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HÜSEYİN TAŞTAN

  

Her grub kendi kabiliyet ve istidadına göre hizmet ediyor.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Köy hizmetlerinden emekliyim.Bu sürede hem derslere gidiyorum hem Kur’an
okuyarak-Allaha şükür- hayatımı verimli geçiriyorum.

  

  

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

  

Ben şanslı bir aileden olduğum için ilkokul üçüncü sınıfta iken Risale-i Nuru duydum.
Zaman zaman da okudum.

  

  

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

 1 / 5



HÜSEYİN TAŞTAN

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:45 - 

  

Risale-i Nur bana meslek hayatımda hata yapmamam için adeta bir koruyucu melek gibi
oldu.Çoğu zaman kendi kendime,sakın Hüseyin,onun bunun malını yeyip yanlış
yapma,yoksa senin şahsında,bulunduğun Nur Talebelerine söz gelir,sonra çok perişan
olursun.

  

Onun için –Allaha çok şükür- 34 yıl 4 ay çalışma hayatımda Risale-i Nurun çok faydasını
gördüm.Bana bir pusula gibi yönümü gösterdi.

  

  

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

  

  

Askerlik yaptığım İzmir’deki ağabeylerin fedakârlığını hiç unutamıyorum. Kitapçı Selim
abi,halıcı Mustafa abi bana çok yardımcı oldular.

  

1971 yılı ihtilalinde derslere giderken,iki iki gidip dersleri şevkle yapıp,yine ikişer ikişer
ayrılıp evlerimize gidişimizi unutamıyorum.

  

1980 ihtilalinde ise Risale-i Nur Külliyatını sakladığımı da hiç unutamıyorum.

  

  

*Sizin nazarınızda Adıyamanda , Türkiye ve Dünyada Risale-i Nur hareketi
Başlangıcından günümüze- nasıl görülüyor?
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Allah-a çok şükür,eskiye göre hizmetler daha organizeli ve birbirini kıskanmayarak her
sahada –maşaallah- fütuhatlar oluyor.

  

Her grub kendi kabiliyet ve istidadına göre hizmet ediyor.Zaten Üstadımız:
”Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır.”diyor.

  

  

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

  

  

Risale-i Nurun her yerini okur severim.Ancak 26.Lem’a benim fıtratıma daha uygun
geliyor,diye düşünüyorum.

  

  

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

  

Üstadın hapishane hapishane dolaştırılmasının hikmeti,o davanın büyüklüğüne ve o
davanın bir nevi reklamı olarak anlıyorum.Yoksa Üstad nasıl bu davasını duyuracaktı.
Bence binlerce hikmetten biri de bu olsa gerek,diye düşünüyorum.
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*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?

  

 

  

Üstadın Kürtlere ve Türklere hizmeti,ayrıca uhuvvet,tesanüd konusunda fevkalade
hizmeti,hal-i hazır birlik ve beraberliğimizde büyük faydası olmuştur.

  

Hatta Üstadın bu hizmeti olmasa idi,İslâm aleminin daha perişan ve zavallı olduğu görülü
rdü.

  

  

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

  

 

  

Gençlerin Risale-i Nurları okumaları olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum.

  

Bir de gençlerin büyük yaşlı kimselerden ders almalarını tavsiye ediyorum.

  

Mesela ben Hulusi abiyi gördüm.Böbrekten ameliyat olmuş,torbası olduğu halde derse
gelip,dershanede gençlerle beraber dinlemesi beni çok etkilemişti.
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Onun için gençlerinde bunun gibi hadiselerden ders almasını tavsiye ediyorum.

  

Rahmetli kayınpederim de çok yaşlı olduğu halde bir genç gibi dersleri hiç ihmal etmezdi.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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