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MEHMET TEPE

  

Risale-i Nur, Severek ibadet yapma şevki verdi.Sünnet- i Seniyye’nin önemini anladım

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1944 doğumlu Adıyaman Samsat ilçesi Yarımbağ Köyünde Doğdum.Emekli
İmamım.Risale’i Nur’ u severim.

  

  

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

  

Risale’i Nur’ u 1960 yılında bir hoca arkadaş vasıtasıyla tanıdım.Bana -Küçük Sözler’ i
verdi.Sonra Adıyamanla irtibat kurdum.Allaha Şükür, ta o zamanlarda dershane
açtık.Hizmetler hala da devam ediyor.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Hayatımı çok etkiledi.Severek ibadet yapma şevki verdi.Sünnet- i Seniyye’nin önemini
anladım.

  

  

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

  

Bekir Berk Abi Bir gün Urfa’ dan Adıyaman’ a gelirken Samsat’ tan geçti.Biz çok mutlu ve
mesrur olduk.O zaman rahmetli Hacı Mahmut Allahverdi ve Nazım Ağabeyler de
vardı.Nazif Ağa yol paralarını verdi.

  

Çelikhan’ da bir öğretmen kardeşi ihbar etmişler.Onun Mahkemesine gelmişti.O zaman
imkanlar çok azdı.Kamyonla gittik.Onlar şöför mahallinde otururken biz de üstü açık
kamyonun arkasında Adıyaman’ a geldik.

  

  

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

  

Tabi çok gelişmeler var.O zaman bir oda vardı.Şimdi Maşallah saray gibi ders yapılan
binalarımız var.Hatta iki katlı bir dershaneyi yıkıp yenisini yapmaya çalıştıklarında çok
üzülmüş,hatta ağlamıştım.Nasıl böyle bir dershane yıkılır, diye düşünmüştüm.Sonra
büyük ve mükemmel binayı ve hizmetleri görünce sevinmeye başladım.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

Risalelerin hepsini okurum ve çok istifade ederim.

  

Allaha çok şükür Risale’ i Nur’ u 15-20 defa okuyan birisiyim.

  

  

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

  

Üstad’a yapılan zulümlerden dolayı çok üzülüyorum.Bir adam düşünün ki, hayatını bu
milletin âhiretine feda ediyor.Siz ise buna kalkın da zulüm yapın.Bu kabul edilir cinsten
olmasa gerek.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

Darbelerde Nur talebelerine pek dokunulmadı.Ama Darbe her yönüyle yanlıştır. Zulümleri
de az değil.Mesela Başörtü zulmü gibi.
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*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?

  

Üstad yazdığı Uhuvvet Risalesi ile toplumda çok büyük bir birliktelik ve sosyal barışı
sağlamıştır.Ona ne kadar teşekkür etsek kanaatımca azdır.

  

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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