BU SEVDA BİZİ TERKETMEZ ()
Bu sevda bizi terk etmez kardeşlerim. Çünkü bizim Aydın’larımız, Macide’lerimiz, Özlem’lerimiz, Numan’larımız var.
Bu ölümler bizi şık gösterecek kardeşlerim. Çünkü önümüzden giden şık kardeşlerimiz var.
Bu gidişler bizi daha dikkatli kılar kardeşlerim. Çünkü bizi birbirimize kenetleyen şefaat zincirimiz var.
Bu gün bir değerli kardeşimizi anıyoruz. Konuşmalarda ortak nokta, Numan’ın
örnek yaşamı oldu.
Numan kardeşimi sizlerden daha az tanıyorum. Fakat kendisini tanıdığımdan
bu yana hep gözlemledim. Sizlerden de dinliyorum. Gözlemlerimden ve sizlerden edindiğim kanaat, Numan’ın her zaman kendisine yakışanı yaptığıdır.
Numan; gençlerimin, çocuklarımın arkadaşı, 6 yıldır yanımda olan öğrencim
Şerife’nin eşiydi. Numan, izzet ve kudreti sadece Allah’ın yanında arayanlardandı. İşte kendine yakışanı yapmak ve izzet ve kudreti Allah’ın yanında aramak, hepimizin referansı olan ‘yaşayan sünnet’in ta kendisidir. Şu salonda bulunan herkes Numan kardeşimizi ölünceye kadar anacak, sizlerden Numan’ı
dinlemiş olanlar da Numan’ı kıyamete kadar yaşatacaktır. İşte şahitlik budur.
Değerli arkadaşlar, Sizler de Numan’la birlikte bir şefaat zincirinin halkaları
oldunuz. Bu halkalar, dünyada iman-amel bütünlüğü ile birbirine bağlandığı
gibi, ahırette de bir arada olacaklar.
Kardeşlerim, ölümler bize yeniden dirilişi anlatır. Ölümler bize, bu dünyada
salih ameller işleyenlerin hiç ölmeyeceğini anlatır. Aydın’lar, Macide’ler, Özlem’ler, Numan’lar bizlere ölmediklerini anlattılar. Üstelik ölümü bize güzel
göstermek için aramızda yaşatıldılar. Biz de onlara ölmediklerini, amellerimi zle onları canlı tuttuğumuzu ve canlı olarak hatırlayacağımızı anlatıyoruz. Çünkü biz de en güzel ölümle ölmek istiyoruz. Eserlerimizle, çalışmalarımızla
ümmetin ve bizden sonraki kuşakların gönlünde yer almak istiyoruz. Bizim
yolumuzu aydınlatanlar gibi, biz de bizden sonrakilerin yolunu aydınlatmak
istiyoruz.
İşte bu şefaat zinciridir. Bu zincirin şu anda burada bulunan halkaları bu gün
örnek şahsiyetlerini anıyorlar. Bu örnek şahsiyetlerin, yaşayan sünnetin basa
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mak taşlarının yarım bıraktıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. Kendilerinden
öncekilere ve sonrakilere eklemlenmeye çalışıyorlar.
Bakınız. Numan’ın ve Numan gibilerinin aramızdan ayrılmasını hiçbir zaman
bir son olarak görmedim. Her birinin ayrılışından sonra rabbim çok güzel nimetler ihsan etti. Ankara’da Numan’ın kayınpederinin evinde taziye sırasında
birkaç genç hukukçu ile bir araya gelip konuşurken, çok yakında Ankara’da da
GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU çalışması başlatmaya karar verdik. İstanbul’daki çalışma Salı Grubu diye anılır, Ankara’daki
de Çarşamba Grubu olacak. Bu bir lütuftur. İzzet ve kudreti Allah’ın yanında
arayan ve kendisine yakışanı yapanların gösterdiği yolda yürümemiz için Allah
tarafından verilmiş bir lütuf.
Bu vesile ile Numan’ın arkadaşlarına, kardeşlerine, yürekten takdirlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.
Örnekliklerimizin ayrıldığı yerleri doldurun. Gönüllere taht kurun. Ümmetin
ümidi olun. Aydınlar, Macideler, Özlemler, Numan’lar amellerini sizin amellerinizle birleştirerek Allah’ın rızasını kazandılar. Sizler de amellerinizi birleştirerek Allah’ın rızasını kazanacaksınız ve kazanmaktasınız.
Yaşadıkları zamanda amellerimizi birleştirdiğimiz için onlarla kardeş olmuştuk. Ahırette de kardeşliğimiz devam edecek. Şehitlerimizin bizi muştuladığını
duyuyorum. Çünkü hayatta iken birbirimize eklemlenmiş, birbirimizi muştulamıştık.
Şimdi önümüzde çetin bir uğraş bizi bekliyor. Emaneti sürdüreceğiz. Emanetin
hakkını vereceğiz. Numan’ın Vera’sına hiç söylenmemiş sözler söylediği gibi,
sevdiklerinize, bu ümmetin çocuklarına güzel sözler söyleyeceksiniz. Hatta
yine Numan’ın söylediği gibi, “eskisi gibi değil… artık daha da sancılı” olsa
da söyleyeceksiniz. Çünkü önünüzde Allah’ın en güzel örneklerinden biri gidiyor.
Bir yandan öfkeniz taş doğursun, diliniz ve gönlünüz İbrahim’i Nemrutlara
vermesin.
Öte yandan, İsmail’in boğazındaki merhamet sizi kuşatsın ve kutsasın. Ümmetin ümidi olasınız.
Son olarak o anneler annesi Fatma anneye, anne adaylarının en iyisi Şerife kızıma sesleniyorum:
Numan’ın vasiyetidir:
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Sakın ağlamayın ve öldü demeyin. Numan aramızda, Numan’lar aramızda. Bu
ümmetin anneleri nice Numan’lar, Aydınlar, Macideler, Özlemler doğuracak.
Siz yeter ki özleminizi diri tutun.
Ve hepiniz Allah’a emanet olun. Ve Rabbimin Asra yeminini bir kere daha
okuyun. Vel asr ……..
Muharrem Balcı
28.08.2008, FKM
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