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MUSTAFA DEMİR

  

Her şeyimizi o muazzam Kur’an hakikatlarına borçluyuz.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Adıyaman-ın Hasankendi köyüne bağlı Yazhöyük köyünde doğdum.Adıyaman-ın İlk
İmam-Hatib mezunlarıyız.

  

  

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

  

Risale-i Nurları okulumuzda öğretmenlik yapan değerli Vehbi Vakkasoğlu vesilesi ile
öğrendim.

  

O tarihte çok şevkli ve gayretli bir ekibimiz vardı.
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Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Her şeyimizi o muazzam Kur’an hakikatlarına borçluyuz.Çünkü onda insan olma,ibadet
etme,Sünnet-i Seniyyeyi sevme sırları saklı.Dolayısıyla bunları okuyunca hayatın böyle
nurlu ve sürurlu oluyor.

  

  

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

  

İlk tayinim Samsat ilçesine olunca,oradaki gençlerle haşir-neşir olmam,onlara Risale-i
Nuru anlatmaya çalışmış olmam,dünyada bence en güzel ve unutamadığım hatıradır.

  

Hatta saf bir kardeşimiz yeni ilçeye gelen savcıya safiyane bizim hareketleri
anlatınca,mahkemelik olduk.Ancak ilçe bizlere sahiblik etti.O problemi çözdük.

  

  

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

  

Şüphesiz eskiye göre hayli inkişaf var..Olmalı da.Çünkü dünya bu kadar gelişirken
hizmetlerde zavallıca durmak Risale-i Nurun o muhteşem büyüklüğüne yakışmaz.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

Risale-i Nurun hepsini okumayı sever,kitap seçimi yapmam.

  

  

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

  

Üstad büyük bir zattır,bunlar onun büyüklüğündendir.

  

Maalesef o menhus ruhun,’her şey bana sorulmalı’ havası,bu zulüm ve işkenceleri
yaptırıyor.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

Darbeler bilhassa 80 ihtilalinde –Allah af etsin-bazı yanlışlıklar yapıldı.Sonunu hayır etsin
diye dua ediyorum.

  

  

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

  

Üstadın esas müsbet metodu toplumda birlik,beraberlik,kardeşliği tesis etmiş,nice
olmazları,getirdiği islâmi düsturlarla hal etmiştir.Çok şükür.

  

  

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

  

Gençlerinde Risale-i Nuru didik didik okumalarını ve anlamadıkları yerleri sormalarını ve
mutlaka okumalarını,hele bir yerine beş-on belki yüz elli defa okumalarını tavsiye
ediyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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