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KEMAL KARABIYIK

  

Allah-a çok şükür şimdiki hizmetler kanaatimce eskiyi çok çok katlar.

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

Ben Kemal Karabıyık..Adıyamanlıyım.1938 yılında doğmuşum.Senelerce esnaflık
yaptım.Şimdi ise emekliyim,sohbetlere devam ediyorum.

  

  

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

  

Sene 1950-51 yıllarında terzi olan babamın yanında çalışıyordum.O zaman komşumuz
rahmetli H.Mahmut Allahverdi abi vardı.Çok faal ve konuşkan bir insandı.

  

Onun açtığı küçük bir dershanesi vardı.Bizi bir gün oraya davet etti.Zaten rahmetli babam
da gelirdi.

  

Sonra Dursun Kutlu abinin bir yerini de bil-âhare öğrendim.Oraya da giderdik.Orada
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ağabeyler Risale-i Nuru okur,bizlerde dinlerdik.

  

  

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

  

Ben Risale-i Nuru dinleye dinleye hayatımda çok güzellikler gördüm.Mesela onun
sayesinde çok zenginleştik,Adıyamanın sayılı zenginleri arasına girdik.Onu yine
dershane yaparak ve hizmete vererek Allah-a çok şükür büyük mesafeler kat ettik.

  

  

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

  

Sene 1952 yıllarında İspartadan Süleyman Gaye isminde bir esanscı,Adıyaman-da Ulu
Caminin önünde esans satıyordu.Küçük eserlerden Risale-i Nurları verdi.Gittiği yerlerde
ve münasib zeminlerde ders yapardı.

  

Bir gün babam onu akşama eve yemeğe davet etmişti.Her lokma yiyişinde besmele
çekerdi.Bu beni çok etkilemişti.Risale-i Nuru daima bize okurdu.

  

“-Beni bu taraftaki illere Üstad gönderdi-“derdi.

  

Sonra Hataylı çok değerli bir müfettiş abinin buraya tayini çıktı.O da Risale-i Nur
talebesiydi.Onlardan çok istifade ettik.Gayeleri zaten Risale-i Nuru muhtaçlara
anlatmaktı.Allah onlardan ebeden razı olsun.
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Bir hatıram da 1954 yılında üç arkadaş Şanlıurfa da bulunan Abdullah Yeğin abiyi ziyaret
ettik.Yolda hayli zahmet çektik ama değdi.

  

Sonra Diyarbakır da Mehmet Kayalar abiye gittik.Onun çok celalli olan dersine
katıldık.Oradan da Elazığ-da Hulusi abiyi ziyaret ettik.Çok feyizli ve istifadeli bir
seyahatimiz olmuştu.Hatta o yıllarda Malatya-da dershane yokken,bizde dershane iki
taneydi.Alla-a binlerce şükürler olsun.

  

  

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

  

Allah-a çok şükür şimdiki hizmetler kanaatimce eskiyi çok çok katlar.Allah muhafaza
etsin.İhlas ve muhabbetimizi hıfzetsin,daim etsin.İnşaallah.

  

  

*Darbelerin açtığı yaraları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  

Ben seksen ihtilalinde mahallemizde muhtar oldum.Muhtarı bir hadiseden dolayı
almışlardı.Ben birinci aza olduğum için beni onun yerine atadılar.

  

İhtilalde bütün evleri ararlarken,bizim evi aramadılar.Allah hıfzetti.
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*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

Gençler Risale-i Nurları okudukça zihinleri açılır.Rızıkları bereketli olur..huzurlu ve mutlu
olurlar.

  

  

*Hiç rüyanızda Rasulullah gördünüz mü?Nasıl?

  

Rüyamda bir gece Peygamberimizi gördüm.Ben hacca gidiyormuşum.Peygamberimiz
(Sav) benim başımı okşadı.Ben O’nun ayağını öptüm.

  

Uyandım ki rüya imiş.Çok lezzetli ve manevi bir havayı teneffüs ettim.

  

Bunun üzerine bir mübarek gecede arkadaşlara tatlı yedirdim.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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