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ABDURRAHMAN FIRAT

  

Üstad eserleriyle topluma heyecan vermiş,aşk vermiş,şevk vermiş ve bütün toplumu
kucaklamış,elhamdulillah.

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1944 tarihinde Merkez Çençen köyünde doğdum.Köy hizmetlerinden emekliyim.

  

  

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

  

Risale-i Nuru 1958 tarihinde köyümüzde İmamlık yapan Hacı Fehmi Efendi vasıtasıyla
tanıdım.Sonra Adıyaman-da H.Mahmut Allahverdi,Dursun Kutlu ağabeylere giderek
külliyata sahib oldum,çok şükür.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Risale-i Nur bize insanca yaşamayı,iman ve namazın önemini en güzel bir şekilde
anlattı.Onunla hayatımız değişti.Bu vesile ile bu cemaate girdik.Çokları gibi bizim de
Risale-i Nur-u okuyarak hayatımız huzurlu ve nurlu geçti.

  

  

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

  

Unutamadığım hadiseler;Üstadın vefatında kırmızı toprağın yağmasını hiç
unutmuyorum.Hatta hava karardı.Ramazan ayı olduğu için sehven orucunu bile açanlar 
oldu.

  

Bir de Samsat ilçemizde Hasan Ağa diye bir ağa vardı.Nurlara dosttu.Hulusi abi
Adıyaman’a geldiğinde dikkatimi çeken şöyle bir soru sordu;

  

“Efendim,Allah-ı inkâr edenler çok,biz onlara nasıl cevab vereceğiz?

  

Hulusi abi de;Senin sorularının cevabı -rahlede bulunan Risale-i Nuru göstererek-bu
risale-i Nurlarda,dedi.

  

Bazen polisler ve askerler tarafından aramalar oluyordu.İşte ben de böyle kitapları bir
yere götürdüğüm zaman da beni gördükleri halde almadılar.Nurun bir kerameti diye
düşünüyorum.
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*Sizin bakışınızda Adıyaman-da Risale-i Nur –başlangıcından günümüze- nasıl
görülüyor?

  

Maşallah,çok şükür,şimdi eskisine göre kat kat ilerleme var.

  

Nurların her bahsini okuyorum.Hacı oldum,emekli oldum,zengin oldum,çok şükür daha
ne olsun?

  

  

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

  

“Hakiki imanı elde eden adam,kâinata meydan okuyabilir.”diyor Üstad.

  

  

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

  

Üstad eserleriyle topluma heyecan vermiş,aşk vermiş,şevk vermiş ve bütün toplumu
kucaklamış,elhamdulillah.

  

Girdiği hapishaneleri islah etmiş bu suretle adam öldüren insanlar karıncayı bile
öldürmekten kaçınmışlar.
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*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençlerin Risale-i Nuru bol bol okumalarını ve cemaate gidip kendilerini yetiştirmelerini
ve araştırıcı olmalarını tavsiye ediyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY

  

 4 / 4


