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SIRRI SÜREYYA ÖNDER

  

"Bu coğrafyanın yüreğinden konuşan adam

  

  

Yazar-yönetmen Sırrı Süreyya Önder'i köşesine taşıyan Yeni aktüel Dergisi yazarı Alper
Görmüş, Önder'in Risale-i Nur ile olan ilgisini de aktardı.

  

Sırrı Süreyya Önder'in "Bu coğrafyanın yüreğinden konuşan adam" olduğunu ifade eden
Görmüş, Önder'in bununla ilgili "Ben yedi yaşımdan itibaren okuma sürecimin içerisine
bütün Risale-i Nur külliyatını da dahil ettim. Çünkü babam böyle bir gelenekten geliyordu.
Dayım da insan güzeli, bir Nur şakirdiydi. Ve çocukları çok ciddiye alırlardı" dediğini
söyledi.

  

Önder ile ilgili çeşitli bilgiler de veren Görmüş, "Bence samimiyet, sahicilik ve iyilik elele
verseler ve "ete kemiğe hüründük Sırrı diye göründük" diye halay tutsalar yeridir yani.
İhtiyacımız olan şey, Sırrı Süreyya Önder'vari bir samimiyet ve sahicilik... Böyle olunca,
sizi herkes dinler. Böyle olunca, düşünce ayrılıkları baki kalır ama, bunlar göz oyma
nedeni olmaz... Sırrı Süreyya Önder'in insan olarak gücü samimiyetinden, sahiciliğinden
ve her an gözlerine yansıyan "iyi insan"lığından geliyor."

  

http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=69443
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Babam ölünce Risale-i Nur derslerine gittim

  

  

…..Babam öldüğünde sekiz yaşımdaydım, onun ölümüyle birlikte o zaman dershane
tabir edilen ve Risale-i Nur okutulan derslere devam ettim. 12-13 yaşından sonra da
babamın kitaplarını keşfettim. Babam öldüğünde kendisinden geriye 1970'lerin parasıyla
30 bin TL borç ve bir sürü de kitap kalmıştı. Orhan Kemal, Kemal Tahir, Ahmet Arif,
Nâzım Hikmet'i bu kitaplardan keşfettim. Yolculuğum Risale-i Nur'dan sosyalizme doğru
bir kayma gösterdi. Fakat o kanalları hiç kapatmadım. Şunu o zaman keşfettim: Bir insan
sizin perspektifinizden bakmayabilir, ama bu konuşmanızın önünde engel değil. Bunun
için iki şeye ihtiyaç var, birisi mutlak saygı, diğeri reddettiğiniz şey hakkında asgarinin
üzerinde bir bilgi sahibi olmanız.

  

  

……Cezaevindeyken bana -annemin okuma yazması yoktur- iki kişiden mektup gelirdi.
Birisi amcamdı ki sosyalist öğretmen hareketinin önemli isimlerinden biriydi, birisi de
dayımdı. Dayım bizzat Bediüzaman'ın yanına kadar gidenlerden biriydi. Dayım
mektuplarda sık sık Hz. Eyüp kıssasını anlatırdı. Her mektubunun sonuna bir beyit
yerleştirirdi. Amcam eski Adıyaman'ı anlatırdı, eskiden yaşanılanları, sıkıntıları. Onat
Kutlar'ın bir değerlendirmesidir bu, cezaevindeki mektuplaşma için 'fısıltıyla konuşmak'
tabirini kullanır. Onu bihakkın tecrübe etme imkânım oldu. Çünkü alt metin, satır arası
okumak denen şeyin örneğini verdik yıllarca.

  

…..İslami bir mevzuda görüşüm sorulduğunda, bilmediğim bir meseleyse hiç
konuşmuyorum. Bildiğim bir meseleyse bildiklerimi tekrar gözden geçirip bir cümle
kuruyorum. Bu ona duyduğum saygının bir göstergesidir. Ben bu saygıyı lafla
göstermiyorum. Teoloji okumalarım toplam okumalarımın yarısından fazladır. Çünkü
dünyada yaşayan insanların yüzde 70-80'i bir tanrıya inanıyor. Sen yeni bir dünya vaat
ediyorsun. Ama dünyanın yüzde 80'inin iman ettiği, tüm hayatını buna göre tanzim ettiği
bir meseleyi bir nebze araştırma, öğrenme, merak etme ihtiyacı hissetmiyorsun, olmaz
böyle şey.
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