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MEHMET GÜZEL

  

Üstadın birlik ve beraberlik konusundaki hizmetleri saymakla bitmez.

  

 

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1946 Adıyaman/Besni/Şambayat/Atmalı köyünde doğdum.Babamın imamlığından dolayı
çocukluğum Besni’de geçmiştir.Oradan da Suvarlı köyüne geçtik.

  

  

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

  

Risale-i Nurları tanımam Suvarlı’da olmuştur.Babam daha önce Atmalı köyünde iken
Risale-i Nurla ilgili yazılar gelir ve öğretmenlerle birlikte okurlardı.Bundan dolayı asıl
tanımama sebeb olan Suvarlı köyünde Ömer Pektaş ve Mehmet Özgün-dür.

  

Askerden önce tanımamla birlikte asıl tedkik edişim askerden sonraki döneme rastlar.

  

Ömer Pektaş’ın evinde derslere devam ederdik.Bunu sürekli devam ettirdik.
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1972 yılında Şambayat’ta bir okula memur olarak atandım.İrtibatım devam edip,
Adıyaman’a gider Hacı Mahmut abiyle görüşürdük.

  

Bazen ilçelere gidececeği zaman Mahmut abi beni de Şambayattan alır,ilçelere ders
yapmaya giderdik.

  

  

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

  

Risale-i Nur bana istikrarlı bir hayat kazandırdı.Zamanın fitnesinden o iman hakikatlarını
okumakla belli bir noktaya kanalize edip,bunu çocuklarıma da vermeye vesile oldu.Beni
bir çok yanlış şeylerden,saplantılardan korumuştur.Kardeşlerimizle irtibatımı
sıklaştırmıştır.

  

  

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

  

1974 yılında Bekir Berk abinin Adıyamandaki bir dava üzerine gelmesi ve mahkeme
safhasındaki duruma şahid oluşum ve kardeşimizin davasının beraatla sonuçlanmasıyla
beraber dışarıdaki mahşeri kalabalık unutamadığım hatıralarımdandır.

  

Bu da Risale-i Nurun iman hakikatlarının toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu
göstermiştir.
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-1974-75 yıllarında Rahmetli Hulusi abi iki sene üst üste yaz aylarında Adıyamana
gelmişti.Kendisiyle beraber o zaman 15 gün kalma imkânım olmuştur.

  

Kendileri ve Mahmut abiyle beraber Samsat ve Kâhta ilçelerine gitmiş,oralarda kalmıştık.

  

Bir anda oradaki insanlarla birden kaynaşmış olduğunu gördüm.

  

O 15 gün içerisinde Hulusi abiye yaptığım hizmetleri unutamıyorum.

  

  

  

*Sizin bakışınızda Adıyaman-da (veya Türkiye ve dünyada) Risale-i Nur –Başlangıcından
günümüze- nasıl görülüyor?

  

O zaman bir elin parmakları kadar iken,şimdi büyük gelişme göstermiştir.Ancak o
günlerin tadını ve şevkini hiç unutamıyorum.O zaman okullardaki öğrencilerle yapılan
hizmetler,şimdiki hizmetlerin şevkini oluşturmuştur.Şimdi ise onların semerelerini kat kat
almaktayız.

  

  

*Üstadın 28 sene hapis,19 sefer zehirlenişi ve hayatının sizde düşündürdükleri nelerdir?

  

Üstad kendisi bunu kaderin bir cilvesi olarak değerlendirmektedir.Kader bunu bana layık
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görmüştür diyor.

  

-Vahşi Şaban abi Üstadın Risale-i Nur ile olan irtibatını kendisini ziyaretimizde şöyle
anlatmıştı.

  

Zübeyir abi Afyon hapishanesine gidiyor.Üstadın yemeklerini hazırlayan Zübeyir abi
gittikten sonra,kendisinin hayatının daima tehlikede olacağını düşünerek daima yemeğini
yapacak ve gözü önünde bulunacak birisini istiyor.Benim yemeğimi kim yapacak
dediğinde Vahşi Şaban abi;

  

-Ben yaparım,diyor.

  

Üstad devamlı yumurtayı yağda pişirir,üzerine yoğurt döker,yerdi.

  

Şaban abi yemeği yaparken Üstada;-Üstadım yumurtalarınız çok mu pişsin,diye
sorar.Üstad buna cevap vermez.İki defa sorunca Üstad ensesine vurarak;

  

-Keçeli beni dünya ile meşgul etme,hizmetimi devam ettiriyorum.Görevini yapacaksan
yap,yoksa çek git,diye kızdığı hatırasını anlatmıştı.

  

Görülmektedir ki,Üstad hayatının her safhasında ve her anında Risale-i Nurun inkişaf
etmesi,o hizmeti kesintisiz olarak devam etmesi için dünya ile meşgul olan şeylerden
uzaklaşmış,hizmete yönlendirmiştir.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?
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1960 ihtilaliyle beraber büyük zulüm yapılmıştır.Hizmetin neşrinde sıkıntılar oluştu.

  

O zaman Ahmet Tanrıverdi abinin ihbar edilmesiyle beraber Besni cezaevine
götürülmüş,kitapları toplatılmıştı.Hatta onlardan Osmanlıca bir tane benim elime
geçti,bende mevcuttur.

  

1971 mart muhtırasında da Türkiye genelinde bütün Müslümanların üzerinde bir baskı
oluşturuldu.

  

1980 ihtilalinde ben Şambayatta iken bir öğretmenin ihbarı üzerine evim arandı,
kitaplarımı alıp götürdüler.Sonra komutan yüzbaşı Oğuz Karaalioğlu sıkı yönetim
komutanı idi.Kitapları tedkik ederek;Bu kitapların herhangi bir şekilde zararı yoktur dedi
ve kitaplarımın verilmesini ve sahibi hakkında işlem yapılmaması emrini verdi.

  

1997- 28- Şubat kararlarıyla birlikte hakkımda karakola bazı ihbarlarda bulunulduğunu
duydum.Yapılan ihbarları Allah benim hayrıma çevirdi.

  

Ancak Türkiye genelinde bu durum hizmetin daha da gelişmesine neden oldu.

  

  

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

  

Üstadın birlik ve beraberlik konusundaki hizmetleri saymakla bitmez.Uhuvvet ve İhlas
risalesindeki meseleler Müslümanların müsbet manadaki münasebetini sağlamıştır.
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Kendisine yapılanları müsbet karşılamış ve devam ettirmiştir.

  

İçimizdeki şahsi kinlerin İslâmın hizmetine sunulmasını ve onların nazara verilmemesini
istemiştir.

  

  

  

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

  

Risale-i Nurun iman hakikatleriyle ilgili meselelerini sık sık okusunlar ve okuyup
anlamadıkları yerleri bilenlere sorsunlar.Ve zamanla hayatlarındaki önceki halleri ile
sonraki hallerinin farkını göreceklerdir.

  

Cemaata devam etsinler ve böylece istikamet dairesini kendileri tayin etsinler.

  

Gençlere bu hakikatları duyurmak için üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor.

  

Aileler çocuklarının istikamet dairesinde Risale-i Nur camiasındaki irtibatlarını
sağlasınlar. Ve çocuklarını bu konuda azami bir şekilde camianın içine çekmek için
gerekli gayreti sağlasınlar.
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*Hiç rüyanızda Rasulullah ve Üstadı gördünüz mü?Nasıl?

  

Suvarlı köyünde iken rüyamda bir odada Üstad talebelere ders veriyor,ben de oraya
gidiyorum.Oda da iken eliyle bana sus diyerek,oturmamı istedi.Bu arada benimle
konuşmayıp onlara ders vermeye devam etti.Başında da sarığı bulunmakta idi.

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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