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BASRİ BİLGİÇ

  

Risale-i Nur ruhi sıkıntılarımı dağıttığı ve ibadet şuuru verdiği için hayatımın gidişatını
değiştirdi.

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1953 tarihinde Adıyaman-da doğdum.Adıyaman Lisesini bitirdim.Memuriyet hayatım
Gölbaşı ilçesinde geçti.Şimdi emekliyim ve âhiret işlerine dikkat etmeye çalışıyorum.

  

  

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

  

Orta okul sıralarında çok değerli bir sınıf arkadaşım vardı.Mehmet Sayıner olan bu aziz
dostum vesilesiyle Risale-i Nuru tanıdım ve okudum.Çok istifade ettim ve etmeye de
ediyorum.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Risale-i Nur ruhi sıkıntılarımı dağıttığı ve ibadet şuuru verdiği için hayatımın gidişatını
değiştirdi.

  

  

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

  

1971-72-lerde Yeni Asya gazetesi okuyordum.Gazetede:”Sor suali al cevabı” köşesi
vardı.Dikkatimi çekti.Bende kimseye açamadığım ve içimi çok rahatsız eden vesvese
vardı.Ben de bir mektupla o köşeye yazdım.

  

Hakikaten hiç unutamadığım ve beni ihya eden bir cevab gelince ve onun kaynağının
da,21.Sözün İkinci makamı olduğunu öğrenince,Risale-i Nuru daha ciddi şekilde tedkik
etmek ve okumak hususunda şevke geldim.Çok şükür,çok okudum,inşallah daha da çok
çok okuyacağım.

  

  

*Sizin nazarınızda Adıyamanda , Türkiye ve Dünyada Risale-i Nur hareketi
Başlangıcından günümüze- nasıl görülüyor?

  

Şüphesiz eskiye göre hayli bir ilerleme ve güzellik var.Dünyanın bu kadar güzele gitmesi
karşısında o hizmetlerin geri kalması hazmedilir cinsden olmasa gerek.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

Mesnevi-i Nuriye-Sözler ve diğerlerini seviyorum.

  

  

*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?

  

Üstada yapılan zulüm gizli zındıkanın ve menhus ruhun yaptığı planlardır.Ama Üstadımız
evvel Allah imandan aldığı kuvvetle bunlara pes etmemiş,ehli imanın imanını kurtarmak
için değil dünyasını hatta ahiretini de feda etmiştir.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

Darbeler büyük zulüm ve zarardan ibarettir.

  

  

*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?
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Said Nursi, Uhuvvet Risalesiyle topluma kardeşliğin,müsbet davranmanın ve bir ve
beraber yaşamanın yolunu açmış.Allah ondan ebeden razı olsun.

  

  

*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençlere Risale-i Nur okumalarını,bilhassa Gençlik Rehberinden başlayarak Risale-i Nuru
çok çok okumalarını tavsiye ediyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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