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MEHMET GÜNEŞ

  

Risale-i Nurun kerametini gördüm.İnayet altında olduğumuzu anladım.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1956 doğumlu,Kuyulu köyündenim.

  

Kur’an Kurslarına giderek Kur’an-ı öğrendim.Çok şükür daha sonra Ptt-de çalıştım ve şu
an emekliyim.

  

  

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

  

Risale-i Nuru Kur’an Kursunda iken Silvanlı değerli bir hocam vasıtasıyla tanıdım. Hocam
zaman zaman bize Risale-i Nur dersi yapardı.Bilahare Adana-ya gittiğimde camide
karşılaştığım ve tanıştığım arkadaşların fedakârlığı beni çok etkilemiş ve Risale-i Nur gibi
bir hazineyi yavaş yavaş anlamaya başlamıştım.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

İslâmiyetin serapa sıdk ve doğruluğunu anladım.

  

Bu kâinatı böyle mükemmel yaratan Allah olduğunu keşfettim.

  

Peygamberimizin (sam) Hatemul Enbiya olduğunu yine okuduğum Risale-i Nur
vasıtasıyla öğrendim.

  

  

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

  

Ben Risale-i Nur Külliyatında bulunan 23.söz’ü daima cebimde taşırım.Her gün en az bir
kaç satırda olsa okurum.

  

Bu cümleden olarak askere giderken bu küçük cep risaleyi şapkamda taşıdım.

  

Bir gün eğitim alanında arama yapılırken bunu gören yüzbaşım cin çarpmışa döndü ve
beni kamelyasına çağırdı.Üstada hakaret etti.

  

Ben de neye mal olursa olsun karşı çıktım.Beni mahkemeye verecekti.Ancak bölükteki
tabur komutanı bırakmadı.
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Bu hatıramı hiç unutamıyorum.Risale-i Nurun kerametini gördüm.İnayet altında
olduğumuzu anladım.

  

  

  

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

  

  

Ben Sözler kitabının 23.sözünü çok okudum.Daha da okuyorum.İnşaallah devam da
edeceğim.

  

  

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

  

Risale-i Nurun hizmet alanı ve yüklendiği misyon çok büyük ve muazzamdır.Bu bazılarını
korkutur.

  

Âhirzamanın gizli zındıka komiteleri bu zatı rahat bırakmamak ve zarar vermek için
yaptıkları tahribatı düşündükçe,Bediüzzamanın büyüklüğünü daha iyi anlıyor ve onu
tanımanın zevkini yaşıyorum..elhamdulillah…
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*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?

  

Said Nursi,İslâmın ilga edilmeye çalışıldığı o elim ve emsalsiz zulüm zamanında
yatağından doğrulan bir arslan gibi,halka büyük bir şevk ve heyecan vererek,büyük bir
dini vazifeyi üstlenmiştir.

  

Kâinata Kur’an-ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu isbat etmiştir.

  

“Birgün, Tahir Paşa bir gazetede şu müthiş haberi ona göstermişti. Haber şu idi: 

  

İngiliz Meclis-i Mebusanında, Müstemlekat Nazırı elinde Kur'an-ı Kerîm'i göstererek
söylediği bir nutukta, "Bu Kur'an İslamların elinde bulundukça, biz onlara hakim
olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız; yahut
Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız" diye hitabede bulunmuş. 

  

İşte bu müthiş haber, onda tarifin fevkınde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi
alevli, duyguları ve bütün letaifi uyanık ve ilim, irfan, ihlas cesaret ve şecaat gibi harika
inayet ve seciyelere mazhar olan Bediüzzaman'ın, bu havadis üzerine, "Kur'an'ın sönmez
ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve
göstereceğim!" diye, kuvvetli bir niyet, ruhunda uyanır ve bu saikle çalışır.“ [1]

  

  

*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?
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His ve hevesin galib olduğu dönem olan gençlere,Üstad hazretleri çok önem vermiştir.

  

Onlara Gençlik Rehberini yazarak da şuurlanmalarını ve okuyunca dünya ve âhiretini
nurlandıracaklarını haber vermiştir.Allah ebeden razı olsun.

  

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY

  
   

    

[1] Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı | 44
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