
HASAN ÖZBEY

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:46 - 

  

HASAN ÖZBEY

  

Risale-i Nur, yüksek gerilimi olan bir elektrik akımı gibi yani eline bir alan bırakamaz.

  

Sizi tanıyabilir miyiz?

  

Memleketim Adıyaman. 1960 doğumluyum. Dünyaya geldikten 10 gün sonra annem vefat
ediyor. Ve annemi göremiyorum. Annemin en küçük evladıyım. 8 yıllık ilkokulu ilk olarak
biz okuduk. Bizim üzerimizde bir deneme oldu. 8 yıllığın ilk mezunlarındanız. Ondan
sonra Adıyaman İmam Hatip l. sınıfı okuduktan sonra, tekrar yatılı okul imtihanlarına
girip, Bitlis İmam Hatibine naklimiz oldu. Oradan 1979’da mezun oldum.Adıyaman Besni
kazasına imam olarak tayin oldum. Bir sene dört ay görev yaptıktan sonra, o zaman
Medine İslam Üniversitesine kolay talebe kabul olunmuyordu. Çeşitli siyasi partilerden
tavsiye mektupları alınarak Medine’ye müracaat olunuyor, sıra bekleniyordu. Biz
tevekkeltü alellah deyip başvurduk.Hatta hiç unutmam abim öğretmendi.Yanına
gittiğimde üniversite imtihanına müracaat ettin mi dedi, yok dedim, niye deyince, abi ben
Medine’ye müracaat ettim oraya gidip okuyacağım cevabını verdim. Yav kardeşim nasıl
olur , torpilimiz var mı? Diye sordu.

  

Abi ben evraklarımı hazırlayıp göndereceğim dedim.Evrakları hazırlayıp
gönderdim.Fakat bir süre sonra evraklarım iade edildi.Bizim başvuru tarihlerimiz, şu şu
tarihler arasındadır şeklinde açıklamalar vardı. Bu sefer kendim içimden geldiği gibi
gönderdim.Arzuhalimi, okul yönetimine Türkçe olarak yazıp Medine’ye tekrar Türkçe
olarak gönderdim. Demek nasipmiş kısmetmiş, ordan bize müsbet cevap geldi.

  

Neler yazdınız?

  

Yani maddi imkansızlıklardan dolayı Türkiye’de okuyamadığımı, Medine’de okumak
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istediğimi, talebelik yıllarımda çeşitli vesilelerle gelmek istediğimi belirttim. Kısa
zamanda cevap geldi başvurunuz kabul olunmuştur diye. Hatta amcam bana espri
yapardı., o zaman yeni ihtilal olmuştu.Orada burada’ Kenan Evren’in postacısı iken,
Hasan’ın işini ben yaptım’ diye latife edermiş.

  

Suudi Arabistan’a geldim, 80’li yıllardı. İhtilalden bir-iki ay sonra. Ondan sonra İslam
Üniversitesinin, Şeriat Fakültesi bölümünü okudum. biraz okulu uzattık.1989’da okulu
bitirdim. Evliliğimi, üniversite 2. sınıfta yaptım. Talebelik hayatımda hiç sınıfta
kalmamışım, düğünden sonra, Medine’de biraz daha kalalım diye iki sene üst üste kaste
n sınıfta kaldım. Yani üniversiteyi sekiz senede bitirdim. Ondan sonra Türkiye’ye
döndüm. Türkiye’de o zaman Milli Eğitim imtihanları oluyor, tayinim çıktı. Kura çekimine
bizi çağırdılar. O arada Mustafa Sungur abinin oğlu Muhammed Sungur, Cidde’deydi.
Bana
telefon etti “Hasan abi sana bir vize gönderdim, sen geleceksin Cidde’de beraber
olacağız” dedi. Ben de o kura çekimine gitmedim, vizemi alıp tekrar Cidde’ye geldim.
Aşağı yukarı 4-5 sene öyle çalıştım. Daha sonra tekrar Milli Eğitime müracaat ettim. Abim
benim adıma müracaat ediyor, hatta Ferit abim bana çok benziyordu.Benim yerime rapor
almış, müracaat etmiş, tayinim Batman Fatih Lisesine çıkmıştı. Ondan sonra bir aile
istişaresinde bulunduk, hanım tarafı ağır bastı. İlle de Medine’de kalalım gitmeyelim diye.
80’den beri Medine’deyiz. Halen birkaç tane benim kefilimin dört tane oteli var. Medine’de
o otellerin Türk kısmının sorumlusuyum. Ayrıca Dilruba, Feva Turizm, Emel Turizm, İlke
Turizmin de Medine temsilciliğini yapıyorum.

  

Risale-i Nuru veya Bediüzzaman’ın ismini, nasıl, ne zaman, nerede duydunuz hatırlıyor
musunuz?

  

Bizim sülalede, abim Yusuf Özbey, amcaoğlu İbrahim Özbey -rahmetli diş doktoru- bunlar
Malatya’da okuyorlar liseyi. Tabi o zaman bunlara en yakın olan şey milliyetçilik
damarlarıydı. Damarları kabarmış, daha ön plandaydılar. Üniversite yıllarında rahmetli
İbrahim abim, İstanbul Diş Fakültesine, Yusuf ağabeyim de Konya Mimarlık bölümünü
kazandı. Bunlarla Nurcular ilgileniyordu. Anadoludan gelmişler saf temizler,70-73
yıllarında bu ağabeylerim, amcamoğlu ve abimin vasıtasıyla, Özbey ailesine Risale-i
Nurlar girmiş oldu. Ben o zaman temel eğitim yatılı bölge okulu, 6-7. sınıftaydım. İlkokul
hocam Ramazan Oğuzcan, Allah ebediyen razı olsun o da bir Nur talebesiydi. O hocamız
vasıtasıyla bir de Kahta’da, Fırıncı bey vardı Allah rahmet eylesin vefat etti. Dershanenin
maddi manevi bütün masrafları, yükü rahmetli Hacı İbrahim abinin üzerineydi. Onlara
gidip geliyordum. Onlar bize yakınlık ilgi ve alaka gösteriyorlardı. Hatta pek okuma
isteğimiz olmadığı halde, bizi kazanmak için dersleri bize yaptırırlardı. Onlar da şerh
ederlerdi. Bu vesile ile, ailemiz Nurları tanımış oldu. Hatta hiç unutmam, rahmetli Mahmut
Allahverdi abi, bizim köye gelmişti. Ben daha sonra Medine’ye geldiğimde, tekrar Umreye
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geldiğinde görüştük. Özbey ailesi bir Nur fabrikasıdır diyordu. Ama biz Nur talebeliğine
pek layık mıyız, değil miyiz bilemiyorum. Aşık Hizani’nin dediği gibi, olma gayreti
içerisindeyiz.

  

Siz o zaman Risale-i Nurla birlikte büyüdünüz. Yani ben şöyle duydum da şöyle oldu
deme şansınız yok. Çünkü aile içinde böyle Risale-i Nurla büyüdüğünüz gibi...

  

Risale-i Nur, yüksek gerilimi olan bir elektrik akımı gibi yani eline bir alan bırakamaz.
Hangi paragrafı hangi satırı olursa olsun, insanı maddi manevi bilhassa içtimai
hayatında… Bazen diyorum ki Ya Rabbi bu asırda, bu ahir zamanda bilemiyorum biz
buna layık mıydık, değil miydik ama bize Risale-i Nur gibi önümüzü aydınlatan bir eser
çıkarttı. Yol gösterici bir pusula yani. Hedefi şaşırmış mıyız, çölde miyiz, denizde miyiz,
hangi dağa hangi taşa hangi nehirde boğulup gideceğimiz bilemiyoruz ama Elhamdülillah
Risale-i Nur, yani Musa (AS)’a ‘Vur asayı denize ‘ dediği gibi, bütün meselelerde o asa
elimizde çok şükür.

  

Kuba Mescidinde Cuma sohbetinde Hocanın sözlerini anlatmıştınız…

  

Medine’de bulunup Cumayı nerede kılarsın? Mescidi Nebevide tabi. Fakat biraz tembellik
mi yorgunluk mu neyse bir Cuma geç kalmıştım. Hareme gitsem geç kalacağım.
Yetişemem diye -evim Kuba ile Harem, Mescidi Nebevi arasında- o zaman dedim ki ben
de Kuba Mescidine gidip orada namaz kılayım. Hutbeden sonra dua ederler geniş
manada. Alemi İslamın ıslahı için, maddi manevi sıkıntılardan kurtuluş için. Hocaefendi
çok beni duygulandırdı. Bir duasında, “Ya Rabbi, ehli Medine olarak, Resulullah’a komşu
olarak biz bunu hak ettik mi, etmedik mi, amelimizle mi bunu hak ettik, bu da belli değil.
Ama sen lütfettin, bu dünyada, günahlarımıza bakmaksızın, lütfettin kereminle, bizi
getirdin bu dünyada Resulullah’a komşu yaptın. Ama Ya Rabbi biz senin bu lütfunu, bu
keremini, bu ihsanını, ne olur ahrette de bizden esirgeme, yani günahlarımıza bakıp
muamele etme. Bu dünyada nasıl bizi Resulullah’a komşu ettin ise, ne olur ahrette de
(ASM)’a komşu yap” mealindeki duası beni çok duygulandırmıştı. Çok da hoşuma
gitmişti.

  

Suudi Arabistan’a 1980 yılı Aralık –Ekim ayında gelmiştim. 1981’de okullar tatil olduktan
sonra, Adıyaman’da dershaneye gittik kardeşler geldiler. “Medine’den geliyorsun eh ne
mutlu sana, Hasan kardeş bize orayı anlat” deyip etrafımı sardılar. Dershanede şunu
demiştim, “Medine’de bulunmak mühim değil, bana Medine sevgisini kazandıran, Mekke
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muhabbetini kazandıran, Medine’de yaşayanın sünnetini kendisine hayatında hayat
edinen, bunu bana kazandıran bir şey vardır. O da Risale-i Nur’dur. Ben nice Medinelileri
biliyorum ki, -Babı Selam Mescidi Nebevinin l. Kapısı- Babı selamda buluşalım dediğim
zaman Babı selam neresi diyorlardı. Yani Medine’de yaşıyor. Medine’de yaşayıp kalbin
dışarıdaysa eyvahlar olsun ama Medine dışında yaşadığın halde, kalbin Medine’de  ise
ne mutlu sana. Elhamdülillah bu gün Risale-i Nur var.Hani Üstadımız diyor ya, senin
tahiyyatlarını hacerül esvede gönderir kabul ettirir. Mühim olan, bunu elde etmek.

  

12 Eylül’den sonra mı Arabistan’a gittiniz?

  

Evet 12 Eylülden l,5 ay sonra gittim.

  

İkinci dönemi hanımefendi de burada, onunla da  konuşacağız. Şimdi siz buraya
geldiğinizde, hatırlıyor musunuz Nur talebelerinden kimler vardı?

  

Uçak biletimizi okul göndermişti. Ankara Suudi Arabistan ateşeliğinden biletimi aldım.
Uçak sadece İstanbul’dan kalkıyordu. İstanbul’a geldim amcamoğlu beni karşıladı,
havaalanına götürdü, hayatımda ilk defa uçağa binecektim.

  

Uçakta orada okuyan bir arkadaşla tanıştım İbrahim Seymen, Adanalı, tabi daha sonra o
okulu bıraktı gitti. Türkiye’de devam etti. O da Nur talebesiydi. Medine havaalanına indik,
Medine’de herkesin gelip bir karşılayanı var, biz ortada kaldık, nereye gideceğiz ne
yapacağız bilemiyorum. O arada arkadaşın biri geldi Adanalıymış, orada talebe imiş.Beni
takip edin dedi. Beşir Ağa yurdu vardı talebeler orada kalıyorlardı. Babı Mescitteydi,
şimdi oralar otel oldu. Oraya gittik, bir hafta okula gidip geliyoruz, ezan seslerini
duyuyoruz ama Mescidi Nebevi nerede, neyin nesidir bilmiyoruz, gitmedik. Kenan
Demirtaş abimiz vardı, şu an Moral Fm’de çalışıyor. Çok ihlaslı ehli hizmet bir
ağabeyimiz. Buna demişler ki iki tane Nur talebesi gelmiş. Kenan abi bir geldi kan ter
içinde, hani böyle çölde susamış, su arayan biri gibi. Birden geldi ‘Kardeşim siz burada
ne yapıyorsunuz, çıkın bakayım dışarı.’ Sanki bize hapishanenin kapısını açtı,
hürriyetimize kavuşturdu. Tabi Kenan abiyi görünce inanın, bu adamla sanki 70 yıldır
arkadaşmışız gibiydik.

  

Elhamdülillah bizi oradan aldı, ne yapıyorsunuz dedik böyle böyle dedi. Resulullahı
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ziyaret ettiniz mi? Diye sordu.Dedik “Resulullah nerede” Meğer aramız beş dakika
değilmiş. Aldı bizi götürdü ziyaretlerimizi yaptık, oradan aldı okul kayıtlarımızı filan. İlk
olarak Medine’de Kenan Demirtaş abi ile tanıştık. Nur talebesi olarak tabi o zaman dersler
onun evinde yapılıyordu. Yengenin o derslerde büyük bir feragati vardı, yani çocuklar
hep ufak tefek. Bizler, gece gündüz demeden Kenan abi biz sana geliyoruz, canımız çay
istiyor, Kenan abi geliyor. Dersi bahane ediyoruz, Kenan abi karnımız aç derse geliyoruz.
Kenan abi ve yenge hanımın benim hayatımda büyük bir izleri var. Ben Kenan abiye bu
konuda ne kadar teşekkür etsem azdır. Medine Üniversitesi’nde Vahhabilik fikri ön
planda. Kenan abi bize o zaman ön ayak olmuştu. Ben şunu iddia ediyorum; Medine
Üniversitesinden mezun olan, Risale-i Nur esaslarından habersizse itikadında muhakkak
bir bozukluk olacaktır. Ha olmuyorsa inandığından dolayı olmuyor bunların fikri yanlıştır
inadıyladır. Bu Vahhabi derslerinde birinci esas ilaç Risale-i Nurun esaslarıdır.

  

İlk defa Kenan Demirtaş ya sonra?

  

Daha sonra bizimle beraber gelen, Yusuf Kulu kardeşimizle buluştuk. Ondan sonra
bizden önce Düzceli birkaç arkadaş daha var burada onlar işçi olarak çalışıyorlardı. Nuri
Angın Trabzonlu o da burada işçi olarak çalışıyordu. Daha sonra Ahmet Emin abi,
mühendis kendisi Erzurumlu. Ahmet Emin Koçak, o bir kontrol mühendisi olarak
Medine’ye ikameli olarak geldi onunla tanıştık. O bizden sonra gelmişti. Ondan sonra
Selahattin Yeşilyurt abi Allah rahmet etsin o geldi. Cemaat genişledi. Biz geldiğimizde
Kenan Demirtaş, Nuri Angın, Abdurrahman Toprak zaten o senelerdir burada. Allah
rahmet etsin Ali Ulvi Kurucu o zaman buradaydı.

  

Üstadın talebesi Ahmet Hamza abi?

  

Onunla görüşemedim.

  

Ahmet Emin Bey diyordu ki Ahmet Hamza abi derse gelir, kenarda, en arkada oturur,
hiçbir zaman öne çıkarmazdı kendini. 1995’te de vefat etmiş. Bir de Bekir Berk abi vardı.

  

O zaman Cidde de çalışıyordu zaten. Medine’de dershane yoktu o zamanlar. Dersler
Cuma akşamı Kenan kardeşin evinde yapılıyordu. Değil Medine’de ve Suudi Arabistan’da,
o dış ülkelerden Türkiye’den bir Nurcu gelse muhakkak adres ve telefonla görüşürdük,
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buluşurduk. Şimdiki gibi değildi, mesela Umreye elli tane Türk gelmiş demek bir hayaldi
o zaman,

  

Nasıl?

  

Önceleri Umre diye bir hadise yoktu,aşağı yukarı 7-8 senedir başladı. Ama şu anda
Umreye gelenler hac sayısını geçmiş. Türkler çoğunlukta. Yani şu an Medine ve Mekke’de
olan  ziyaretçilerin yüzde 70’i Türktür. Şu an bu sayı Diyanet ve şirketlerle beraber 100
binin üzerine çıkmış vaziyettedir. Ki umre vizelerinin açılışı daha bir buçuk ay olmadı.
Ramazana kadar bu ikiye katlanır. Bir o kadar da Ramazanda gelir, Hac sayısını çok çok
geride bırakıyor.

  

Medine dershanesini Bab-ı Havalide tuttuk sonra. Mescid-i Ömer’in oraya intikal etti,
sonra Kuba yoluna gittik. Şu an Medine’de 2007-2008’de  dört katlı sekiz daireli, üstü de
tamamen bir dershane salonu olmak üzere, bir bina satın alındı. Türkiye’deki abi ve
kardeşlerimizin yardımıyla, Elhamdülillah müstakil bir dershanemiz var. Mülktür.
Dershanede haftada üç gün ders var kadın ve erkekler olmak üzere. Hizmetlerimiz
fevkaladedir.

  

Siz 1980’de Suudi Arabistan’a geldiniz. İlk dershaneyi 82’de açtınız. Birazda gözünüz
açıldı, artık hizmetlere de koşuyorsunuz, hizmetlere devam ediyorsunuz. Bekir Berk abi
gidip geliyor muydu?

  

Bekir abi -Allah rahmet eylesin- ayda en aşağı bir, bazen de üç-dört defa geliyordu.
Mekke’ye gitmediği zaman Medine’ye geliyordu. Perşembe günü gelir, Cumayı kılar
burada kalırdı, bazen iki gece kalırdı.
 Medine’ye geldiğimizde o zaman bize öncülük eden Kenan Demirtaş abimiz vardı.
Medine’deki Arif Hikmet Kütüphanesinin müdürü rahmetli Ali Ulvi Kurucu’ydu ve Mescidi
Nebevi Kütüphanesine Risale-i Nurların Arapçası hediye edilmiştir. Buna dolaylı veya
dolaysız vesile olduk. Bazıları da bizi vesile edip bunları takdim etti. Bizim
hocalarımızdan samimi olduğumuz, uygun gördüklerimize Risale-i Nurları verdik. Hatta
hiç unutmam, bizim sarf ve nahiv dersimize gelen Suriyeli bir hocamız vardı, bir de ders
dışında -biraz sarf ve nahivde geri olduğumuzda bize özel ders verirdi. Daha da
yakınlaştık hocayla, O’na Mesnevi Nuriyenin Arapçasını verdim.O zaman eserler
tamamıyla tercüme edilmemişti. Ertesi gün, bize ders verirken, aynen şunu söyledi: “Hani
siz Türk talebeleri İslam Üniversitesi bize, Arapçadan başka bir ilim vermiyor, biz
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Türkiye’ye gidip ne yapacağız, diyorsunuz ya. Ben size, bir yol göstereyim mi? Siz şu
eserlere, -elinde Mesnevi-i Nuriye-Bediüzzaman’ın şu eserlerine sahip olursanız,
Türkiye’nin sayılı alimleri arasına girersiniz” dedi.

  

Ve kendisi böyle yemin ederek, “Bu şeyhin, işaret ettiği bütün meseleleri ben daha önce
selefi salihin kitaplarında okumuşum, o meseleleri değerlendirmişim, fakat Şeyh
Bediüzzaman’ın kitabında okuduğum zaman, imanımın ziyadeleştiğini hissediyorum.
Bunun tek sebebi var.Aynı meseleleri izah ediyorlar ama bu eserler büyük bir ihlas
üzerine telif edilmiştir. Ben bu sırra vardım” dedi. Böyle çeşitli hocalarımıza münasip
gördüklerimize, bu eserleri vermiştik. Bir de kendimiz, Medine’de Türk işçilerine gidip,
dershaneye davet ediyorduk onlar gelmeyince biz onların yanına gidiyorduk. Medine’de
bu seviyelere geldik Elhamdülillah.

  

 

  

 

  

Ne zaman evlendiniz?

  

1986’da. Hanım Aksaraylı. Ben Aksaray’a hayatımda bir defa gittim o da, hanımı görmek
için gittim. Tanıştık ailesiyle. Ramazanın birinde görmeye gittim. Bayramın 4. günü düğün
yaptım. Düğünden 23 gün sonra da, bırakıp Medine’ye tekrar geldim.

  

Yani görücü usulüyle evlendiniz.?

  

Öyle oldu.

  

Belki o gün görücü usulüydü ama bugün Cenab-ı Hak muhafaza etsin, daim etsin. Ben
kaç defadır Hacca  gidip geliyorum, bu sene de Umreye geldim, her geldiğimde de ailece
sizi görüyorum. Cenabı Hak bu sevginizi daim etsin.
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Amin. Ben hanımı görmeye gittiğim zaman, hanımın annesi, babası, ailesi ve kendisiyle
konuştuğum tek şey şuydu; “Ben Aksaray’ın, sizler Adıyaman’ın örf ve adetine tamamen
yabancısıyız. Ama müşterek olan bir noktamız var o da İslamiyettir. Bunu da
perçinleştiren bir şey daha var o da Risale-i Nurun esasları. Benim kayınpeder emekli
astsubaydı. Rahmetli Ali Uçar abi ile, Mahmut Allahverdi abinin has arkadaşıdır. Ben
görüşmeye gittiğim zaman dedim ki “Ben geldim sizi gördüm, benim adresim, ismim
cismim şu, siz de gelin Adıyaman’da beni sorun-soruşturun.” Ben Aksaray’dan ayrılınca,
rahmetli Mahmut abiyi aramış. Mahmut abi sizin Adıyaman’dan bir delikanlı gelmiş kızıma
talip olmuş ne diyorsunuz? O sene Mahmut abi de Hacca gelmişti. Rahmetli Mehmet
Birinci abinin ifadesiyle ben Hacda bir metrekarelik bir yer açtım, ticari manada, Birinci
abi bin metre diyordu. Mahmut abi de “Benim kızım yok, benim kızım olsaydı verirdim.
Seninkine ben karışmam” demiş. İkinci gün kayınpeder telefon etti. “Tamam gelin, onay
veriyorum” dedi. Yani bizim evliliğimizi perçinleştiren Mahmut ağabeydir. Allah razı
olsun, Allah rahmet eylesin.

  

Çocuklarınızı çok güzel yetiştirmişsiniz

  

20. asırda, fitnenin zirvede olduğu bir devirde, eğer sizin bu söylediklerinize, gerçekten
layıksak biz bunu Risale-i Nura boçluyuz. Hepimiz Risale-i Nura boçluyuz. Ve
Elhamdülillah çocuklarım da Risale-i Nur dershanelerinde kaldılar. Bu güzellikler Risale-i
Nurundur, yok desek Risale-i Nura hakikatlerini inkar etmektir. Ben şunu iddia ediyorum;
en asiler de olsa bir ay Risale-i Nur eğitimiyle, çok munis, çok muttaki, çok daha düzenli
bir hayata kavuşurlar. Yeter ki bu Risale-i Nurun düsturlarını hayatımıza tatbik edelim.

  

Buraya gelenlerle çok yakın ilgileniyorsunuz. Erkekler bu anlamda daha kolay adapte
olurlar da hanımların ayak uydurması biraz zor. Bakıyorum, Nurefşan hanım sizin kadar
belki sizden daha fazla böyle fedakar ve faal görünüyor…

  

Risale-i Nur dairesine sonradan girenler, bizlerden daha çok ihlaslı oluyor. Mesela evvelki
sene Azerbaycan’dan Hacca gelen kardeşlerimiz vardı. 50’şer gurup halinde, inanın
onlardaki ihlası bizim 70’li yıllardaki ihlas gibi. Hizmete sarılmaları, koşuşturmaları öyle
oluyor. İhlaslarını başka türlü tarif edemiyorum. Şimdi her ne kadar biz bu işin içinden
geliyoruz diyoruz ama benim hanım sonraları Risale-i Nurları tanıyıp, cemaate dahil
olunca benden ihlaslı oldu o konuda.
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Demenizde bir mahzur yok bence.

  

Kendi aile fertlerime bir bakıyorum, cemaate bakıyorum, bazen cemaatteki kardeşler
daha ağır basıyor. Çünkü ailemle, kardeşlerimle, bacılarımla bazen ters düştüğümüz
noktalar oluyor, küs oluyoruz. İşte şu oldu bu oldu, işte maddi manevi bir şeyler oluyor
fakat davada dava içerisindeki kardeşlerde bunların hiç biri yok. Maddi şeyler ön plana
çıkmadığı için maneviyatta kıskanma, şu bu yok. Onun için sanki, bu aile efratlarıyla daha
kendimizi yakın hissediyoruz.

  

Nurefşan hanıma sormak istiyorum. Misafirlere evinizi açıyorsunuz, yemek veriyorsunuz,
bir değil, iki değil üç değil… Bunu nasıl yapıyorsunuz?

  

Nurefşan Özbey-Ben hep Allah rızasını düşünüyorum. Allah’ın rızasından başka hiçbir
şey düşünmüyorum. Biliyorum çocuğum uykusuz kaldı ama ona da bana da mükafatını
verecektir.

  

Peki siz 86 yılında geldiniz buraya. Hadi Hasan bey burada okumuştu, okuyuncaya kadar
bir şeyler öğrendi. Yanında Türkler vardı. Siz geldiniz, anadan, babadan, yardan, diyardan
uzak, hiç kimseyi görmediniz, dil bilmiyorsunuz o günleri nasıl tasavvur edip
hatırlıyorsunuz?

  

1986’da gelirken Ali Uçar abi beni yolcu etmişti Allah razı olsun. Beni Adana’dan bindirdi
uçağa, geldim Said Özadalı, Hamit Doğan abiler karşıladı. İlk günden beni Rabbim burada
mutlu etti, buraya gelmenin şerefini, lütfunu gördüm. Babam emekli astsubaydı,risaleleri
tanıyordu elhamdülillah. Buraya geldikten sonra Selahattin abinin ailesi, Ahmet Emin
Koçak abinin ailesi vardı. Ben hiçkimseyi tanımadan geldim buraya. Buranın sevgisi,
aşkı, muhabbeti çok farklı. Rabbim burada (ASM)’a komşu ettin ahirette de komşu et diye
dua ediyorum. Epey zorluklar çektim ben buraya geldiğimde. Özellikle kültür
farklılığından dolayı çok zorluk çektim. Evimize günlük misafirler gelir, ağırlarız. Eşim
talebe idi o zaman, hiç ummadığım bir saatte bir bakıyordum on-on beş kişi ile gelmiş. Ve
de ben yemek yapmasını bilmiyordum. Ramazanlarda 70-80 kişiye çorba yaptığımı
biliyorum. Ama buranın, Resulullahın aşkı, muhabbeti o çok farklı.

  

Size gelen ağabeylerden kimler vardı?
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İlk geldiğim zamanlar Abdurrahman  Toprak, Mustafa Canelli abi vardı. Bekir Berk abi
çok misafirimiz olurdu. Kenan Demirtaş abi ile görüşüyorduk, Kırkıncı Hoca, Mehmet
Fırıncı abi, Demirci abi, Birinci abi, Kutlular abi hatırlıyorum hep geldiler.

  

Hasan Özbay- Küba mescidindeki imamın ifadesiyle, layık olmadığımız halde Cenab-ı Hak
bize Medine’de bulunmayı nasip etti. Bu vesile ile cemaatten gelen kardeşlerimize olsun,
ağabeylerimize olsun Üstadın hizmetinde bulunan Türkiye’deki o ağabeylerin hepsiyle
görüşüyoruz, görüştük. Elhamdülillah hepsinin derslerinde bulunduk, yüz yüze oturduk,
konuştuk, hatıralarını anılarını anlattılar. Üstadla nasıl tanıştılar, gayelerini, hizmetlerini…
 Bunların şükrünü nasıl eda ederiz bilemiyorum ama biz de diyoruz ki Medine’de bu
davanın bir neferi olarak böyle devam edip gidiyoruz İnşallah. Cenab-ı Allah layık eder,
layık oluruz.

  

Nurefşan hanım, Türkiye’deki hanımlara diyecekleriniz var mı?

  

Ne söyleyebilirim ki. Dua bekliyorum.

  

Röportaj: Abdurrahman Iraz-Risale Haber

  

Uzun yıllardır Medine’de bulunan ilahiyatçı Hasan Özbey anlatıyor…

  

http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=76325
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