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MAHMUT YÜKSEL

  

Eğer Risale-i Nur samimane okunursa,hallolmayacak bir problem olmaz.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Adıyaman’a bağlı Bağpınar köyünde doğdum.Kur’an kurslarına gittim.İmam-Hatib
oldum.Şimdi de emekli oldum ve çiftçilik yapmaktayım.

  

  

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

  

Risale-i Nurları Kahramanmaraş-ta okurken,o zaman Maraş kalesinde Yeni Asya baş
yazarı M.Nezihi Polat-ın bir konferansında duydum.Sonra külliyatı aldım.Bil-âhare köyde
İmamlık yapan Çerkes Hocamın da yardımıyla –Allah-a çok şükür- Risale-i Nuru
okuduk.Ve okumaya da devam ediyorum.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Risale-i Nurları okuyunca namazlarımı severek kılmaya ve ibadetlerimi ihlasla yapmaya
başladım.İbadetten zevk aldım.Hayatım bambaşka oluverdi.

  

  

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

  

Unutamadığım hatıra ise,1978’de Van mevlidine gitmiştik.Bir otobüs dolusu toplu olarak
tam bir şevki mutlak içinde gittiğimizi hiç unutmuyorum.

  

O zaman üstadın talebelerinden olan Molla Habib’in Üstadla olan hatıralarını yaşıyor gibi
anlatmasını hiç mi hiç unutamıyorum.

  

  

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

  

Şüphesiz eskiye göre hizmetler maşallah hayli gelişmiş ve ilerlemiş diye düşünüyorum.
İlk dershaneye giderken dört-beş kişiydik ama şimdi iki yüz-üç yüz kişiden fazlayız,çok
şükür.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

Risale-i Nurlardan ekseri Sözler-i daha fazla okurum.Bilhassa 23. Söz ve 10.Söz,
Mu’cizat-ı Ahmediye,İşarat-ül İ’caz-ı da zevkle okurum.

  

Mesnevi-i Nuriye zaten başlı başına harika..zaten Risale-i Nurun fidanlığı.Kur’an-ın hem
ilmi,hem de lafzi cihetlerini anlatıyor.

  

  

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

  

Üstadı zehirledikleri halde vefat etmeyişi de yine Kur’anî bir mu’cizedir.Çünkü üstad:

  

“Ya İlahî ve ya Rabbî! Ben îmanın gözüyle ve Kur'anın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dersiyle ve İsm-i Hakîm'in göstermesiyle görüyorum ki:
Semavatta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki; böyle intizamıyla senin mevcudiyetine
işaret ve delâlet etmesin. Ve hiçbir ecram-ı semaviye yoktur ki; sükûtuyla gürültüsüz
vazife görerek direksiz durmalarıyla, senin Rubûbiyetine ve vahdetine şEhadeti ve işareti
olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun hilkatıyla, muntazam vaziyetiyle ve nuranî
tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmet-i
uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve oniki seyyareden hiçbir
seyyare yıldız yoktur ki; hikmetli hareketiyle ve itaatli müsahhariyetiyle ve intizamlı
vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat-ı
uluhiyetine işaret etmesin!..”diyor.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?
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İhtilaller her ne kadar bazı ufak tefek ayrılmalara sebeb olmuşsa da,geçici olduğuna
inanıyorum.

  

Eğer Risale-i Nur samimane okunursa,hallolmayacak bir problem olmaz,diyorum.

  

  

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

  

Gençlerin Risale-i Nurları çok çok okumalarını ve istikbale kendilerini hazırlamalarını
tavsiye derim.

  

Çünkü Risale-i Nuru okuyanlar haya sahibi ve yüksek ahlaklı bir vaziyete giriyorlar.

  

  

*Hiç rüyanızda Üstadı gördünüz mü?Nasıl?

  

Bir defasında üstadımı rüyamda gördüm.Onun sebebi de acizane bazen tembellik
ediyordum.Bana rüyada:

  

-‘Gevşeme,Kur’an oku’dedi. Ve eliyle başımı okşadı.

  

Çok şükür artık dersimi almış oldum.
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MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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