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MEHMET KAYA

  

Anarşi ancak imanı öğrenip yaşamakla yenilir.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1950 doğumluyum.Kâhta da Dilektepe köyünden Adıyaman’a geldik.Adıyaman Çimento
fabrikasından emekliyim.

  

  

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

  

Risale-i Nuru köyümüze 1976-da gelen bir ilkokul öğretmeni vesilesiyle tanıdım.

  

Adamı dindar ve namazlı görünce hoşuma gitmişti.Ben de o zaman tarikata intisab
etmiştim.Ve bu heyecanla öğretmeni de tarikata nasıl çekerim diye düşünüyordum.Allah
razı olsun,bana Risale-i Nurları verdi.Onları bana anlattı ve beni –Elhamdulillah-Risale-i
Nur dersine dahil etti.
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*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Bana tahkik-i iman dersi verdi.Verdiği için dünyanın içindekilerin Allah-ı zikrettiğini
anladım.Çok eksiklerimi hissederek,kendime bir çeki düzen verdim.Çok şükür.

  

  

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

  

Adıyaman’a geldiğimde dershanedeki kardeşlerin kaynaşmasını ve birbirine olan saygı
ve sevgileri benim hiç unutamadığım bir haldi.

  

  

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

  

Maşallah eskiyi fersah fersah geçtik.O kısıtlı ve dar imkânlar içinden,şimdi çok şükür
eskiye göre çok çok iyiyiz.

  

  

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

  

 2 / 4



MEHMET KAYA

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 17:39 - 

Risale-i Nuru çok severim.Ama Asa-yı Musa-yı daha çok okur ve severim.

  

  

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

  

Üstadımıza yapılan zulmü,büyük insanlara yapılan zulmün başka bir yönüdür, diye
düşünüyorum.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

İhtilaller daima zararlıdır.Hak-hukuk dinlemeden yapanlar mutlaka zararlı olanlardır.

  

  

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

  

Said Nursi topluma birlik ve beraberlik dersi vermiş.Anarşi ancak imanı öğrenip
yaşamakla yenilir. İnançsız insan
daima topluma zararlı ve muzır birer mahluktur.
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*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençlerin Risale-i Nurları okuması ve cemaate gelmelerini tavsiye ediyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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