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İMAM BEYAZ

  

Allaha çok şükür çok sevindirici gelişmeler müşahede ediyorum.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız? 

  

Emekli Sümerbank işçisiyim

  

  

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

  

1967 yılında bizim köye gelen rahmetli H.Mahmut Allahverdi vasıtasıyla nurları
duydum.Değerli hocam Ali Güven hocanın vasıtasıyla dershaneye gelip Risale-i Nuru
okuyarak Allah-a çok şükür bu nimeti az da olsa tanımış olduk.

  

  

*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?
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Hayatın manası olan kardeşliği,ihlası ve iman-ı hakikiyi anladım.

  

Risale-i Nuru okuyunca ara sıra ihmal ettiğim o hatalı durumlardan namaza dikkat
ettim.Eksikliğimi anlayıp Rabbi Rahime yöneldim.

  

  

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

  

Evet.O tarihlerde Mehmet Sayıner,A.Fuat,Yaşar Korkmaz hocanın cevval ve sebatlı
şekilde gelip Risale-i Nur okuyarak bilmeyenlere bu hakikatleri anlatmalarını hiç
unutamıyorum.Maşaallah bir arı kovanı gibi çalışıp,o güzelim manevi balı ihtiyaçlılara
ulaştırmak için adeta seferber olmuşlardı.

  

  

  

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

  

Allaha çok şükür çok sevindirici gelişmeler müşahede ediyorum.Küçük koridor şeklinde
iki odalı bir yerden,şimdi dört yüz,beş yüz metrelik yerlerde,500-600 kişiyle ders
yapıyoruz.

  

Hem cıvıl cıvıl gençler ve olgun ihtiyarlar görünce gönlüm ve kalbim bayram ediyor.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

23.Söz,İhlas ve Uhuvvet risalelerini çok seviyorum.Ve zaman zaman okuyor ve tekrar
ediyorum.İkindi derslerini de hiç ihmal etmem.

  

  

 

  

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

  

Peygamberi kendine rehber alan insan şüphesiz zerre de olsa onun çektiği zahmeti
çekmesi sanki kaderde varmış gibi düşünüyorum.

  

  

*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?
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Said Nursi Hazretlerinin müsbet hizmeti ve uhuvvet risalesi toplumda fevkalade bir
birliktelik meydana getirmiş,kardeşçe yaşamanın olmazsa olmazını ifade
ederek,fevkalade hizmet etmiştir.

  

  

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

  

Risale-i Nuru bol bol okusunlar.O zaman onlar insanlığın birer kahramanı ve rehberi
olacaklardır.Hem Risale-i Nuru okuyan her genç kafasındaki ve kalbindeki binlerce
sorunun cevabını bulma mutluluğuna kavuşacaktır.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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