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HACI ŞERİF AYDIN

  

  

“Her asırda büyük zatlar bu ve bunun gibi büyük imtihanla baş başa kalmışlar.”

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

H.Şerif Aydın.1934 tarihinde Adıyaman/Kahta da doğdum.Esnaflık yapıyorum.

  

  

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

  

1952’de İstanbula gittim.Beraber gittiğim arkadaşım da ben de esnaf olduğumuz için
İstanbuldan mal alırdık.O tarihte benim esnaf arkadaşım İstanbulda beni Kirazlı
Mesciddeki dershaneye götürdü.O zaman genç bir kardeşimiz olan Servet
Armağan bizi karşıladı.İlk olarak Risale-i Nur’u orada gördüm ve dinledim.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Risale-i Nur bana hakikatı öğretti ve faiz yememe engel oldu.

  

Benim esnaf arkadaşların hırs belasıyla faize girerken,ben Risale-i Nur sayesinde o
büyük günahı işlemedim.Allaha milyonlarca şükür.Yine aynı hal devam ediyor.

  

  

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

  

  

1989 tarihinde rahmetli H.Mahmut Allahverdi abi bizi İspartaya götürdü.Üstadın kaldığı
evi,cennet bahçesi dediği Süleymanın bahçesi ve mescidi görünce ben çok
duygulandım.Manevi bir zevk içimi sardı.Onu unutamıyorum.

  

  

-İkinci bir hatıram da,genç yaşta vefat eden kardeşimin çocuklarına artı benim
çocuklarıma bakma mecburiyeti beni bazen çok zorluyordu.Hatta bazen ıssız yerde
ağlar,ne olacak halim,diye düşünürdüm.
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Sonra Risale-i Nuru yarım saat okuyanı dinler veya ben okursam rahatlar,o ümitsizlik hali
giderdi.O hadiselerin üstesinden çok şükür geldim.Bu hatıramı da unutamıyorum.

  

  

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

  

Allaha çok şükür şimdi eskiye göre daha geniş dairde hizmet ediliyor,dershaneler,
radyolar,tv-lerin bir kısmı çatır çatır Risale-i Nuru okuyup,muhtaçlara kendisini
yetiştiriyor. Elhamdulillah.

  

  

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

  

Her okuduğum ve dinlediğim Risale bana yeni okuyorum veya dinliyorum gibi geliyor.Bu
on-yirmi defa aynı bahisler tekrar olduğu halde usandırmıyor hatta bana zevk
veriyor,beni mutlu ediyor.

  

  

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

  

Onlar Allahın ihlaslı ve mükemmel kullarıdır.Allahın takdiridir.Kendileri o büyük davayı
kazanmak ve muhafaza etmek için Rabbim böyle büyük imtihanlara tabi tutuyor diye
düşünüyorum.
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Her asırda büyük zatlar bu ve bunun gibi büyük imtihanla baş başa kalmışlar.

  

  

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

  

  

Çok büyük hayırlar kazanılmış çünkü Üstad İslâm alemi ve bizim içimizdeki mozaiki
yazdığı eserlerle bütünleştirmeyi başarmış 
gece gündüz çalışarak fevkalade hizmetlere imza atmıştır.Bunu da Kur’andan aldığı
dersle ve Nebevi metotla başarmıştır.

  

  

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

  

 

  

Ben nurları okuyup dinlemeden evvel çok büyük şeyh ve alimlerin yanına gittim ancak
Risale-i Nur gibi aklımı ve ruhumu doyuramadıkları için Risale-i Nura yöneldim.

  

Genç kardeşlerime derim ki; denemesi bedava,kıyas edebilirsiniz.
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Onlar Risale-i Nuru okudukça ruhları rahatlayacak,akılları tefekkürden zevk
alacak,insanın insan olma farkını anlayacaksınız.

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

20-05-2010
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