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HANİFİ TEPE

  

“Risale-i Nur sayesinde, dünyanın geçici ve aldatıcı olduğunu öğrendim.”

  

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Ben Adıyaman/Samsat/Yarımbağ Köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapmaktayım.

  

  

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

  

Risale’i Nur’ u 1960 yıllarında tanıdım.O zaman askere gitmiştim.İspartalı ve nurları çok
iyi bilen bir alim abimiz vardı.onun vesilesiyle dershaneye gittik. O memlekete gittiği
zaman ben de dershaneye gelenlerle ilgilendim.Askerlik iznimi orada kullandım.

  

Üstad ona; “Sen Ankara’ ya git,oradaki gençlik üzerinde dur.”demiş.O da o işi
yapıyordu.Fahri Türkmenoğlu isminde değerli bir zattı.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Çok çok memnunum.Namazı kılmaya başladım bu sayede.Dünyanın geçici ve aldatıcı
olduğunu öğrendim.

  

  

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

  

Eskiden H.Ahmed isminde bir abi, köylere Risale’i Nur’ u satmak için gelirdi.Ben ondan
kitap aldım.

  

  

*Sizin bakışınızda Adıyamanda Risale-i Nur –Başlangıcından günümüze- nasıl görülüyor?

  

Biz kardeşleri çok seviyoruz.Her yerde dershanelerimiz var,evlerimiz var.Elhamdulillah
Adıyaman-a gelip ağabeyleri ziyaret ediyoruz.Çok şükür.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yer ve cümle nedir?Bu meseleyi açar
mısınız?

  

Ben Sikke’i tasdiki Gaybi’ yi ve Cevşen’i Kebir’î çok seviyorum.

  

  

*Üstadın 28 sene hapis,19 sefer zehirlenişi ve hayatının sizde düşündürdükleri nelerdir?

  

Üstadımızın 19 defa zehirlenmesi ve ona yapılan baskılar gerçekten tam bir zulüm ve
alçaklıktır.

  

  

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

  

Üstad İhlas Risalesi yazmış.15 gün de bir defa okuyun demiş.Bu da birlik ve
beraberliğimizi sağlamıştır.
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*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençlerin Risale’i Nur okumasını çok istiyorum.Okurlarsa hem dünyalarını ve hem de
ahretlerini kurtarırlar.Helal rızık kazansın ve namazlarını kılsınlar.

  

  

*Hiç rüyanızda Rasulullah-ı gördünüz mü?Nasıl?

  

Bir gün köydeyken gece rüyamda Peygamber (A.S.M) gördüm.Kendisi kâbedeymiş.ben
kendilerini görür görmez ayaklarına kapanıp öptüm.Oda benim alnımı öptü.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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