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MEHMET ALİ PEKTAŞ

  

Onun büyük bir davanın büyük kahramanı olduğuna inanıyoruz.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1958 tarihinde Adıyamanda doğdum.Mahallemiz Yeni Pınar mahallesi, komşularımız
amcam Hacı Pektaş,Dursun Kutlu ağabeyler idi.

  

İlkokulu Cumhuriyet ilkokulunda okudum.Sonra İmam-Hatib Lisesine gittim.O yıllar
İmam-Hatibler halkın gözdesi okullardı.Uyumlu bir ekibimiz vardı.Sosyal faaliyetimiz,
okulun öğretmenleriyle diyaloğumuz fevkalade idi.

  

Tiyatrolar ve benzeri faaliyetlerle unutamadığımız günlerimizdi.

  

Bunu bilahare Kayseri de okuduğumuz Yüksek İslâm Enstitüsünde devam
ettirdik.Kayseri’de mahalli gazetelere yazı vermek,Yeni Asya gazetesine bazen yazı
göndermek,Ramazan ayında –ramazan sayfası-nda yazı yazıyorduk.

  

Hatta Sefer-Cevher ve ben mahalli gazetede müstear isimle yazı yazıyorduk.

  

 1 / 9



MEHMET ALİ PEKTAŞ

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:42 - 

Bu faaliyetlerimiz şüphesiz ki,edebiyata olan çok merakımızdandı.Bize yardım eden hoca
ve ağabeylerimizin yardımlarını unutmak insafsızlık olur diye düşünüyorum.

  

  

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

  

Risale-i Nuru İmam-Hatib Lisesinde orta-1. sınıfında iken (1970 senelerinde) çok değerli
öğretmenimiz Vehbi Vakkasoğlu bizi evine davet etmişti.Bir öğretmenin öğrencisini evine
davet etmesi fevkalade bir hadise idi.Çok hoşumuza gitti.Bize kitab okudu,sonra bize
küçük risalelerden –Küçük Sözler-i verdi.

  

Önceleri anlıyamadık ama sohbetlere devam ettik ve biraz gayret edince Nurların o
tükenmez hazinesinden istifade ettik.Çok Şükür…

  

Rahmetli H.Mahmut Allahverdi bize Üniversiteye giderken adres vermesi ve orada
dershanede kalmamız ve ayrıca oradaki Ali Mutlu ağabeyin Kayseri-nin zengin
tüccarlarından olduğu halde fırçayı alıp lavabo ve tuvaletleri fedakârâne temizlemesi
benim Risale-i Nuru tanımam ve okumama çok büyük bir sebeb oluşturmuştu.

  

Ayrıca bilahare kendisine ait meyve bahçesinin hizmet için yarısını vakfetmesi 

  

ve orada okuma programlarının yapılması Rahmetli için sadaka-i cariye oldu.

  

  

*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?
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Risale-i Nur çok şeyleri bize kazandırdı.Her şeyimizi kaybedebilirdik.
Mesela,şerefimizi,insaniyetimizi hatta Allah muhafaza namusumuzu kaybedebilirdik
.Allaha çok şükür,Risale-i Nurla kendimizi koruduk,muhafaza ettik.Bu en büyük bir
kazanım değil mi?

  

  

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

  

Bizim ta ortaokuldan beri edebiyata merakımız vardı.Hala da devam etmektedir. İdealimiz
de TRT’ye girmek ve güzel proğramlarla hem halkı aydınlatmak hem de o arzumuzu
yerine getirmekti.Bu arzuların cevelan ettiği tarihlerde İmam-Hatip-i bitirmiş,üniversite
imtihanlarının sonuçlarını bekleme arefesindeydik.O zaman ben ve teyzemin oğlu Sefer
Akgül’le imtihana girdiğimiz Gaziantep ilinden sonra Niğde de Yusuf Bektaş ağabeyi
ziyarete gittik.

  

Oradan İstanbula hatta Edirne Selimiye camisinde Cuma namazı kılmak için ta Edirneye
gittik.

  

Sonra Konya velhasıl nefis bir gezi ile kendi dünyamızı zenginleştirdik.

  

Maalesef tercihleri iyi yapamayınca Edebiyat Fakültesine gidemedik ancak Kayseri’de
yaptığımız sosyal faaliyetler de onu pek aratmadı diyebilirim.

  

  

Kayseri gençlik teşkilatı kurduk.Orda şiir geceleri,Bediüzzamanı anma
proğramları,Mehmet Akifi anma proğramları,konferanslar tertib etmeye başladık.

 3 / 9



MEHMET ALİ PEKTAŞ

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:42 - 

Mesela,Osman Demirci hocamdan,Yeni Asya yazarlarının hemen hemen bir çoğuna kadar
çağırdık.Çok güzel faaliyetler vardı.

  

Bir minik mehteran takımı kurmuştuk.İlkokul talebelerinden müteşekkildi.Çok güzel
gösteriler yapıyor,sonrasındaki konferanslarla çok güzel hatıralarımız ve unutamadığımız
güzellikler oluyordu.

  

Türkiye’de bizim gibi kurulmuş bir Gençlik Teşkilatı İstanbul,Sakarya ve Gaziantep-ten
başka yoktu.Bununla beraber Cevher,Sefer ve ben bir araya gelerek Kayseri-de sırayla
Ahmet Arif isminde müstear isimle yazılar yazmaya başladık.

  

Bir kardeşimiz o ismin inançsız birisinin ismi olduğunu söyleyince biz de Ahmet Serdar
ile başladık.Ancak o adamın eserlerini de okuma merakına düştük.Hatta bir ara kendimi
neredeyse kaptıracaktım.Ancak sonradan onun yalan ve aldatmayla iş yaptığını fark
edince Risale-i Nurdan aldığım derslerle ona mukabil hayli çalışmalarım ve yazılarım
çıktı.Yeni Asya gazetesinde 15-20 gün bir biri sıra tefrika olarak yayınlandı.Bu ara TRT’ye
girmek arzumuz devam ediyordu.Cevher İlhan kardeşimiz akrabası olan Necmettin
Cevheri-nin bakan olmasını vesile yaparak Ankara’ya ziyaretine
gittik.Bizi kabul etti.Bize sınıflarımızı sorunca üçüncü sınıfta olduğumuzu söyledik.Bize;

  

-Okulunuzu bitirin,gelin.Söz sizi alacağım TRT’ye dedi.Ancak sonra ihtilal oldu.Bu
işimizde olmadı.

  

  

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

  

Bizim bakışımızda,Risale-i Nurun çok geniş bir alanda yayıldığını müşahede
ediyoruz.Ders yerlerimizin,mekanlarımızın değiştiğini söyleyebilirim.
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Adıyaman Merkezde tek bir mağaza olması mümkün değilse,farklı istidad ve kabiliyetteki
kardeş ve ağabeylerimizin farklı yerlerde ders yaptığını düşünüyor ve öyle
anlıyorum.Hatta beni yanlış yerde düşünen kardeşlerimin benim daha istidadıma göre
daha geniş bir kitlede mesela,Radyo veya Tv’de olmamı istemeleri,benim için böyle
düşünmeleri hizmetin daha verimli olacağını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Ben
bunlara nasıl karşı çıkabilirim.O kadar hak ve hukukumuz var.Bizim hizmetimizin ana
prensibi fedakârlıktır.Bunu yapan herkese müteşekkirim.

  

  

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

  

Risale-i Nurdan en çok Mesnevi-i Nuriyeyi seviyorum.Çünkü tabletler şeklinde.. biraz da
şiirsel tarzda olmasıdır.Aslında diğerleri de
bunun açıklama ve şerhleridir. Mektubat sorulara cevab tarzında,Muhakemat çok
harikadır.Bana sorulursa Risale-i Nur kelime kelime okunmalı ve üzerinde durulmalıdır.

  

  

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

  

Düşünün Üstadın safiyeti davasının zirve noktasına çıkması ve kendisinin asrın
hastalığını teşhis ve tedavi eden imam olmasındandır.Yoksa 19 defa zehirliyeceksin,o
vazgeçmeyecek. Bize iki polis gelse,gitme dese biz bir daha gider miyiz?

  

Onun büyük bir davanın büyük kahramanı olduğuna inanıyoruz.
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*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

İhtilallerin hizmete zararları olmamış bilakis parçalanarak bölünüp çoğalmışlar.Her biri
başka bir yerde hizmet etmiştir.Balyozu vurunca ölüp gitmemiş.Hücre bölünmesi gibi
olmuştur.Bir iki olmuş,on beş,altmış olmuştur.Birinin diğerine kalben buğzu
olmamıştır.Risale-i Nur büyük başarıları elde etmiştir.Onunla sonsuz ebedi hayatı
kazanan binlerce belki milyonlarca genç olmuştur.

  

Şu ayrıntı da var.Risale-i Nuru okuyan kendini muhafaza etmiş.Hadiselerin çeşitli yönleri
onu sarsıp ahiretini perişan ettirememiştir.Risale-i Nur talebesi siyasete cemaat şeklinde
girmemiş.Şahıs adına siyasete girmiş ve karşısındaki dizsizlik cereyanına karşı
demokratları koruyarak onları davanın lehinde istihdam etmiştir.

  

Bazı hissi düşünenlerin ve fanatiklerin;”Onlar sizi kullandı.”sözü asla doğru
değildir.Bilakis Menderes-ten Demirel-e,Turgut Özal-dan Tayyib Erdoğan-a kadar
siyasileri müslümanların hürriyetleri için,iyi insanların bazı yerlerde memleket hayrına
güzel hizmetlere vesile olmaları için vesile yapılmıştır.

  

Ezan-ı Muhammedi Türkçeden aslına dönüşmüş,binlerce insan hak ve hukukunu
savunmuş,İmam-Hatibler açtırılmış ve binlerce Kur’an Kursları açılarak milletin dinini ve
ahiretini öğrenme hürriyeti sağlanmıştır.Bunu bilen Üstadın;”Zındıka komitesi” dediği
komite Üstadı ve Nur Talebelerini yok etmek,Müslümanları birbirine kırdırmak için her
türlü pespaye oyunları sergilemişler ama çok şükür bunda muvaffak olamamış,Nur
cereyanı daha da büyümüş,gelişmiştir.

  

“Ecnebî parmağıyla idâre edilen zındıka komiteleri, İslâmiyeti imhâ için, İslâm
memleketlerinde, bilhassa Türkiye'de öyle desîselerle entrikalar çevirmişler, hâince
dolaplar döndürmüşler, hunharâne ve vahşiyâne zulümler irtikâb ve şeytânî ve menfur
plânlar tatbik etmişler ve iğfalâtta bulunmuşlar; iblisâne, sinsi metodlar tâkip etmişler ve
kardeşi kardeşle çarpıştırmışlar ve öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve yaygaralar
yapmışlar, fitne ve fesad ve tefrika tohumları saçmışlardır ki; bunlar İslâmın bünyesinde
derin rahneler açmış ve büyük tahribâtlar yapmıştır. 
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Fakat, o musîbetler, Cenâb-ı Hakkın imdâdı ile, tahrik ve istihdam olunan Bediüzzaman
Said Nursî gibi ihlâs-ı tâmmı kazanmış olan bir zât vâsıtasıyla, rahmet-i İlâhî ile mededres
ve şifâresân ve cihanpesend ve cihanşümûl bir mahiyeti hâiz Risâle-i Nur eserlerinin
meydana gelmesine sebep olmuştur. Ve aynı zamanda, Müslümanları uyandırmış; onları
halâs, kurtuluş çarelerini aramaya sevk etmiştir. Ebedî âhiret hayatlarını kurtarmak için,
hakiki İmân derslerini almak ve Allah'a ilticâ ve emirlerine itaat etmek ihtiyacını şiddetle
hissettirmiş ve bu husustaki gaflet ve kusurâtı; o musîbetlerin ihtar ettiğini idrâk
ettirmiştir. Zâten, insanların, mü'minlerin başına gelen belâ ve musîbetlerin hikmeti
budur. “ [1]

  

“Ehâdis-i şerifede gelmiş ki: "Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına
geçecek eşhâs-ı müdhişe-i muzırraları, İslâmın ve beşerin hırs ve şikakından istifade
ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder ve koca âlem-i İslâmı esaret altına
alır." [2
]

  

İlk okuldan Üniversiteye,Prof ve Rektörüne kadar kendini okutturmuş, gönüllerde taht
kurmayı Allaha çok şükür başarmıştır.Çünkü ilahi kanunlara göre hareket etmiş
milyonlarca tüyü bitmemiş insanların hakkını savunma şuurunu vermiştir.Bunu yaparken
şüphesiz bedel ödemişler.Çünkü Üstad:

  

“zaman gösterdi ki, cennet ucuz değil; cehennem dahi lüzumsuz değil.

  

Üstada ve davasına yapılan zulümlerin bence bir kısmı burada verilmiştir.Büyük bir kısmı
da ahrette sorulacağına şüphem yoktur.

  

  

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

  

İslâmın birliği için tarihi çok üstün bir vazife yüklenmiş,bu vazife ahiret ve dünya ile ilgili
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Üstad öyle değişik millet ve ırkları bir araya getirmiş ki, bakıyorsun,İngiliz var,Amerikalı
ve Rus var,Filipinli ve Türk var,Kürt var ve bu insanları bir arada tutmak fevkalade bir şey
işte.Bence Kur’anın cihan şümul prensipleriyle bunu başarmıştır.

  

Mesela;Şeyh Said isyanına karşı üstadın metodu çok harika.Aslında Üstadın müsbet
metodu çok oyunları bozmuş bir kardeşlik havası estirip,dünyada bile cennet hayatı
yaşatmayı başarmıştır.

  

Pkk-nın aslında alt yapısına bakarsanız Marksist bir temele dayanıyor.Maalesef bazı saf
insanları tabiri caizse kullanıyorlar.

  

  

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

  

Gençler okuyacak.Yani dünyasını öğrenmek,kabiliyetlerini geliştirmek ve fıtratını
yaşamak için okuması lazım.Aslında biz okumalıyız.Hem bunu bilerek yapmalı, yoksa
sonradan şöyle yaparım,demektense hemen başlamalıdır.Çünkü ertelenen iş yapılmayan
iştir.

  

Hem okuyan insanın aslında ben onu yazmasını ve ondan anladığını ve kendisine mal
olanı alması için bizzat anlayarak ve yaşayarak okumasından yanayım.Her zaman
mutlaka elimin altında bir kitabım olur.Not tutarım.Bazen şiir,yazı yazar ve onları
dosyalarım.Beş altı kitap olacak kadar malzemem var.Allaha çok şükür.İstikbalde onları
değerlendirmeyi düşünüyorum.

  

  

*Hiç rüyanızda Rasulullah ve Üstadı gördünüz mü?Nasıl?
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Üstadı rüyamda görmedim ama genç iken ve safiyetimin olduğu yıllarda Peygamberimizi
(Asm) rüyamda gördüm.Şeklini pek tasvir edemiyorum ancak nurani bir zat olduğunu ve
elini öptüğümü biliyorum.Ondan sonra da göremedim.Maalesef safiyetim pek
kalmadı.Anlaşılan “bu yaramaz çalışmıyor.”diyor,diye düşünüyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY

  
   

    

[1] Sözler | Konferans | 722

      

[2] Mektubat | Yirmi İkinci Mektup | 260
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