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MEHMET DEMİR

  

Gençler, Risale-i Nur okurlarsa hem kendilerini tanır ve hem de istikbale ışık saçarlar.

  

*Kendinizi tanıtır mısınız? 

  

-Mehmet Demir.1962 doğumluyum.İmam Hatib lisesini bitirdim ve İmam Hatiblik
vazifesini deruhte ediyorum. 

  

  

* Risale-i Nuru nasıl ve nerede tanıdınız? 

  

1975 tarihinde Adıyamanda risale-i Nurları duydum.Ancak Bitliste yatılı olarak
İmam-Hatib okurken ağabeylerin nümune-i imtisal halleri beni çok etkiledi.Dolayısıyla
nurları tanıma nimetine kavuştum. 

  

  

*Risale-i Nuru okuyunca hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? 

  

-Gerçekten iyi bir Müslüman olmadığımı anladım. 
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*Unutamadığınız bir hatıranızı bizimle paylaşır mısınız? 

  

-Bitlisteki eski Vakıflar Bölge Müdürünün mütevazi davranması hatta kendisi kapının
yanında oturup bizleri yukarı oturtması bende hayli büyük tesir bıraktı.Onu hiç
unutamıyorum. 

  

  

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

  

-Maşaallah eskiye göre şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum.30-40 dershaneden fazla
dershanemiz var.Hepsi kendi çapında hizmet ediyor.Hepsinden Allah razı olsun. 

  

  

*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

-Asa-yı Musa-nın beş meselesi beni çok etkiliyor. 
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*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?

  

-Bana üstadımın sahabe hayatını yaşadığını ve davasından hiç taviz vermediğini,ihlas ve
samimiyetle önce müslümanlara ve insanlığa büyük bir hizmet ettiğini anlıyorum. 

  

  

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

  

-Tamamen gerçek bir hayat sergilediğini kimse kimseden üstün olmadığını,üstünlüğün
ancak takvada olduğunu öğrendim. 

  

  

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

  

-Risale-i Nur okurlarsa hem kendilerini tanır ve hem de istikbale ışık saçarlar diye
düşünüyorum. 

  

  

MEHMET ÖZÇELİK-NUREDDİN GÜRSOY 
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