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MUSTAFA İNAN

  

Bir genç ne kadar Risale-i Nuru çok okur ve devam ederse hem maddi hem manevi çok
musibetleri evvel Allah’ın izniyle hal eder.

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Adıyaman-ın Kâhta ilçesinden gelip Adyamana yerleştik.İmam-Hatib Lisesini bitirdikten
sonra,Gölbaşı ilçesinde İmam-Hatiblik yaptım.Daha sonra merkezde devam edip,emekli
oldum.Allah-a şükür sohbetlerimizi devam ettirmekteyiz.

  

  

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

  

Mazbut ve dindar bir aileden olduğumuz için,Risale-i Nurları görmek ve tanımak bize zor
gelmedi.Abim Abdulkadir Hoca hem imam ve hem de yanında Risale-i Nur Külliyatı
bulundurmaktaydı.
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Bilhassa benim Risale-i Nura merakım bir kardeşimizle beraber bir yaz ayı içerisinde
Şanlıurfa-da okuma proğramına katılmakla oldu.Orada Üstad hazretlerinin –Sözler-
kitabını bitirdim.Çok istifade ettim.

  

  

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

  

Risale-i Nur bize çok şeyler kazandırdı.Ben bir hoca oğlu olduğum halde,şuurlu bir ibadet
yapamadığım için lezzet alamıyor,manevi zevkini his edemiyordum.Ne zaman ki onu
okudum,aklımı nurlandırdı,kalbime bir ferahlık verdi,aradığımı bulmuş ve manevi
duygularım onu okudukça tatmin olmuştu.

  

  

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

  

Şanlıurfa-ya bir okuma proğramına gittiğimizde ve oradaki arkadaşların fedakârane
çalışmalarını hiç unutamıyorum.

  

Bir hatıram mesela doktor olduğu halde lavaboları temizliyor,bize çay yapıyor,ikram
ediyor, mütevazi halleri ve fedakârane bizlere hizmetleri ruhumda büyük bir inkilab
yapmış, adeta benim imanımın kurtulmasına vesile olmuşlardı.Allah hepsinden razı
olsun.

  

  

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

  

Kanaatime göre fevkalade bir gelişme var.Çok şükür.Maşaallah gençler, ihtiyarlar,
esnaflar,vs. harıl harıl bir çalışma görüyorum.

  

  

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

  

Mektubat- da ki 2. Mektub beni çok etkilemiştir.Onu imkanlarım dahilinde uygulamaya
çalışıyorum.

  

İnsanlardan istiğna edip hediye almamak düsturunun ben çok faydasını gördüm.Çok
şükür kimsenin minnetini çekmedim.

  

Hayatımızda ölçü islâmi olursa,meselede tamam demektir.

  

Ben 2. Mektubu okur ve onu yaşamaktan zevk duyarım.

  

“Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vasıta-i cer etmekle itham ediyorlar, "İlmi ve dini kendilerine
medar-ı maişet yapıyorlar" deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen
tekzip lâzımdır.

  

…Neşr-i hak için enbiyaya ittibâ etmekle mükellefiz.

  

….Allah namına vermek, Allah namına almak lâzımdır. Halbuki, ekseriya ya veren gafildir;
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kendi namına verir, zımnî bir minnet eder. Ya alan gafildir; Mün'im-i Hakikîye ait şükrü,
senâyı zâhirî esbaba verir, hata eder.

  

….Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şeyle değişilmez.
İnsanlardan ahz-ı mal edip o tükenmez hazine ve defineleri kapatmak istemem. Rezzâk-ı
Zülcelâle yüz binler şükrediyorum ki, küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına
girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine istinaden, bakiye-i ömrümü de o kaideyle
geçirmesini rahmetinden niyaz ediyorum.

  

…Ve istiğnâ sebebinin en mühimi, mezhebimizce en muteber olan İbn-i Hâcer diyor ki:
"Salâhat niyetiyle sana verilen bir şey sâlih olmazsan kabul etmek haramdır."

  

  

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

  

Üstad hayatını iman Kur’an için feda etmiş.Allahın yardımıyla en zor şartlarda bu millete
hizmet etmiştir.

  

Onu sevmeyen zındıka komitesi ona engel olmak istemişse de,Allaha çok şükür muvaffak
olamamışlardır.

  

  

*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?
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Said Nursi topluma müsbet hareketi öğretmiş.Uhuvvet risalesini yazarak Müslümanlar
arasında olan problemlerin % 95-ini halletmiş,şefkat timsali bir kahramandır.

  

  

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

  

Gençlerin Risale-i Nuru anlayarak ve didik didik araştırmalarını tavsiye ediyorum.

  

Bir genç ne kadar Risale-i Nuru çok okur ve devam ederse hem maddi hem manevi çok
musibetleri evvel Allah’ın izniyle hal eder.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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