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ABDULKADİR KARABİBER

  

Risale-i Nur benim kalbimin sonsuz arzularına tam bir gıda oldu.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1957 doğumlu,Adıyaman’ın Kâhta ilçesindenim.Bilahere İmam-Hatip’te okumak için Adıy
aman’a geldim.25 yıllık İmamlık ve Müftülükte memurluk yaptım.Sonra ise emekli
oldum.Şu an kitapçılık yapmaktayım.

  

  

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

  

Kâhta ilçesinde orta okulu okurken değerli arkadaşlarım M.Emin Tatar ve Mehmet Doğan
vesilesiyle tanıdım.Bilahare İmam-Hatip ve Risale-i Nur okuyan arkadaşların ve değerli
öğretmenlerimin yardımıyla –Allaha çok şükür-Risale-i Nurdan çok istifade ettim.

  

  

 1 / 4



ABDULKADİR KARABİBER

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 18:00 - 

*Risale-i Nur size ne kazandırdı?Hayatınızda ne gibi değişiklik oldu?

  

Risale-i Nur benim kalbimin sonsuz arzularına tam bir gıda oldu.Çeşitli sorulara cevab
oldu.Adeta sırtımda çok ağır bir yükü yere indirmeme ve rahatlamama vesile oldu.Kâinat
adedince şükürler olsun.

  

  

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

  

  

İlkokul öğretmenimizin bize şefkatle yanaşması ve 5. sözü anlatmasını hiç
unutamıyorum.Allah ebeden razı olsun.

  

İmam-Hatib de okuyup da Risale-i Nuru okumayanlara hep şaşarım.Demek birazda
kısmettir diye düşünmek lazım.

  

  

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

  

  

Lem’alar kitabının 17.lem’asının 12.Notasını hiç unutamıyorum.O fevkalade tesirli ve
ihlasla yazılmasından,bazen ağladığımı söyleyebilirim.
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*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?

  

Evet. Kemalizm’in ve gizli zındıkanın Üstada yaptıkları amansız zulümlerden dolayı
protesto ediyorum.

  

Onun o muazzam iman ve şecaatine bin barekallah diyorum.

  

Davası için bu kadar sebat ve azmine hayran oluyorum ve saygıyla minnetle onu
anıyorum.

  

Üstad yazdığı eserlerle küfrün belini kırmış ve milyonlarca insanın imanını kurtarmaya
vesile olmuştur.

  

  

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

  

 

  

Kur’an-da Rabbimizin;”İnananlar kardeştir.” mesajını çok net ve mükemmel işleyen hatta
hayatının her safhasında bunu bizzat yaşayan Said Nursi mutlaka araştırılmalı ve ne
büyük hizmetler yaptığı mutlaka bilinmeli diye düşünüyorum.
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*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

 

  

Risale-i Nuru tanıyan gençleri dünyanın en bahtiyar insanları olarak görüyorum.Onları
tebrik ediyorum.Eğer mutlu olmak istiyorlarsa okusunlar..Okusunlar hatta 80 defa da olsa
180 defa olsa okusunlar diyorum.

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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