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ŞEYHMUS GÜVEN

  

Said Nursi topluma daima kardeşlik,İhlas ve itidali tavsiye etmiş.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Adıyaman Merkez Turuş köyünde doğdum.İlk okulu köyde bitirdim.Sonra medrese
eğitimi aldım.Emekli İmamhatipim.

  

  

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

  

  

Risale’i Nur’ u rahmetli Hacı Şükrü efendinin tavsiyesi üzerine Adıyaman Merkez
köylerinden Kamışlı Köyüne Kur’an Öğrenmeye gittim.8-9 ay orada kaldım.Orada
hocamız Ahmet Tanrıöver bana küçük sözleri verdi.Onu hem yazdım hem
okudum.Böylelikle Risale’i Nur’u ve Osmanlıcayı da öğrenmiş oluyordum.Daha 11-12
yaşlarındaydım.Sonra İhlas Risalesini,Ramazan,iktisat ve Şükür Risalelerini okudum ve
yazdım.bu hayatımda bir çekirdek oldu.sonra Diyarbakırda bir köyde Hocanın
medresesine gittim.O hoca Efendi de Risale’i nur’ u tanıyordu.
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Bilahare,Mardin’in bir köyünde devam ettim.Orada halis bir nur talebesi ve daha sonra
müftü olan Ahmet Yılmaz’ dan 1966-67 yıllarında ders aldım.Ve çok istifade ettim.

  

Bilahare Adıyaman Gölbaşı İlçesinde imamlık görevine başladım.Sonra Besni İlçesinde
22 yıl görev yaptım.ve daha sonra Besni’ ye gelen ve siyaseti çok seven bir müftüyle
münakaşalarımız oldu.O zaman çok alim ve fazıl olan Abdussamed Hoca Üstadın
faziletlerini anlatınca o müftü ikna oldu.Bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Allah ondan
razı olsun.

  

  

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

  

Besni deyince Asım abiyi unutmak haksızlık olur.O Mübarek ve Rahmetlik insan her
sabah gelir ve bazen sabah kahvaltısı yaptırır,fakirlere bakardı.Risale’i Nur’ u çok çok
okurdu, Allah Rahmet eylesin kabri nur içinde olsun.

  

  

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

  

Eskiye göre, Maşaallah Çok hayli fütühatlar var.O zorluklardan şimdi çok şükür saray gibi
yerlere çıkılmış.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

İşaratul İcaz’ı çok seviyorum.Risale’i Nur’ un zaten her yeri kendi makamında ayrı ayrı
özellikleri var.

  

  

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

  

Üstad’ ın inayet altında olduğuna inanıyorum.Yoksa o kadar zehir ve hapisler insanı deli
etmese de bu kadar hizmeti yaptırmaz diye düşünüyorum.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorusunuz?

  

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

  

Said Nursi topluma daima kardeşlik,İhlas ve itidali tavsiye etmiş.Ve topluma daima barış
ve sulh’ u sağlamıştır.Devletin yapamadığını yapmış bir kahramandır.
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*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençlere Risale’ i Nur’ u okumalarını,araştırmalarını ve cemaat şeklinde okumalarını
tavsiye ediyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY

  

 

  

 4 / 4


