AĞABEYİM MUHARREM BALCI
-ANADOLU’NUN ÜÇÜNCÜ OĞLU(BİR)

İnsanlığa ve ülkenize borçlu olduğunuzu ancak vahiyle kendinizi
ilişkilendirdiğinizde anlarsınız.
O zaman adanmışlık iğreti durmaz üzerinizde.
Fedakârlık da muhabbet de çalışmak da vefa da iğreti durmaz omzunuzda.
Bütün güzelliklerin mekânı olur yüreğiniz.
Anlam'a ulaşmanın tek yoludur adanma.
*
Abisiz doğmuşum. Abi özlemimizi gidermeye çalışırken önce Abilik
Müessesesi Mücadele Birliği geldi önümüze. Ardından Muharrem Abimizi
çıkardı Rabbim karşımıza.
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*
Vefa Gecesi'ne arzu etmeme rağmen gidemedim. Yağmurlu bir ekim
cumartesisinde elinden kitabını almak nasip oldu. Buna da şükür!
*
Adetimdir kitabı üç dört günde bitiririm. Yolda okumaya çizmeye başladık
yine adet olduğu üzere. Araya bir vefat ve bir hastalık girince okuma on
güne uzadı.
*
Tam Abi benim adım niye geçmiyor bensiz kitap olmaz diye sitem
edecekken kendime rastladım iyi mi!
Muharrem Abim'e Şile kampında vermediği penaltı için de kaç defa sitem
ettim bilemem!
*
Ortak Dostlarımızla lebalep doluydu kitap. Kitap birlikte yaşadığımız son
elli yılın tarihiydi aynı zamanda.
Bir diğer önemli konu Mücadele Birliği'nin yazılmayan tarihi anlatılıyordu
birinci elden. Yazılmış olsaydı ne mi olurdu. Fetö ısıramayacaktı
kimsecikleri. Sırf bu yüzdendir Afyonkarahisar İlklerinden olan Ali
YILDIRIM Abimiz'e yıllardır yalvarıp yakarışlarımız. 01 11 2021

********
AĞABEYİM MUHARREM BALCI
-ANADOLU’NUN ÜÇÜNCÜ OĞLU(İKİ)

Fethi GEMUHLUOĞLU Ve Cahit ZARİFOĞLU'ndan sonra üniversite
çevresinde kamp kurup kendisini gençlere adamış üçüncü kişidir
Muharrem BALCI.
*
Tekrar kitaba dönelim.
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Çok biyografi geldi geçti elimizden. Yazarın yakaladığı farklı stil hem
okumayı kolaylaştırmış hem anlamayı.
Yaşayan bir örnek'i yine yaşayanlara anlattırma tekniğine ilk defa
rastladım diyebilirim.
Zaten vefa gecesi ve kitabın yaşayan birini konu edinmiş olması başlı
başına bir güzellik. Bu sefer canlı bir anma ve canlı bir kitap olmuş
kısacası.
Aslında bize söyleyecek pek bir şey de kalmamış doğrusu. Yazımızda
kullandığımız kelimeler, cümleler ve düşünceler kitaptan alınmadır başka
değil.
Kitabın Yazar'ı İlker DERE Kardeşimizi TEBRİK Ederim.
İyi iş çıkarmış. Sağolsun bizim adımızı da anarak kadirşinaslık örneği
göstermiş.
*
Kitapta iyi olmanın yetmediği; iyileri bulma ve iyileri buluşturma
sorumluluğuna soyunmuş bir öncü anlatılıyor.
Öncülük'ten Önderlik'e geçiş yolları sıralanıyor kitapta. Örneklik'in kodları
veriliyor.
*
Abimizin Ülkemizin önemli kuruluşlarındaki çalışmaları onun örnekliğinin
kanıtları olarak yeter de artar bile. Kitapta adım adım işlenmiş bu
yürüyüşte Göçmen Ruhlu Abimizin yolculuğunda örneklikte nasıl karar
kıldığını rahatlıkla bulabilirsiniz.
*
MTTB, Mücadele Birliği, Mazlum Der, Yeşilay ve Barolar Birliği'ndeki üstün
gayretlerini böyle okumak daha doğru olur kanaatindeyim.
Sivas Olayları Davası'ndaki çalışmalarını da kaydedelim unutmadan.
Boş bıraktığımız onca alan arasında 'Hukuk'u doldurmaya çalışması
hepimize örneklik teşkil eder.
*
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Kısaca her gittiği yere yenilik götürmesi, hatta manifesto ile girip, yine
manifesto ile çıkmış olması da Abimizin Örneklik'inin en önemli göstergesi
sayılmalı.
Üstelik bütün bu çalışmaları siyasete yaslanmadan yapmış olması ayrıca
takdire şayandır. 03 11 2021
********

AĞABEYİM MUHARREM BALCI
-ANADOLU’NUN ÜÇÜNCÜ OĞLU(ÜÇ)

Kitap Son Durak'ı da güzel işlemiş. Abimizin hep ardına kadar açık duran
kalbinin ve bürosunun kapıları yine örnekleri ile anlatılmış. Kendisini 'Adam
Yetiştirme'ye adamış örnek bulmak pek kolay değildir bu ülkede. Birçok
öncü siyasete kayarak kaybolurken bazıları da fildişi kuleden inemediler
maalesef.
*
Ağabeyimizin Gençlerin Dinçliğinde serinlemesini önemli buluyorum.
Sırası gelmişken kitapta yakaladığım 'Kriz Çözümü' örneklerini de çok
önemli bulduğumu belirtmeliyim.
*
Ders yapma yöntemi insan yetiştirmede önemli bir yöntem. Ağabeyimiz bu
prensibi ile bir üniversite olma seviyesine çıkabilmiştir. Burada ders
prensibini diğerlerinden daha önemli bulduğumu belirtmeliyim. Zira kadro
yetiştirmenin slogan ötesine geçmesi başka türlü mümkün olmamaktadır.
*
Bir koltukta kaç karpuz taşınabileceğini bizlere göstererek öğreten
Muharrem BALCI Ağabeyimiz'e Rabbimizden hayırlı ömürler niyaz ederim.
07 11 2021
Rüştü ÖZDEMİR.
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