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ONLAR KENDİLERİNE YAKIŞANI YAPTILAR
()

 

Değerli dostlarım,  

Bu gün iki değerli kardeşimizi anıyoruz. Birçok değerli arkadaşımızın konuşmala-

rında ortak nokta, andıklarımızın örnek yaşamları oldu. Gerçekten de iki örnek 

şahsiyeti anıyoruz. Her birinin bizde bıraktığı çok anlamlı izler ve hatıralar var.  

Aydın kardeşimin aramızdan ayrılmadan önceki son dört yılını iyi biliyorum. Fa-

kat Aydın’ın yakın arkadaşları ile birlikteyim. Onu arkadaşlarından dinliyorum. 

Aydın’la bazı görevlerde birlikte olduk. Daha fazla birlikte olmak için can atar-

dım. Daha önce de söylediğim gibi arka safta iken bile ön saftaki görevi icra 

ederdi. Bunun ne anlama geldiğini, onunla birlikte görevi paylaşanlar iyi bilir. Bu 

hal tam anlamıyla güven verici bir haldir. Bu güven nedeniyledir ki Aydın’la bir-

likte olanlar için görevin zorluğu yoktu, kolaylığı vardı. Bu güven içinde İstan-

bul’dan Samsun’a ve yurdun değişik yerlerine mazlumların yardımına koşmuşla r-

dı. Aydın’ı size anlatmak istesem bir kaç yıl burada konuşmam gerekir. Tek cüm-

le yeter sanırım; o benim örneğim ve şehidim. 

Diğer kardeşim Macide. Benim kardeşim, kızım, öğrencim, stajyerim, meslekta-

şım. 15 yıldan fazla birlikte idik. Macide için evvelce söylediğim bir söz vardır ve 

bu söz sanırım genç arkadaşlarıma örneklik anlamında çok şey ifade ediyor: Ma-

cide Hukuk öğrenciliğine başladığı yıldan itibaren tanıdığım 20 yıl içinde hiçbir 

görevden kaçmadı ve yılmadı, hiçbir görevi de tamamlamadan bırakmadı. 

Birçok görevde, fikri ve ameli çalışmada birlikte olduk. Yani o kadar ortaklığımız 

ve yakınlığımız var ki, onu size anlatmaya kalksam tam onbeş yıl burada konuş-

mam gerekir.  

Her iki kardeşimiz de görevlerini hakkıyla yapmış olarak Rablerine kavuştular. 

Onları bir cümlede şöyle tanımlayabiliriz: Onlar kendilerine yakışanı yaptılar. 

Bunun anlamı şu ki; herkes kendine yakışanı yapmalı ve bizler bir diğerimizi de-

ğerlendirirken veya eleştirirken bu yakışmayı ölçü almaktayız. Yeri gelmişken 

belirtmek isterim ki, bu güne kadar içinizde hangi arkadaşımı, dostumu değerlen-

dirmişsem bu ölçü üzerine değerlendirmişimdir. Bir başka deyişle, eleştirdiklerim, 

hep güzel olanı yakıştırdıklarımdır.  

Şimdi andığımız iki arkadaşımızın örnek çalışmaları bizlere bir başka hususu daha 

hatırlatıyor. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. Bu eserler kalıcı eserlerdir. Ki hak  ara-

ma bilincine sahip olanlar, izzet ve kudreti Allah’ın ve Allah dostlarının yanında 

arayanlar kalıcı eser bırakmış olmanın huzurunu yaşarlar. Bizler de onları kıya-
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mete kadar anarız. Bu anmamız, yaşayan sünnet bağlamında hep geriye bakarak 

kendimize referans almamız demektir. Bu yönüyle de değerlendirdiğimizde bu iki 

arkadaşımız ve bundan sonra aramızdan ayrılacak değerli dostlarımız yaşayan 

sünnetin temel taşları olacaklar. İnanıyorum ki, ben aranızdan ayrılıncaya kadar 

bu iki arkadaşımız kesinlikle aramızda yaşayacaktır. Yine inanıyorum ki sizler 

yaşadığınız sürece bu iki arkadaşımız da yaşayacaktır.  

Kardeşlerimiz, hiçbir görevi ertelemediler. Ertelemenin insan onuruna aykırı o l-

duğuna inanıyorlardı. Aramızdan ayrılana kadar görevlerini bir başkasına da dev-

retmediler. Sorumluluklarını devretmediler. Sorumluluktan kaçan profesyonelliğe 

sarılmadılar. Kendilerinin yapması gerekeni başkasına yükleyip, yanlışlar karşı-

sında Allah ıslah etsin demediler. Aksine birlikte yaptılar ve birlikte olduklarıyla 

eklemlendiler. Ben bu konuda her ikisinin de sizler gibi canlı tanığıyım. Hatta 

Macide yaşasaydı, Baro seçimleri değerlendirmesinde açık kapalı tüm bayanlara 

hakaret eden meslektaşımıza ve bu yazıyı yayınlayan dernek  yöneticileri ile der-

ginin yayın kuruluna o dergiyi dar ederdi. Şimdi bu görevleri ifa edecek Macide-

lere ihtiyaç var.   

Değerli arkadaşlar, Biz, onlarla bir şefaat zincirinin halkaları olduk. Bu halkalar, 

dünyada iman-amel bütünlüğü ile birbirine bağlandığı gibi, ahırette de bir arada 

olacaklar. Üstelik öldükten sonra da dünyada kalanların gönüllerinde en mutena 

yerlerini koruyacaklar.  

Kardeşlerim, ölümler bize yeniden dirilişi anlatır. Ölümler bize, bu dünyada salih 

ameller işleyenlerin hiç ölmeyeceğini anlatır. Aydın’lar, Macide’ler, Özlem’ler 

bizlere ölmediklerini anlattılar. Üstelik ölümü bize güzel göstermek için aramızda 

yaşatıldılar. Biz de onlara ölmediklerini, amellerimizle onları canlı tuttuğumuzu 

ve canlı olarak hatırlayacağımızı anlatıyoruz.  Çünkü biz de en güzel ölümle öl-

mek istiyoruz. Eserlerimizle, çalışmalarımızla ümmetin ve bizden sonraki kuşak-

ların 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 ör-

nek şahsiyetlerini anıyorlar. Bu örnek şahsiyetlerin, yaşayan sünnetin basamak 

taşlarının yarım bıraktıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. Kendilerinden öncekile-

re eklemlenmeye, sonrakilere ulaşmaya çalışıyorlar.  

Bu vesile ile tüm Genç Hukukçu arkadaşlarıma, Mazlumder ve Özgürder gönüllü-

lerine yürekten takdirlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Örneklikle-

rimizin ayrıldığı yerleri dolduruyorsunuz. Gönüllere taht kuruyorsunuz. O kadar 

güçlü bir inançla söyleyebilirim ki; Olmazları olduracaksınız. Ümmetin ümidi 

olacaksınız. İçinde bulunduğunuz konumu sizler çok fark edemeseniz bile, çevre-
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nizdekiler fark etmektedirler. Aydınlar, Macideler, Özlemler, amellerini sizin 

amellerinizle birleştirerek Allah’ın rızasını kazandılar. Sizler de amellerinizi bir-

birinizle birleştirerek Allah’ın rızasını kazanacaksınız ve kazanmaktasınız.  

Yaşadıkları zamanda amellerimizi birleştirdiğimiz için onlarla kardeş olmuştuk. 

Öldüğümüzde de kardeşliğimiz devam edecek. Şehitlerimizin bizi muştuladığını 

duyuyorum. Çünkü hayatta iken birbirimize eklemlenmiş, birbirimizi muştulamış-

tık. Şimdi önümüzde çetin bir uğraş bizi bekliyor. Emaneti sürdüreceğiz. Emane-

tin hakkını vereceğiz. Macide, ölmeden önce yazdığı “fotoğraflar” şiirinde nasıl 

hatırlanmak diliyorsa, hak arama mücadelesinde önde gidenlerin, birbirlerine ek-

lemlenenlerin bu şehitlerimizi gerektiği gibi anmış olacaklarına inanıyorum.  

Bizler bu dünyadan hep huzur içinde ayrılacağız. Allah’a emanet olun kardeşle-

rim.  

 

Muharrem Balcı 

12.04.2005 

 

 

 


