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HÜSEYİN GEZERGÜN

  

Allahın bir ikramı olarak rüya aleminde bana ders yapıldığını hiç unutamıyorum.

  

 

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Emekli memur.

  

  

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

  

Ben evvela Risale-i Nuru dinlemiştim ancak araştırmadığım için tanıyamadım.Bilahare
yazın çalışmak için gittiğim Mersinde değerli bir saatçi vasıtasıyla Allaha çok şükür
tanıdım.

  

  

*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?
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Evet.Risale-i Nur bana esas vazifenin Allah-ı tanımak ve ona ibadet ve kulluk yapmak
gerektiğini anlattı.Bu sayede onu okudukça şüphelerim giderildi ve mutluluğu buldum.

  

  

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

  

Gazi ortaokulunda memurluk yaparken memur arkadaşlarıma Riale-i Nuru okumak ve
onların okuması için yaptığım acizane hizmeti hiç unutamıyorum.

  

Çok tatlı bir hatıra olarak içimde bir mutlu günlerdir diye düşünüyorum.

  

  

  

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

  

Şüphesiz biz çok zor ve maddi imkansızlıklar içinde hizmet ediyorduk.Şimdi gerek
dershanelerimiz gerek gençlerin bir kısmı nurları iştiyakla okumaları çok ümid verici ve
sevindiricidir.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

Ben Sözler kitabını çok seviyorum.Hatta belki de şevkime medar olsun diye Allahın bir
ikramı olarak rüya aleminde bana ders yapıldığını hiç unutamıyorum.

  

  

  

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

  

Tabi üstada yapılan zulüm ve işkence ve istibdattır..zorbalıktır.Ama üstad –Onlar
bilmeyerek davamıza hizmet ettiler-diyor.

  

  

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

  

Üstad hazretlerinin uhuvvet risalesi ve ihlas risalesi ve müsbet hareketi fevkalade
sorunuza cevab veriyor,diye düşünüyorum.

  

  

 

 3 / 4



HÜSEYİN GEZERGÜN

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:45 - 

  

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

  

Risale-i Nuru didik didik okusunlar..okusunlar ve okuduklarını,anladıklarını başkasıyla
paylaşsınlar çünkü çok çok önemli ve olmazsa olmazlardan olan bir kanundur.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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