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AZİZ YUSUFOĞLU

  

“Bir zaman gelecek Risale-i Nur radyo lisanıyla bütün kainata ilan edilecek.”

  

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

  

1958 doğumluyum.Besni ilçesine bağlı Karagüveç Köyünde doğdum.30 yıldır İmam
hatiplik yapıyorum.

  

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

  

Her yaz ayında Besni ilçemizde bulunan yatılı Kur’ an kursuna giderdim.Allah razı olsun
oranın hocası beni Adıyaman’ da yeni açılan İmam Hatip’ e ve orada tanıdığım ve sonrada
çok istifade ettiğim Dursun Kutlu abi’ nin adresini verdi. Benim hem İmam Hatip’ te
velim de olmuştu. Orada onların dershaneleri vardı.Ben orada kaldım.Bizi sık sık ziyaret
eden M.Reşit Sayıner’ ler bizim Nurları tanımamıza vesile oldular.Allah onlardan razı
olsun.Bilahare Adana’ ya bir vesile ile gittim.Allah rahmet eylesin.Hüseyin Bulut Abi’ nin
fedakarlığı ve misafir perverliği nurları okumamı ve nurlarda gelişmemde faydası oldu.

  

Sizce Risale-i Nur’ lar istenen yerde hizmet ediyor mu ? Daha ileri olabilir miydi?

  

Şüphesiz şahsi kusurlarımız, tembelliğimizin olmasından dolayı Risale-i Nur hizmeti
istenilen yerde değil. Ancak Risale-i Nur’ dan o zaman okuduğum bir parçadan “Bir
zaman gelecek Risale-i Nur radyo lisanıyla bütün kainata ilan edilecek.”
sözünü ben şahsen garipserdim.Bu olmaz mümkün değil diye düşünürdüm.Allah’ a çok
şükür Üstadımızın dediği çıktı.Risale-i Nur’lar inkişaf etti.Bu gün dünyanın çok
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ülkelerinde ve çok dillere tercüme edilerek insanları irşad vazifesini bihakkın
yapıyor.Haza min fadli Rabbi.

  

İhtilallerin Hizmetimize zararı olmuş mudur? Bu konuda ne dersiniz ?

  

İhtilaller şüphesiz haksızlık ve usulsüzlüğün ta kendisidir.Hatta ihtilalde askerlere kapıyı
geç açtım diye beni dövdüler.Ama Nur talebelerinin ihtilal ve haksızlık karşısında boyun
eğmeyişleri ve hizmette fütur getirmeyişleri de bir vakadır. Hem bazen onların haksızlığı
karşısında sebat göstermek ve nurları okuyarak bazı hakikatleri anlamaya ve hatta
imanımızın kuvvetli olmasına vesile olduklarını da söyleyebilirim.

  

Bediüzzaman Said Nursi’ nin müsbet metodunu nasıl anlamalıyız?

  

Üstad Said Nursi,müsbet metodu olan Kuran’ î yol sayesinde yazdığı risaleleri geniş
kitlelere götürmeye vesile olmuştur.Hem zaman geçtikçe Risale-i Nur anlaşılması ve
toplumun hem sosyal hem içtima-i hem de psikolojik yönünü çok güzel işlediğini
müşahade ediyor ve üstadımız Said Nursi’ nin kıymetini biraz daha anlama fırsatını
bulmuş oluyoruz.Hem Risale-i Nur İslamiyetin ve Kur’ anın ruhuna uygun ve ihlasla
kaleme alındığı için onu okuyan her insanı cezb ve celb ediyor.

  

Gençlere ve gelecek nesillere mesajınız nelerdir?

  

Gençlere iman ve Kuran’ ın dersini vermek ve onlara örnek olmamız olmasa olmazlardan
olmalı.Bir şefkatli anne yavrusunu korumak için sıcak kucağını nasıl daima açıyorsa biz
de toplumun bu kadar keşmekeş içinde nice maneviyattan mahrum bırakılan gençlere bir
anne gibi şefkatli kucaklarımızı açıp fedakârlık etmemiz gerektiğine inanıyorum.Böylelikle
Risale-i Nur’ u okuyup inşaallah imanlarını kurtaracaklardır.Bu vesile ile şükür niyetiyle
şunu da ifade etmek istiyorum.Allah’ a çok şükür 5 çocuk babasıyım.Çocuklarım Risale-i
Nur’ u okuyor evimde sohbetler oluyor.
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