik ve spor müdürünü hiç unutamam.
Hemşerim Hasan Özbey bey ile İmam hatipte el ele vererek oradaki hemşerilerimizin
dershaneye gelmesine vesile olduk.

  

Risale- i Nur’ u okuyunca hayatımızda namaz kılmanın önemini tahkiki imanın olmazsa
olmaz olduğunu,haliyle hayatımız birden değişti.Hele o samimi insanların çalışması size
öyle tesir ediyor ki , değişmemek mümkün değil.

  

  

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

  

Unutamadığım hatıram 1980 ihtilalinden evvel Bitlis’ te yatılı İmam Hatip-i okurken bir
gün dershanemizi askerler basmıştı.2-3 asket bir de yüzbaşı vardı.Ben yazılı ve Arapça
öğrenmek için gelmiştim,dedim.Onun üzerine beni bıraktılar.
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*Sizin nazarınızda Adıyamanda , Türkiye ve Dünyada Risale-i Nur hareketi
Başlangıcından günümüze- nasıl görülüyor?

  

Çok istikrarlı bir Risale-i Nur hizmeti var.Hatta halka mal olduğunu söyleyebilirim.

  

Kime sorarsanız sorunuz,Nur Talebelerine itimad eder ve onlardan zarar geleceğine
inanmazlar.Hüsn-ü kabul görmüş haldeyiz,çok şükür.

  

  

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

  

Risale-i Nurlardan Sözler,Mesnevi-i Nuriye-yi çok severim.

  

Anlamadığım en muğlak ve zor meseleyi üç-dört defa okuyunca,anlar ve huzur duyarım.

  

Vecize olarak da çok sevdiğim;” Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sâbit zannettik.
O zan sebebiyle bütün bütün zâyi' ettik. Evet şu güzerân-ı hayat bir uykudur; bir rü'ya
gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider...”vecizesidir.
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*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

Darbelerde, Nur talebelerinin müsbet hareket etmelerinden dolayı zarar çektiklerine pek
inanmıyorum.Risale-i Nur âhirete yönelik bir hizmet olduğu için bize karışamıyorlar.

  

  

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

  

“Cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz değil.”

  

Bir dava sahibinin çok muvaffakiyeti onun çektiği zahmet ve belalara bağlıdır,diye
düşünürüm.

  

  

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

  

Ben Üstadın İstanbul’daki hamallara verdiği nutukla sekiz taburu intizama getirmesini ve
ırkçılık mikrobuna karşı İslâmiyeti esas almasını ve Risale-i Nur vasıtasıyla Türkçenin
safiyetini korumasını fevkalade hadiseler olarak düşünüyorum.
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*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençlerin kendilerini iyi yetiştirmelerini ve nesillerini iyi tanımalarını istiyorum.

  

Allah’ı iyi bilmeleri için de Risale-i Nuru çok hem de çok çok okumalarını tavsiye
ediyorum.

  

  

*Hiç rüyanızda Rasulullah ve Üstadı gördünüzmü?Nasıl?

  

Mahrem olur ama şöyle bir rüya gördüm;

  

10-15 sene evvel ben bir havuzda yıkanırken Hz.Ebubekir (ra),Hz.Ömer (ra) ve
Peygamberimizi rüyada gördüm.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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