Bediüzzaman Külliyesi tamamlanmak üzere

Nurs Köyünde yaklaşık dört senedir inşaatı devam eden Bediüzzaman Külliyesi, şükürler olsun ki bitme aşamasına geldi.
Cenâb–ı Hak, sizlerden ve bu hayırlı hizmete bir şekilde destek veren, yardımda bulunan herkesten razı olsun.
Bizler de, sizlerin duâ ve teveccüh göstermesiyle, tâ başından beri bu mübarek hizmetin takipçisi olmaya gayret ettik.
Allah’a şükür, o sarp ve çetin mekânlarda harikulâde bir eser vücuda geldi.
Bize ulaşan son bilgilere göre, Altı–yedi bölümlük Bediüzzaman Külliyesinin kaba inşaatı tamamlanmış durumda.
Hatta, daha evvelki yazılarda nazara verdiğimiz dış duvar ile kubbe kaplamaları da tamamlanmış bulunuyor.
Dış duvarlar, bütünüyle beyaz renkli “Mardin taşı” ile örüldü. Bu beyaz taş, mevsimin değişmesiyle birlikte haﬁfçe
sararıyor ve harikulâde bir renk tonuna bürünüyor. Külliyenin kubbeleri ise, temin edilen 2–3 ton kadar alüminyum
plakalarıyla kaplanarak sağlama alındı.
Son bir sene içinde yapılan harcamalar ile işçilik masraﬂarı, yaklaşık 50 bin liralık bir borç yükü bıraktı.
Bunun yanı sıra, külliyenin iç mekânında kullanılmak üzere şu anki ihtiyaç listesinde şu maddeler görünüyor:
1) Zemin döşemesi için “rabıta” denilen tahta parke ihtiyacı. Bunun hacmi, yaklaşık 700 metre karedir.
2) İç mekânda kullanılacak lambiri ihtiyacı. Bu da, zeminin yarısı kadar, yani 350 metre kare olarak tahmin ediliyor.
3) Külliyenin cami kısmındaki minber ve mihrabın ahşapla kaplaması işi.
4) Pencereler tamam; ancak, 8–10 kadar kapı ihtiyacı henüz karşılanmış değil.
5) Bunların yanı sıra, ayrıca iç mekânın boya ve badana işleri himmet sahiplerini bekliyor.
Külliyenin halı, avize ve sair ışıklandırma ihtiyacanı önceden üstlenmiş olan muhterem kardeş ve ağabeylerimiz var.
Cenâb–ı Hak, hem onlardan, hem de aynî veya nakdî yardımda bulunacak olanlardan ebeden razı olsun.
Bu arada, gerekli iletişim bilgilerini de unutmadan sizlere intikal ettirelim.

Nurs’ta inşa edilen Bediüzzaman Külliyesi, resmî olarak “Kepirli Köyü Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği” adına
yapılıyor. Yardımların toplandığı bu dernek adına açılan banka hesap bilgileri ise şöyledir:
Ziraat Bankası, Hizan Şubesi
Hesap no: 4450 6210
Hem dernek başkanı, hem de inşa edilen külliyenin bilﬁil sorumlusu da Hikmet Okur’dur.
Daha detaylı bilgi edinmek için ise, Hikmet Okur’a şu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz:
0505 950 00 62
0532 593 07 97

