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MUSTAFA ERCAN

  

Risale-i Nurları okudukça İslâmiyeti daha şuurlu yaşamaya gayret ettim.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Mustafa Ercan.Adıyamanlıyım.İmam-Hatip-lik yapmaktayım.

  

  

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

  

Risale-i Nurları 1971-72 yıllarında kıymetli bir arkadaşım Kenan Akın vasıtasıyla okumaya
başladım.

  

Ayrıca ailemde de Risale-i Nurları okuyanların bulunduğunu öğrenmem de nurları
tanımamı daha da kolaylaştırdı.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Hayatımda çok ayrı bir yeri vardır.Risale-i Nurları okudukça İslâmiyeti daha şuurlu
yaşamaya gayret ettim. Hadiselere bakışım çok
değişti.Çünkü Risale-i Nur insana Kur’anî ve Nebevî bir gözlük veriyor.

  

  

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

  

Hizmetle alakalı iki önemli hatırayı hiç unutamıyorum.

  

Birincisi;Teyzem oğlu Mehmet Polat abi Mersin-e hizmet için gittiğinde,bir gün Mersin-e
yakın bir köye giderler.Risale-i Nurları anlatmak için bir çay ocağına varırlar.

  

Çay ocağı aynı zamanda iskambil kağıtlarının da oynandığı bir yerdir.Din-İman-Kur’an
diyerek hizmetleri anlatmaya başlarken,oyun oynayanlardan birisi;

  

-Efendim,bak burada bir cami var.Dini konuları anlatıyorsunuz.Camiye gidip de orada
vaizlik yapsanız,olmaz mı?

  

Bizim Polat abi de;-Efendim,biz din anlatılmayan yerlere gideriz.Çünkü camilerde
problem yok,buranın ise ihtiyacı var,deyince münakaşalar olmaya başlıyor.Köylü
birbirine giriyor,kavga oluyor.

  

O Olaydan dolayı Polat abimiz bir buçuk yıl hapis yattı.
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İkincisi de;Ben İmam-Hatibi bitirdiğimde,Irakta Üniversiteyi okumak için bazı değerli
ağabeyler vesilesiyle gittim.

  

Irak Üniversitesi Dekanının yanında Risale-i Nurlardan bahsolunca Dekan,Üstad
hazretlerini çok sevdiğini ve ‘O İslâm alemi için olmazsa olmazlardandır.’diyerek
sitayiş-kârane bahsetmişti.

  

  

Bir hatıram da,hacca gitmiştim.Üstadın talebesi olan Salih Özcan abinin Üstadla olan
hatıralarını anlatması beni hayli sevindirmiş ve etkilemişti.

  

  

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

  

Elhamdulillah.Şimdi eskiye göre çok çok iyi.Maşaallah çoğu elini taşın altına
koyuyor.Hizmetler tam değilse de,hayli mesafe alındığına kanaatım tamdır.

  

  

*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?
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Üstadın büyüklüğünü ben Kırıkhan da İmam-Hatib-de iken de müşahade ettim.

  

Bazen Diyanet İşleri Başkanlığında bazı yetkililer Kırıkhan-daki nur talebesi ve aynı
zamanda büyük bir alim olan Sadreddin Hocadan fetva sorarlardı.

  

Şüphesiz böyle büyük insanları,hele Said Nursi gibi değerli insanı hazmetmeleri işlerine
gelmediğinden bu haksızlıkları yaptıklarını anlıyorum.Ama onun üzerine gidildikçe de bu
davanın bir nevi reklamı oluyor,diye düşünmüştüm.

  

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

  

Bütün risaleleri okurum.O risaleler üzerine kendinizi verdiğiniz nisbette o nurlar size
açılır,onunla bir nevi cennet hayatı gibi mutlu,sevinçli,huzurlu bir hayat geçirirsiniz.

  

  

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

  

Müsbet hareket..kardeşlik ve tesanüd duygularını hareketlendirerek,menfi hareketlere
büyük bir sed olmuş ve daima toplumu gerilimlerden kurtararak huzurlu yaşamaya vesile
olmuş ve büyük bir hizmet ettiğine kanaat getiriyorum.

  

  

*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?
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Evvela gençlerin Risale-i Nurları araştırarak ve severek okumalarını,not tutmalarını ve
üzerinde titizlikle durmalarını tavsiye ediyorum.

  

O zaman siz gelin bunun neticesini seyredin.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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