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HACI MEHMET DOĞAN

  

“Risale-i Nurları okuyunca ahlakım güzelleşti.”

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

H.Mehmet Doğan 1937 tarihinde Güzelçay köyünde doğdum.Bakkallık yapıyorum.50
senedir bu işi yapıyorum.

  

Adıyamanın Kâhta ilçesinde ikamet ediyorum.

  

  

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

  

Çok dindar ve cömert H.İbrahim isminde fırıncı bir abimiz vardı.Ondan Risale-i Nuru
aldım.Bir sohbet yeri açmıştı.Zaman zaman gidiyorduk.Çok istifade ediyor,Risale-i Nuru
okuyor ve namaz kılıyorduk.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Nurları okuyunca ahlakım güzelleşti.Kendimi iyi hissettim,fena şeylerin her türlüsünden
kaçtım..İslâmiyeti öğrendim.Allah affetsin genç iken şapka giyiyordum. Risale-i Nuru
tanıdıktan sonra şapkayı giymedim.Allaha çok şükür.

  

  

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

  

  

Evvela çocuklarımın Risale-i Nuru okumaları,komşularıma Risale-i Nuru anlatmaları,
onların namaz ve ibadet etmelerini hiç unutmuyorum. 

  

Rahmetli annem bu kitapları okuduğum için hapse atılacağımdan korkar.’Aman dikkat et
oğlum’derdi.

  

Babam ise,’Sen İslâmiyeti öğreniyorsun,korkma,sana bir şey olmaz’dediğini hiç
unutmuyorum.

  

Hakikaten hiçbir şey olmadığı gibi,maşallah torunlarım bile Risale-i Nura sahip çıkıyor.

  

Bundan çok hem de çok mutlu oluyorum.
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*Sizin nazarınızda Adıyamanda , Türkiye ve Dünyada Risale-i Nur hareketi
Başlangıcından günümüze- nasıl görülüyor?

  

Kâhta-da eskiden en çok Cuma geceleri on-on beş kişi olurduk.Allaha çok şükür şimdi üç
dershanemiz var.Hem bazı gecede bine yakın oluyoruz.

  

Bu Kur’an-ın bir mucizesi olan Risale-i Nurun bereketi ve fütuhatın bir göstergesidir,
inşallah.

  

  

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

  

Mektubat-Sözler-Gençlik Rehberi-Hizmet Rehberi-Hastalar Risalesi.

  

  

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

  

Zalim insanların Üstadı hazmedemeyişi,gizli zındıka planlı ve proğramlı üstadın hayatını
ortadan kaldırmak istiyorlar.Ama koruyan Allah koruyor.Ne hadleri var ki hayatına son
verebilsinler.
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*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?

  

  

Üstad bütün insanlara Kur’anı mesaj vererek birlikteliği çok mükemmel yakalamış. Daima
müsbet hareket ederek,Türkü-Kürdü-Arabı-Çerkezi velhasıl bütün ırkları İslâmın o
tertemiz bağrında eriterek topluma fevkalade huzur ve barış getirmiştir. Allah ebeden razı
olsun.

  

  

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

  

 

  

Üstad gençlere yazdığı Gençlik Rehberi aslında en büyük bir mesajdır.Böyle bir mesaj
vermek haddimizi aşar.

  

Onun için gençler bilhassa gençlik Rehberinden başlayarak bir,beş yüz belki bin defa
okumaları gerektiğine inanıyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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