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BEKİR BİNİCİ

  

“Risale-i Nur Kur’an’ın bu asırda manevi bir mu’cizesidir.”

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1943 doğumluyum. 

  

  

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

  

Risale-i Nuru küçüklüğümde duydum.Abim nur talebesiydi.Gençliğim onlar içinde geçti
bende derslerde onlara su dağıtıyordum.

  

  

*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?
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Hayatımda fazla bir değişiklik olmadı.Zaten namazlarımı kılıyordum.

  

  

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

  

Şimdi eskiye kıyas edilirse,bire on bin daha ilerdeyiz.Unutamadığım hatıram,Üstadın
vefatında Urfaya gitmiştik.Cami ve etrafı tıklım tıklım doluydu.Ben Üstadın tabutuna elimi
değdirmeye çalıştım.Çok zorlandım.Zorla parmağımı değdirebildim. Ayakkabımın biri
düştü.Neredeyse ezilecektim.Zor kurtuldum.

  

Birde 1957 yılında Kemal Karabıyık ben ve başka bir arkadaş Abdullah Yeğin ağabeyi
ziyarete gittik.Abdullah abi o zaman dergahın yanındaki bir caminin hücresinde
kalıyordu.

  

Ondan sonra Diyarbakır-da Mehmet Kayalar ağabeyin yanına gittik.

  

Bir gün sonra da Elazığ-da Hulusi ağabeyin yanına gittik.Hulusi abi bana –Allah rahmet
etsin- ‘sofi’ dedi,hikmetini bilmiyorum.

  

  

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

  

Dursun Kutlu abi ve Rahmetli H.Mahmut Allahverdi abi,Abdulkadir Kayır abi, H.Fehmi
Bilgin Efendi ve Mehmet ağabeyler vardı.
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Toplam bunlarla beraber ancak 10-12 kişi oluyordu.

  

Şimdi çok inkişaf etti.Üstadı bütün dünya duydu.Çok şükür.

  

  

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

  

Benim yazım yok.Yalnız Risale-i Nur-u dinlerim.Evde eserlerim var.Çok az
okurum,genelde dinlerim.

  

  

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

  

O zaman camiye korkarak gidilirdi.Hatta bazen biz derslere gidince polisler bizi takib
ederdi.

  

Bir defasında bir polis dershanenin kapısının önünde duruyordu.

  

Rahmetli kayın pederim Nur Talebesiydi.

  

Polise,’Ya içeri gel,ya da git”dedi.
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Polis biraz sonra gitti.

  

Bunlara rağmen daima bir şevk ve gayret içindeydik.Risale-i Nur bunu bize
veriyordu.Zaten o Kur’an-ın malı idi.Onun tefsiri,onun bu asırda bir manevi mucizesidir.

  

Üstad bize ihtiyatı emrediyor.

  

Bediüzzaman Risale-i Nur için,İslâmiyet için,Allah için çok zahmet,cefa görmüş.Zindana
atılmış.Ben bir insan olarak bu yapılan zulüm ve haksızlığı kabul edemiyorum.

  

  

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

  

Vallahi bu nesil için yıllarca ömrünü vermiş hatta onların ahireti için ölüme bile razı
olmuş.Allah razı olsun.

  

  

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

  

Allah gençlerimizi korusun.Onlara doğru İslâmiyeti yaşamayı Allah nasib etsin.
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MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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