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YUSUF TEKBAŞ

  

“Risale-i Nur dünyevî ve uhrevî yolumuzu aydınlattı, hayatımıza hayat oldu, dersem
Risale-i Nur’ a karşı hakkı teslim etmiş olurum.”

  

      

  

Kendinizi Tanıtır mısınız?

  

1954 yılında Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde doğdum.İlk ve ortaöğrenimimi
1974 yılında Adıyaman’da yaptım.1975-1976 yıllarında Karadut köyünde 1,5 yıl kadar
İmam-hatiplik görevinde bulundum.1977-78 yılları arasında Meslek Yüksek Okulu Sosyal
Bilimler Bölümü’nün sevk ve idare şubesinden mezun oldum. 

  

1980 yılında Sümerbank mağazasında göreve başladım.14 yıl Sümerbank satış
mağazasında çalıştım.1983 yılında Erzincan’da 4 aylık kısa dönem askerlik yaptım.1993
yılında Sümerbank satış mağazası müdürlüğünden Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesine personel dairesi başkanı olarak naklen atandım.Daha sonra İktisadî İdarî
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü İdari Bilimler ana bilim dalında öğretim elemanı
görevinde bulundum.2004 yılında emekliye ayrıldım.
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Emekli olduktan sonra Flaş Birdem-Eğitim Merkezinin kurucu temsilciliği ve
müdürlüğünü yaptım. Şu anda Vizyonkent, profesyonel apartman yönetimi ve emlak gibi
özel işlerde çalışıyorum.

  

Evli ve 4 Çocuk babasıyım.

  

Risale-i Nur’ u nasıl, nerede ve kimin vesilesiyle tanıdınız?

  

Risale-i Nur’u Adıyaman’da, ortaokul dönemlerinde 3-5 kişinin vesilesiyle tanıdım
Ortaöğrenimimi Adıyaman İmam-Hatip Okulunda yaptım.O dönemlerde pek çok meslek
ve meşrep sahipleriyle tanışarak, kaldıkları mekanlara gidip geldim.Bunlardan bir tanesi
Millî Mücadele cemaati idi.O sıralar çok ateşli bir gurubu vardı.O grubun çoğunluğu da
aslen bizim köylülerden oluşuyordu.. Onların evlerinde verdikleri yemekli davetlere
kerratla iştirak etmiştim. İkincisi ehl-i tarik cemaatlere de gidip geldim.Zaman zaman
sohbetlerinde bulundum,zikirlerine katıldım. Üçüncüsü, Risale-i Nur’un yazıcı cemaatinin
mensubu Emin Akbaş Ağabeyin yanına da ara sıra gidip gelmeye başladım. Dördüncüsü,
o yıllarda siyasî ekol olup yeni kurulan Milli Nizam Partisi vardı.Onlar da siyaset kanalıyla
İslamiyet’i getirmeyi veya başka bir deyişle İslamiyet’e siyasetle hizmete çalıştıkları
iddiasındaydılar.O sıralar Yusuf Çelebi onlar içinde aktif bir rol oynuyordu.Hatırladığım
kadarıyla il veya ilçe başkanlığı görevi de verilmişti.O teşkilata da gidip gelmeye
başladım.Fakat hiç birinde de aradığımı bulamamıştım. Beni tatmin etmemesine rağmen
yine de hepsiyle diyalogumu devam ettiriyordum.

  

İmam Hatip okulundayken Vehbi Vakkasoğlu benim hocamdı üstelik sınıf
öğretmenliğimizi yapıyordu.O da benimle ilgilenirdi.Bana Risale-i Nur’ un küçük
kitaplarından;Tabiat Risalesi,İhlas,Uhuvvet,küçük Sözler,Gençlik Rehberi gibi kitapları
vererek okumamı isterdi.Zaman zaman da sınıfta tahtasında şema ve şekil çizerek
Risale-i Nur’un hakikatlerini misallerle anlatırdı.Onun anlatma tarzı çok hoşuma giderdi.
Bir seferinde Tabiat Risalesi’ndeki dört yol hakikatlerini tahtaya şema ve şekil çizerek
anlatışı hala gözlerimin önündedir.

  

Vehbi Vakkasoğlu, bir gün hiç unutmam “Yusuf ne yapıyorsun ?” dedi. Ben de “Hocam
arı gibi her çiçekten bal topluyorum” dedim.”Yani tarikattan istifade ediyorum. Milli
mücadeleden istifade ediyorum.Milli Nizam partisinden istifade ediyorum.Risale-i Nur
talebelerinden rahmetli Emin Akbaş ağabeye gidip istifade ediyorum”demiştim. Kendisini
de çok sevdiğim Vehbi Vakkasoğlu hocam bana “ Bak Yusuf, şurada 10 tane musluk
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düşün,hepsinden de su akıyor,kovanı doldurmak istersen bütün muslukları dolaştırsan
mı erken dolar, yoksa bir musluk altında tutarak mı erken dolar?” diye sormuştu. Ben de
“ Kovamı bir musluk altında tutarak daha erken doldurabilirim” demiştim. Bana vermek
istediği mesajı almıştım.Düşündüm, gerçekten dediği mantıklı geldi. Artık sadece Risale-i
Nur kitaplarını okumaya ağırlık verdim.Her okumada bunu bitirip diğerine başlayayım
diye içimde bir şevk ve huzur duydum.O sıralarda Bozdoğan,Mahmut ve Dursun
Ağabeylerin de isimleri kulağıma geliyordu.Rahmetli Bozdoğan ağabey esnaftı, O’na
gittim.Artık küçük kitaplar beni tatmin etmiyordu ve kısa sürede okuyup bitiriyordum.
Tarihçe-i Hayat’ı Bozdoğan ağabeyden istedim. O da kitabı severek verdi.”Okuyup getir
sana başka kitapları da verebilirim “ demişti..Kitabı büyük bir iştiyak ve zevkle okudum
ve tekrar kendisine iade ettim.Bir süre sonra Risale-i Nur Külliyatını alıp bu yolda
gideceğim diye kesin kararımı verdim.Sohbetlere iştirak etmeye başladım. Hele hele
Rahmetli Mahmut ağabey ve Dursun ağabeyin bana gösterdikleri ilgi, alaka ve emeklerini
hiç unutamam.Onlara şükran borçluyum ve onlara her zaman dua ediyorum.Risale-i Nur
dairesine girmemde çok payları ve emekleri oldu.Onları da her fırsatta yad ederim.Bana
her zaman rehber olmuşlardır.Rahmetli Mahmut ağabey, beni evlatlarından fazla severdi
dersem bence mübalağa etmemiş olurum. Ayrıca, o zamanlar en çok hayran olduğum ve
kendisinden çok istifade ettiğim Abdullah Öztürk’ün de bana çok faydası oldu ve emeği
geçti.Onunla ilgili tatlı hatıralarımızı hiç unutmam.Hele hele lise öğrencisi Fuat
Köroğlu’nun Risale-i Nur okuyuşunu, Mehmet Sayıner’in fedakârane şevk ve gayretini hiç
unutamam. Mehmet Sayıner “Sana okul derslerinde yardımcı olayım” diyerek derslerin
yanında Risale-i Nur’u da bana anlatırdı.

  

Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun ve cümlemizi son nefesimize kadar Risale-i Nur
dairesinden ayırmasın.

  

Risale-i Nur Size ne kazandırdı? Hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

  

Risale-i Nur hayatıma hayat oldu. Bakılması gereken güzelliğe bakmanın, güzellikleri
duymanın,düşünmenin mahiyetini derk ettirdi.Yaşama sevinci ve azmi verdi.Zorluklara
direnci, mukavemeti öğretti.Her hadisede bir hikmet aranması gerektiğini öğretti.

  

İhlas’ın ne demek olduğunu,yani İhlası kazandıran harekatındaki sebebin sırf bir Emr-i
İlahi ve neticesi Rıza-i İlâhi olduğunu düşünmeyi ve vazife-i iİâhiye’ ye karışmamak
gerektiğini, ibadetin ruhunun ihlas olduğunu; ihlasın ise yapılan ibadetin yalnız
emredildiği için yapılması gerektiğini öğretti.
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Siyasi, içtimaî,ailevî ve her türlü meseleye bakış açımı değiştirdi.Olaylara serinkanlı ve
temkinli yaklaşma disiplinini kazandırdı.Bin düşünüp bir söylemeyi öğretti.Hal-i alemdeki
keşmekeşlerin altında hizmete bakış gözlüğünü taktırıp bunlara karşı büyük imtihan
altında olduğumuzu ve tebliğin mutlaka ve mutlaka lisan-ı hal ve kal ile birlikte
yapılmasının elzem olduğunu idrak ettirdi.

  

Bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesinin safsata olduğunu öğretti.

  

“Her dediğin doğru olmalı,her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir.” prensibiyle,
yerinde söylemenin önemini belletti.

  

Meslek ve meşrepler arasındaki bakılması gereken mihrak taşı ve ölçüsü olan “Mesleğim
haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var.Fakat; hak yalnız benim mesleğimdir
demeye hakkın yok
“ hakikatını öğretti.Yani gerek kendi mesleğine ve gerekse gayrın mesleğine yaklaşım
tarzının nasıl olması gerektiğini açık ve seçik bir şekilde gözlerimin önüne serdi. Müsbet
şekildeki bütün meslek ve mezheplerin insanın fıtratına cevap vermek için var olduğunu;
bunların gayesinin Allah’ın rızasını esas tuttuklarını anlama dürbünlerini
gözümüze,aklımıza,ruhumuza,insafımıza ve bütün manevi duygularımıza taktırdı.Özetle
Risale-i Nur dünyevi ve uhrevi yolumuzu aydınlattı. Hayatımıza hayat oldu dersem
Risale-i Nur’a karşı hakkı teslim etmiş olurum.

  

Ayrıca bu soruyu iki bakış açısıyla cevaplandırmak istiyorum.

  

Risale-i Nur bana ne kazandırdı, hayatımda ne gibi değişiklikler yaptı meselesinden
ziyade Risale-i Nur’un bize ne kazandırdığını ifade etmek lazım.Risale-i Nur’a hizmetin
fazilet ve faydalarından bahsedersek daha isabetli olmuş olur.

  

A)Risale-i Nur bize ne kazandırıyor?

  

Risale-i Nur bize şuurlu bir şekilde 5 türlü ibadet yapmayı kazandırıyor.
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1) idrâkinde olmasını Manen cihat etmeyi.

  

2) Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmeyi.

  

3) Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan bir ibadeti yapmayı.

  

4) Ümmetin fesada gittiği bir zamanda Resulullahın sünnetine ittibaın yüz şehit
hükmünde olduğunu hatırlamayı.

  

5) Sünnete uymanın ehemmiyetini kazandırıyor.

  

Risale-i Nur’ a hizmetin fazilet ve faydalarına gelince:

  

1) Risale-i Nur ile meşgulken vefat eden,şehadet makamını kazanır.

  

2) Risale-i Nur talebelerinin imanla kabre girmelerini sağlar.

  

3) Risale-i Nur’ a hizmet kalbe rahat,rızka bereket,vücuda sıhhat verir.

  

4) Risale-i Nur’ a hizmet geçim kolaylığını sağlar.

  

5) Risale-i Nur’ a hizmet maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarır.
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Risale-i Nur hizmetinde ciddi çalıştığımız zaman hayatımızda:

  

-Rızkımızda bereket,kalbimizde rahat ve sürur,geçim derdimizde kolaylık, yapmış
olduğumuz işlerimizde muvaffakiyet olduğunu görürüz.

  

Acizane ben e Risale-i Nur’ un hizmetinde bulunduğum günde o yaptığım hizmetin
derecesine göre kalbimde,bedenimde,dimağımda,maişetimde bir inkişaf,
inbisat,ferahlık,bereket gördüğümü Allah’ın izni ile söyleyebilirim.Ayrıca Risale-i Nur’un
bana şuurlu bir şekilde ibadet yapmayı kazandırdığını da söyleyebilirim.

  

Risale-i Nur ile alakalı unutmadığınız bir hadiseyi anlatır mısınız?

  

Adıyaman İmam hatip okulunda okuyordum. Sınıf öğretmenimiz Vehbi Vakkasoğlu
idi.Avukat Bekir Berk ağabey Adıyaman’ a gelmiş,Adıyaman’daki ağabeylerin
mahkemesine girecekti.O gün de Vehbi Vakkasoğlu hocanın bize dersleri vardı.Av.Bekir
Berk ağabeyinn müthiş savunma yaptığını duymuştum.Vehbi Vakkasoğlu hocanın
derslerine girmeden mahkemeye gidip dinlemek istiyordum.Hocama”Bekir Berk
mahkemede savunma yapacak.Kendisini dinlemek istiyorum dedim.”Hocam da işi
bozuntuya vermeden,sözü duymazlığa alarak “Yusuf işin mi var, izin mi istiyorsun ?”
dedi.Ben de meseleye hemen intibak ederek “Evet hocam işim var.İzin almak istiyorum”
deyince “ Dersimden izinlisin gidebilirsin “demişlerdi.Mahkemeye gittim,mahkeme
koridorları tıklım tıklımdı.Çünkü komşu illerden de mahkemeyi dinlemeye gelenler vardı..

  

Nihayet mahkeme safahatı başladı.Mahkeme salonunda yerimizi aldık.Pür dikkat etrafı
süzerek Bekir Berk ağabeyin savunmasını dinledim.Hakim soru soruyor, Bekir Berk
ağabey,öyle bir cevap veriyordu ki hakimlerin ağızları açık kalıyordu.Hepsi savunmaları
hayretle pür dikkat dinliyorlardı. Bekir Berk ağabey savunması bitirdi.Çıkan karar
beraattı…Duruşmadan sonraki manzara seyretmeyi değerdi.Akşam namazı geçmek
üzereydi.Mahkeme koridorlarında ceketini yere seren namaza başlıyordu..Herkeste bir
sevinç ve neşe.Gözlerin içi gülüyordu adeta.

  

Gaziantep’ten Nazım ağabey de gelmişti.Dışarıya çıktığımızda Nazım ağabey
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“ Bekir ağabey,çok güzel bir savunma yaptı.Bir şey daha söyleyebilirdi. Risale-i Nur bir
zehir ise bizim ona tonlarca ihtiyacımız var.Sayın hakimler eğer bunun yerini biliyorlarsa
tayyarelerle bize sevkiyatını yapabilirsiniz deseydi daha da güzel olurdu”demişlerdi.Bu
mahkeme aşk, şevk ve gayretimizi daha da kamçılamıştı.Burada Bekir Berk ağabeyi
rahmetle anmamak mümkün mü?Ruhuna binler Fatiha olsun.

  

Sizin nazarınızda Adıyaman’ da, Türkiye’ de ve dünyada Risale-i Nur hareketi
başlangıcından günümüze nasıl görülüyor?

  

“Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 3-5 talebesi varken” Merak etmeyiniz kardeşler, bu
nurlar parlayacaktır ve dünyaya hükmedecekti
r.” demiştir. Yanındakiler hayretle bu sözü karşılamışlar.”3-5 kişi ile bu nasıl olacak?”
demişlerdir. Bediüzzaman’ın bu sözleri Elhamdulillah bu gün tahakkuk etmiştir.

  

-Adıyaman’ da Dursun Kutlu ağabeyin evi eski demirciler çarşısında 2-3 odalı bir yermiş.
Orayı hem dershane ve hem de ev olacak şekilde kullanıyormuş.2-3 kişi ile ders yapmaya
başlamışlar.Orası bir çekirdek olmuş.Bu gün, nesvü-nema bulmuş,binlerce Nur talebesi
ve tanıyanı bulmuş dersek gerçeği ifade etmiş oluruz.Bu gün elli’ye yakın Risale-i Nur
okuyan hizmet evleri ve dershaneler mevcuttur.

  

Türkiye’ yi ve dünyayı Adıyaman’ a mukayese ettiğimiz zaman Risale-i Nur’ un hareketi
başlangıcından günümüze nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı gözler önüne sermektedir.

  

Değişen bu dünya düzeninde Risale-i Nur’dan oldukça orijinal tespitler mevcuttur.Yüz
otuz parça eserlerini tahlil ettiğimizde yaptığı büyük tesbitler bu günkü yeniden
yapılanma çerçevesinde ele alındığında fevkalade isabetli fikirler ortaya çıkacaktır.Bu da
onun vehbî bir ilme sahip olmanın yanında sosyal mesleklerdeki derin vukufiyetinin de
rolü olduğu gerçeğidir.Bu da Türkiye’ de ve dünyada Risale-i Nur eserlerindeki tesbitlerin
bu gün değişen dünya düzeni üzerinde fevkalade doğru ve isabetli olduğu gerçeğini
ortaya çıkarmaktadır.

  

Bu yirminci asrın fen ve felsefesinden gelen saldırılara karşı bir Sedd-i Kur’an olan
Risale-i Nur tüm dikkatleri üzerlerine çekmiştir.Bediüzzaman Müslümanların içinde
bulundukları meseleleri en iyi bir şekilde anlamış ve bir hekim mantığı içinde onların
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hastalıklarını teşhis ederek ilaçlarını vermiştir.Buna bir misal verecek olursak,
Osmanlı’nın yıkılmaya yüz tutması ve buna karşılık Avrupa da İslâmın beklentisi
karşısında Bediüzzaman; “Avrupa da bir İslam devletine hamiledir.Günün birinde onu
doğuracaktır.Osmanlı’ da Avrupa’ ya hamiledir o da onu doğuracaktır”
demiştir.Nitekim Bediüzzaman’ ın dediği gibi ihbarâtın iki kutbu da tahakkuk etmiş.Bir- iki
sene sonra Meşrutiyet devrinde İslam toplumunun güzel geleneklerinden ayrı,çok ecnebî
adetlerini kabul etmek ve gittikçe Türkiye’ de yerleştirmek; ve şimdi Avrupa’ da Kuran’a
ve İslamiyet’e karşı gösterilen hüsn-ü alaka bilhassa Amerika, Fransa ve Almanya gibi
ülkelerde seve seve İslamiyeti kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamiyle tasdik
etmişlerdir.

  

Bediüzzaman’ ın yaptığı tesbitlerin en çarpıcılarından biri de Tiflis’ te Rus polisi ile
yaptığı konuşmasıydı.Bu konuşmasında Rusya’nın yıkılacağını İslam ülkelerinin
uyanacağını ders vermiştir.Bu da aynen tahakkuk etmiştir.Öyle anlaşılıyor ki Türkiye’ de
ve dünyada gerçek ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için Kur’an düsturlarının yaşanılır
bir hale getirilmesi gerekir.Bu da Kuran’ın zamanımız anlayışına göre yorumu olan
Risale-i Nur’a insan topluluklarının sahip çıkmasıyla mümkündür.”Sulh-ü umumî”
Kuran’ın evrensel değerlerinin bütün insanlık tarafından benimsenmesinden sonra
dünyada kendini gösterecektir.Kuran’ın zamanımız anlayışına göre yorumu olan Risale-i
Nur’a tüm insanların sahip çıkmasıyla sulh-ü umuminin dünyada görüleceği
aşikârdır.Ahmet Feyzi Kul ağabey ‘Mâidet-ül Kur’an’ da âyetin cifrî hesabından çıkardı.
Kuran’ın Mücadele suresinde ilgili âyetin altına 2010 rakamını düşmüştür.”Ben ve
Resullerim mutlak galip geleceğiz” (2010) 

  

Mücadele ilk geçen referandumun yüzde elli sekiz evetle sonuçlanacağı ve İslam
dünyasının kalbi mesabesinde olan Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bu olayın Kuran ‘
da yer alması ve buna da Ahmet Feyzi Kul’ un istihraç etmesi oldukça manidardır.
İnşaallah Türkiye’de ve dünyada Allah ve Rasulullah’ın yolu mutlak galip gelecektir. Bunu
Bediüzzaman eserlerinde de müjdelemektedir. İstikbalde en gür sadâ İslam’ın sadâsı
olacaktır demiştir.

  

Risale-i Nur cereyanı Kuran’a dayandığı için dünyevî çevrelerin tesiri ve kontrolü altına
girmedi ve giremez.Ne var ki gizli münafıklar bu kutsi cereyanla uğraşmaktan vazgeçmiş
değiller.Değişik taktik ve yöntemlerine devam ediyorlar.

  

Finlandiya’ da Risale-i Nur neşredilmekte ve bu sayede birçok Finli Müslüman
olmaktadır.Japonya ve Kore’ de Risale-i Nur’ un pek çok okuyucusu bulunmaktadır.
Risale-i Nurları Japon Üniversitelerine,Kore Kütüphanelerine Türkiye’ den giden Nur
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talebeleri hediye etmişlerdir.Bu vesile ile oradakiler istifade etmişlerdir.Mucizeli Kur’an ‘
da Kuran’ın lafzî mucizeleri gösterilmiştir.Bu tesbit, Âlem-i İslam başta olmak üzere
bütün dünyaca büyük bir alaka ile karşılanmıştır.

  

Bütün bunlar Risale-i Nur’ un dünya çapında muazzam bir boşluğu doldurmakta
olduğunun delil ve emareleridir.Bütün beşeriyet Kuran’ a ve Nur’ a muhtaçtır.Risale-i Nur
20. Asrın ilim ve fen seviyesini uygun müsbet bir metodla akla ve kalbe hitap ederek, ikna
ve isbat yolu ile gittiği için yalnız Türkiye’ de değil dünya memleketlerinde de hüsn-ü
kabule mazhar olmuştur.Eserler tüm dünya dillerine çevrilmeye devam ediyor.Bu sayede
fevkalade teveccühe mazhar olarak geniş okuyucu kitlesi bulmuştur.

  

Bediüzzaman Şam da aralarında yüz ehl-i ilim bulunan on bin kişilik muazzam bir
cemaate Cami-ül Emevî’de irad ettiği mühim bir hutbede Âlem-i İslam’ın geri kalış
sebeplerini ve nasıl ilerleyeceğini izah ederek alem-i İslam’ın ittifakının ne kadar zarurî
olduğunu açıklamıştır.Üstad Bediüzzaman Âlem-i İslam’ın manevî lideri olarak
zikredilmiş.Bu gün Risale-i Nur İslam alemince İslamiyet’ e yöneltilen hücumları kıran bir
Sedd-i Kur’anî olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir.

  

Risale-i Nur Avrupa, Amerika ve Afrika’da da takdir görmüş,başta bahtiyar Almanya ve
Finlandiya olmak üzere pek çok memleketlerde okunmaktadır.Bilhassa Almanya’daki
İslamî gelişmede Risale-i Nur’un büyük rolü olmuştur.

  

Risale-i Nur’un mensup ve taraftarları 5-6 milyon olarak ifade edilen bir sosyal hareket
dünyanın neresinde olursa olsun dikkat çeker ve ilgi toplar.

  

Risale-i Nur hareketi Türkiye ve dünyada başlangıcından günümüze nurlu bir kervan
olanak yoluna devam ediyor ve edecektir. Risale-i Nur uluslararası dünya gündemindedir
ve dünya gündeminden inşallah düşmeyecektir. 

  

Risale-i Nur’ dan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nelerdir?

  

Risale-i Nur’ un 130 parça eserinin her birinin kendi makamında riyaseti var.Birbirine
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tercih edilmez. Risale-i Nur’ un her parçası defalarca okunmaya ve istifade etmeye
değer.Kutsi,derin hakikat ve ilham kaynağıdır.

  

Her kesim Risale-i Nur’da aradığını buluyor. Gençlere Gençlik Rehberi ; hanımlara
Hanımlar Rehberi; hastalara Hastalar Risalesi; ihtiyarlara İhtiyarlar Risalesi; alim ve
ihlaslılara İhlas Risalesi,; siyasîlere ve içtimaiyatçılara Lahika Mektupları yine alimlere
İşârat-ul İ’caz kitabından dersler ve hisseler veriyor.

  

Her bilim adamı - Astronomu, feylesofu , edebiyatçısı , Tıbbiyelisi - okuyup istifade
ediyor.

  

Külliyattan acizane bir fert olarak ihtiyaç duyduğum her alanda istifade etmeye
çalışıyorum. Bunlar içinde İhlas Risalesi, Uhuvvet,Onuncu söz Haşir bahsi, Risale-i Nur’
un fidancığı olan Mesnevi-i Nuriye en çok okuyup istifade ettiğim yerlerdir.

  

Risale-i Nur’ un hiçbir cümlesi yoktur ki bir âyet veya hadise dayanmış olmasın. Onun
için cümlelerin her birisi güzeldirler , hakikattırlar.Bir kaç cümle ile misal vermek
gerekirse “Âhiret’ te seni kurtaracak bir eserin olmadığı taktirde fâni dünyada bıraktığın
eserlere de kıymet verme.”

  

“Allah’a abd olana her şey musahhardır, olmayana her şey düşmandır.”

  

“Dünyanın lezaizi zehirli bir bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vardır.”

  

“Amelinizde Rıza-i İlahi olmalı.”

  

Bunlar birkaç cümle cevherdir.
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Üstad’ın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenmesi vs. gibi çileli hayatının sizde
uyandırdığı duygular nelerdir?

  

Üstad, 28 sene hapis yatmasına, 19 defa zehirlenmesine ve çileli bir hayat geçirmesine
rağmen “ Herkese hakkımı helal ediyorum” diyor.

  

Hz.Ebubekir’ in “Yarabbi vücudumu o kadar büyüt ki ben cehenneme gireyim orada ehli
imana yer kalmasın ta ki hepsi cennete gitsin”diyor. Bediüzzaman’da Hz.Ebubekir’ in bu
fedakarlığını görüyoruz.

  

Bediüzzaman’ın 28 sene hapis hapis yatması ; sürgünler,işkenceler,takipler, tevkifler,
hakaretler görmesi; 19 defa zehirlenmek suretiyle çileli ve işkenceli bir hayat geçirmesi
O’nu yolundan döndürmemiş.Milletin iman selameti uğrunda bir Said değil bin Said feda
olsun demiştir. Yarabbi bu ne muazzam bir iman.İnsanlığın iman selameti için, iman
kalesinin tehlikelerinden kurtulması için şahsının maruz kaldığı tehlikeleri hiç nazara
vermemiş,asla isyan etmemiştir.

  

Bu nasıl bir iman ki “Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde
yanmaya razıyım” dedirtiyor. Bediüzzamanın bu fedakarlığından dolayıdır ki bu gün
O’nun yolunda Türkiye’de milyonlarca müntesipleri olmuştur.

  

Biz ne dersek diyelim.Bizde uyandırdığı duygular,Bediüzzaman bizatihi yaşadığı
duyguları ve müntesiplerinin hissiyatları ve duygularının yanında; bizimki hiç
hükmündedir.Onun için sözü fazla uzatmadan O’nun ızdırabını tam anlayan Eşref Edip ve
müntesiplerine bırakıyorum.Şimdi sıkıntıları,musibetleri hiçe indiren bir hakikatlı teselliyi
Bediüzzamandan dinliyoruz.

  

Birincisi: Hakkımızda zahmet rahmete dönmesi. İkincisi: Kader adaleti işinde Rıza ve
teslim ve ferah. Üçüncüsü:İnayet-i hassanın nurcular hakkında hususiyetindeki sevinç.
Dördüncüsü: Geçici olmasından zevalinde lezzet. Beşincisi: Ehemmiyetli sevaplar.
Altıncısı: Vazife-i İlahiye’ye karışmamak. Yedincisi: En şiddetli hücumda en az meşakkat
ve küçük yaralar. Sekizincisi: Sair musibetlere nisbeten çok derece hafif. Dokuzuncusu:
Nur ve hizmetinde şiddetli imtihandan çıkan yüksek ilanatın tesirindeki sürur.
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Dokuz adet manevi sevinçler, öyle teskin edici bir merhem ve tatlı bir ilaçtır ki, tarif
edilemez,Ağır elemlerimizi teskin ediyor,”diyor.Ve yine devam ediyor,

  

“Bana ızdırap veren, yalnız İslam’ın maruz kaldığı tehlikelerdir. …Karşımda müthiş bir
yangın var.Alevleri göklere yükseliyor,içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş
yanıyor.O yangını söndürmeye,imanımı kurtarmaya koşuyorum. ..Ben Cemiyetin imanını
kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim,ahiretimi de.Doksan küsur senelik bütün
hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum.Bütün ömrüm harp
meydanlarında,esaret zindanlarında,yahut memleket hapishanelerinde,memleket
mahkemelerinde geçti.Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı.

  

“Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda âhiretimi de feda ettim.Gözümde ne cennet
sevdası var ne cehennem korkusu.Cemiyetin yirmi beş otuz milyon Türk cemiyetinin
imanı namına bir Said değil,bin Said feda olsun.Kuran’ ımız yer yüzünde cemaatsiz
kalırsa,cenneti de istemem orası da bana zindan olur.Milletimizin imanını selamette
görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım.Çünkü vücudum yanarken
gönlüm gül gülistan olur.”

  

Üstad’ın 28 sene hapis yatması, 19 defa zehir verilmesi ve çileli hayatının kendisinde
uyandırdığı duyguları Eşref Edip şöyle terennüm ediyor.”Millet ve memleket için canını
vermekten zerre kadar çekinmeyen bir fedâi; fitnenin,bozgunculuğun en büyük bir
düşmanı.Milletin menfaatı için, her türlü zulme, işkenceye tahammül ediyor.Ona
zulmedenlere beddua bile etmez.Onu zindanlara atanlara, ancak salah ve iman temenni
eder.Gaye uğrunda ölüm,onun için basit bir şeydir.

  

-Bana ızdırap veren dedi, yalnız İslam’ın maruz kaldığı tehlikelerdir. -İman kalesi
tehlikededir.İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur.Yoksa şahsımın maruz kaldığı
zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur.Keşke bunun bin misli meşakkatte
kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa!

  

-Divan-ı harpler,mahkemeler,ihtilaller,inkılaplar,onun için kurulan idam sehpaları,
sürgünler bu müthiş adamı,bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş!O bunlara
imanından gelen,sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş.Kuran’ ı Kerimde
“İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz”(Âli İmran suresi Ayet 139) buyuruyor.Bu Allah
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kelâmı, sanki Said Nur’ da tecelli etmiş!

  

Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk.Bu müdafalar bir nefis müdafaası değildir,büyük
bir davanın müdafaasıdır.Celadet,cesaret,zekâ eseri,şaheseri..

  

Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

Demokrasiyi sekteye uğratan, sosyal hayatta onarılmaz yaralar açan darbelerin yıkıcı
neticeleri şiddetli bir şekilde her ocakta iz bıraktı.

  

Türkiye 28 Şubat sürecinin demokrasi ve sosyal hayatta açtığı yaraları halen saramadı.

  

12 Eylül 1980 darbesiyle ilgili rakamlar,darbelerin nasıl yıkıcı sonuçlara yol açtığını gözler
önüne seriyor. Darbenin ardından 650 bin kişi göz altına alındı.230 bin kişi yargılandı.30
bin kişi işten atıldı.7 bin kişiye idam cezası istendi.50 kişi idam edildi.812 kişi değişik
şekilde öldürülmüştü.Veriler, bu rakamların da üstünde dersek mübalağa etmemiş
oluruz.

  

12 Eylül darbesinde toplumun her kesimi nasibini aldı. Memur,işçi, öğretmen, öğretim
görevlisi ve üyeleri,asker, bilhassa muhafazakâr kesim.Sendikaları ve siyasi partileri
kapattılar. Binlerce insanı tutukladılar.Darbenin üzerinden 30 yıl geçti amma açtığı yaralar
hala kapanmış değil.

  

27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden de 50 yıl geçmesine rağmen yaşananlar
unutulmadı.Yara kanamaya, vicdanlar sızlamaya devam ediyor.

  

Buna değinmeden edemeyeceğim :Cenâb-ı Hak bu hükümetin yaptığı hayırlı
hizmetlerinden dolayı razı olsun.Darbelerin önlenmesi ve köklü çözümler hakkında çok
çalıştı ve halen de çalışmaktadır.Bu tür hayırlı hizmetlerinden dolayı da muvaffak olması
için dua edelim.Darbelerin hiçbir tutarlı tarafı yoktur.Müsbet gerekçesi
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bulunmamaktadır.His,heves,kin,nefret,koltuk hırsı ve kan kusmaktadır.Nice canlar
yanmakta,nice evler yıkılmaktadır.Maddi ve manevi gelişmeler 50 yıl geriye gitmiştir..
Memleket adeta kaosa sürüklenmektedir.Darbelerin açtığı yaraların izleri halen
kapanmamıştır.Cenâb-ı Hak bundan böyle inşallah darbelerin ve darbecilerin yüzlerini
bize göstermesin.Teşebbüsleri varsa da akamete uğratsın inşallah.

  

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

  

Said Nursi toplumun her bir ferdindeki mü’minlerde;ayrılık,kin ve düşmanlığa sebebiyet
veren tarafgirlik ve inad ve hasedin;hakikat,hikmet,İslamiyet,şahsi hayat, içtimai hayatı
için zehir olduğu mesajını vererek toplumun birlik beraberlik ve kardeşliğine büyük katkı
sağlamıştır.Arap ve Türklerin birbirinin hakiki kardeşleri olduğunu vurgulamıştır.Din ayrı
olsa dahi ortak noktalarda beraber olup kenetlenmeye muhtaç olduğunu şu cümlelerle
dile getirmiştir.

  

Şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi
olanlarla samimi ittifak etmek , belki Hıristiyanların hakiki dindar ruhanileri ile dahi,
medar-ı münakaşa ve niza etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere
karşı ittifaka muhtaçtırlar,demektedir.Said Nursi, Risale-i Nur külliyatı ile modern çağ
insanına hitap eden ve onların inanç ile ilgili bütün meselelerini halleden 6000 sayfayı
aşan bir Kuran tefsiri vücuda getirmiştir.

  

Bilim ve akıl adına imana ve İslam’a yoğun taarruzların yaşandığı modern çağda
Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde,modern bilim, akli ve mantıki delillerle iman
hakikatlerini isbat ediyor.

  

Türkiye’ de nüfusun çoğunluğu Risale-i Nur hakkında müsbet kanaate sahiptir.Geçen
yüzyıl içerisinde olup bitenleri ve İslam’dan uzaklaşmak , iman esaslarını tahrip etmek
için yapılanları dikkate aldığımızda Said Nursi’ nin başlattığı iman davasının zafer
kazandığı ve önceden haber verdiği vakaların ziyadesiyle gerçekleştiği intişar edeceği ve
hakim olacağı bilfiil görülmektedir. Bediüzzaman’ın siyasi faaliyeti yoktur.Topluma ilmi
ve imanı kazandırma yönünde faydalı olmuştur.Onun mesleğinde cemiyetçilik ve
tarikatçılık yoktur.Türkiye’de dinsizlerin planlarını alt üst etmiştir.
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İstanbul’ da düzenlenen önemli sempozyumlarda Bediüzzaman Said Nursi’ nin mesajları
geniş kitlelere duyurulmaktadır.Bu sempozyumların uluslar arası toplantı olduğu
anlaşılmaktadır.. 

  

Özetle: Said Nursi toplumun birlik ve kardeşliğinde çok önemli hizmetler vücuda
getirmiş, bu yolda Türkiye’ de ve dünyada pek çok müsbet manada kazanımlar
sağlamıştır.

  

Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda bir mesaj verir misiniz?

  

Gençlere ve gelecek nesillere en güzel mesajı Üstad vermiştir.Onun mesajı varken bizim
mesajımızın bir değeri olur mu? 

  

Onun için Üstad’ ın verdiği mesajla mesajı vermek istiyorum.

  

Gençlere ve gelecek nesillere verdiği binler mesajlardan sadece on mesaj.

  

1) En hayırlı gencin ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak gençlik hevesatına
esir olmayıp gaflete boğulmamaları.

  

2) Gençlerin daima Nur derslerini okumalarını zamanın ahlaksızlık tehlikelerinden
sakınmalarının büyük menfaat ve saadetlerine vesile olacaklarını,Namaz kılmalarının
lüzumlu olduğunu.

  

3) Gençlik damarının akıldan ziyade hissiyatı dinlediğini, his ve hevesin ise kör
olduğunu, akıbeti görmediğini bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete terci
ettiğini,bir saat sefahetin keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem hapsin hem
düşmanın endişelerinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahv olduğunu
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4) Gençliğin katiyen gideceğini,eğer meşru dairede kalınmazsa o gençliğin zayi olup
başımıza hem dünyada hem kabirde hem âhirette lezzetinden çok ziyade belalar ve
elemler getireceğini.

  

5) Eğer gençliğin İslam terbiyesiyle o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve
namusluluk ve taate sarf edilse,o gençlik manen bâki kalacağını ve ebedi bir gençlik
kazanmasına sebep olacağını. 

  

6) Gençlik hayatında eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse hayat
zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade
elemler, hüzünler ,kederler vereceğini.

  

7) Gençlerin hayatın lezzetini ve zevklerini istemeleri halinde hayatlarının İman ile
hayatlandırılması ve Farzlarla süslemeleri ve günahlardan çekinmekle muhafaza edilmesi
gerektiği.

  

8) O şirin , güzel gençlik nimetini istikametle taatle şükredilse hem ziyadeleşeceğini hem
bâkileşeceğini hem lezzetleneceğini yoksa hem belalı olacağı hem elemli gamlı kabuslu
olup gideceğini hem akrabasına hem vatanına hem milletine zararlı bir serseri hükmüne
geçirmeğe sebebiyet vereceği.

  

9) Hem gençlere ve hem de gelecek nesillere nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kış olduğu
gibi öylede gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışı olduğu,

  

10) Risale-i Nur’ un gençlere ve gelecek nesillere ellerinden düşürmeyecekleri ve her
alanda istifade edecekleri yegâne bir şaheser olduğu tereddütsüz ve kesin olarak
bakmaları gerektiği mesajını verebiliriz.

  

Hiç rüyanızda Resulullah ve Üstad’ ı gördünüz mü? Nasıl?
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Doğduğum köyde yani Adıyaman’ın merkeze bağlı Hasankendi köyünde Resulullah’ı
görmüştüm.Şöyle ki; Köyümüze ve evimize yakın ağaçlık ve sulak dere kenarında bir
bahçe vardı.Ben de o bahçeye yakın duruyordum.Dediler ki şu Resulullah, Hz.
Muhammed (sav) dır. Şu anda simasını tam hatırlamıyorum. Yalnız rüyayı gördükten
sonraki haz ve lezzeti tarif edemem. Şu kadar diyebilirim ki duyduğum huzur ve mutluluk
bir hayli devam etti hala da hatırladıkça haz alıyor ve huzur buluyorum.

  

MEHMET ÖZÇELİK-NUREDDİN GÜRSOY 
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