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BEDİR BİLGİÇ

  

“Hastalar risalesi ruhumda büyük bir değişiklik yaşattı.”

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Adıyaman merkez köylerinden Kışla köyüne bağlı Meşetli köyünde doğdum.Sonra
köyümüz baraj altında kalınca Adıyaman’a göç ettik.

  

  

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

  

Risale-i Nurları 1962 yılında Rahmetli Hacı Hanifi abinin bana ‘Konferans’ kitabını
vermesiyle tanıdım.

  

Ancak pek okuma bilmediğimden ve imkânlarımız da sınırlı olduğundan bu kitaptan
yeterince istifade edemedim.

  

Sonra hastalığım zamanında yine o muhterem abimiz bu sefer bana ‘Hastalar Risalesi’ni
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getirdi.İşte oradaki tesirli nasihat ruhumda büyük bir değişiklik yaşattı.

  

Bilâhare Adıyaman’a taşındığımızda Rahmetli H.Mahmut Allahverdi ve Dursun Kutlu
ağabeylerin yanına gittim.Aradığım bütün soruların cevabını adeta bulmuştum artık.

  

  

*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Risale-i Nuru okuyunca hayatımda çok büyük bir değişiklik oldu.

  

Evvela,namaza başladım.Dini konudaki eksiklerimi tamamlamaya çalıştım..Hala da
çalışıyorum.

  

Ancak maalesef gözlerim az gördüğünden okuyamıyorum.Onun için teyib kasetleri, video
ve bazı televizyonlarda Risale-i Nuru okuyorlar.Bende Allah-a şükür ederek okuyor ve
dinliyorum.

  

  

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

  

Unutamadığım hatıram Hastalar Risalesini okuduğumda aldığım manevi lezzet ve
mahkemelerdeki davalarda ‘ Risale-i Nur’müdafaalarını unutamıyorum.

  

O zamanlar Bekir Berk abinin savunmalarını çevre il ve ilçelerden gelen kardeşlerin
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inanılmaz bir şevk içinde olmalarını hiç unutamıyorum.

  

  

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

  

Eskiye göre fevkalade bir gelişme ve ilerleme olduğunu görüyorum.Yalnız çocuklarımın
Risale-i Nuru okumamaları beni kahrediyor,üzülüyorum,onlar için dua ediyorum.Çok
şükür şimdi biri okumaya başladı,dua edin inşallah daha iyi olur.

  

  

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

  

Bediüzzamanı zehirlemeleri şüphesiz fevkalade zalimce bir harekettir.Onlara beddua
ediyorum.

  

  

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

  

Üstad topluma birlik ve beraberlik,kardeşlik dersini verdiği gibi,nurları okumayanlara,
’İsparta kahramanlarına kavuşmaz’diyor.
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‘Feyzi kardeşim,Sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan, tam onlar
gibi olmalısın. Hapishanede-Allah rahmet eylesin-mühim bir şeyh ve mürşid ve cazibedar
bir Nakşî evliyasından bir zat, dört ay mütemadiyen Risale-i Nur'un elli altmış şakirtleri
içinde celbkârâne sohbet ettiği halde, yalnız birtek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi.
Mütebakisi, o cazibedar şeyhe karşı müstağni kaldılar. 

Risale-i Nur'un yüksek, kıymettar hizmet-i imaniyesi onlara kâfi olarak kanaat veriyordu. 

O şakirtlerin gayet keskin kalb ve basireti şöyle bir hakikati anlamış ki: Risale-i Nur'a
hizmet ise, imanı kurtarıyor; tarikat ve şeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir
adamın imanını kurtarmak ise, on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim
ve daha sevaplıdır. Çünkü iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mümine, küre-i
arz kadar bir saltanat-ı bakiyeyi temin eder. 

Velayet ise, müminin Cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on
neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı velî
yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. 

İşte bu dakik sırrı, senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de
umumunun keskin kalbleri görmüş ki, benim gibi biçare günahkâr bir adamın
arkadaşlığını evliyalara, belki de eğer bulunsaydı müctehidlere dahi tercih ettiler. 

Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı âzam gelse, "Seni on günde velayet
derecesine çıkaracağım" dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta
kahramanlarına arkadaş olamazsın.(Kastamonu L. Sh.56)’

  

  

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

  

Gençlere Risale-i Nurları okumalarını..okumalarını..okumalarını tavsiye ediyorum…

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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