Haydar Gündüzalp
Bundan yarım asır evvel, Risale-i Nur’lar ile müşerref
olduğumda, o zaman Ankara’daki nur dershanelerine
gitmeye başlamıştım. Orada bulunan ağabeylerimizle
tanışmamızda, bana nereli olduğumu soruyorlardı. Ben de,
“babam Ermenek, annem Ankara’lı” deyince, onlar “Ooo
desene Zübeyir ağabeyin hemşehrisisin” tabii o zamanlar
17 yaş içindeki yeni genç ben, çok bir şey anlamamıştım.

Daha sonraları devam edince öğrenmiştim Zübeyir ağabeyin kim olduğunu… Nur’un
sadık kahramanı Zübeyir Gündüzalp. Üstadının meslek ve meşrebini; noktası,
virgülüne kadar takip eden, yerine getiren bahtiyar bir kahramanmış…
Babam ile iki ortak yönleri vardı. Hem hemşehri, hem de akran, yani aynı yaşta
idiler. (şu anda 99 yaşında ve yatakta ömrünü geçiriyor babam) Hayal meyal
hatırladığım kadarıyla, kesin değil ama sanki bir defa Ankara bürosunda görmüştüm
onu. Tabii o zaman çok yeni ve genç olduğumdan tam anlayamamıştım. Zaten, ben
cemaate dâhil olduktan bir sene kadar sonra da, rahmet-i Rahmana uruc etmişti
Zübeyir ağabey…
Sonraları, onun Haydar isminde bir kardeşinin. Ermenek Devlet hastahanesinde
ambulans şoförlüğü yaptığını öğrenmiştim.70 li senelerde, babamın köyüne ziyarete
gittiğimde, Haydar Gündüzalp ağabeyle tanışmak için Ermenek’e gidip, orada
tanışıp, görüşmüştük. Daha sonraları bir-iki defa daha, toplantı vs. lerde görüşüp,
hâlleşmiştik. Fakat hep takip ediyordum. Ermenek’li kardeşlere hep soruyor, selam
söylüyordum.
En son, rahmetli Zübeyir ağabey için, 1 Nisan 2016’da Ermenek’te bir mevlid
okunacağı haberini almış ve içimden gitmeyi çok arzulamıştım. Gidip,
gidemeyeceğimi düşünürken, İzmir’den, fedakâr, Ceyhan Tekin kardeşim aradı.
“Osman ağabey, biz Ermenek’teki Zübeyir ağabeyin mevlidi için gideceğiz, siz de
gelir misiniz?” Yol arkadaşlarım güzel, yol da güzel olunca, 40 senedir gitmediğim,
görmediğim ata yurduna müteveccihen yola koyulduk ve Ermeneğe vasıl olduk.

Orada, birçok arkadaşımızla görüşüp sohbet ettik. Tabii, Ermenek’e gidip de, Haydar
Gündüzalp ağabeyi görmemek olmazdı. Yine onun adaşı ve Ermenek temsilcisi
Haydar Açıkbaş’ın (şu anda rahatsız olan Haydar kardeşime şifalar dileyip, dua
ediyorum. Sizlerden de, dua talep ediyorum) mihmandarlığı ile Haydar Gündüzalp
ağabeyi ziyaret etmiştik. Tabii, emekli olup, bayağı yaşlanmıştı. Bizi, Zübeyir
ağabeyin doğduğu evlerine götürdüler. Orada, bahçede oturup, sohbetler etmiştik.
3 Kasım 2018 tarihinde, Urfa temsilcisi Nihat Çiçek kardeşimden gelen mesaj ile
Haydar ağabeyin vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin. Makamı, mekânı
cennet olsun inşâallah! Akrabaları ve camiamızın başları Sağolsun.

