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Hasan Balci: NEBIL'IN IZINI BULDUK..
SIMDI ONU AIT OLDUGU TOPRAKLARA HEP BIRLIKTE
GOTURCEGIMIZ UZUN BIR SUREC BASLAMISTIR.
ELLERINIZI ELLERIMIZE YAKLASTIRIN.
AMA ARADA GOZLERIMIZE DE BAKIN; TABI YUREGINIZ
DAYANIRSA…
Nebil Rahuma komisyonunun calisma bilgileri:
Nebil sayfamizda ayrintilarini yayimladigimiz Nebil Rahuma'nin hazin
hikâyesi ve Nebil’in akiibetinin mevcut verilerine ulasmamiz ortak bir
calismanin urunudur. Basindan beri israrla soyledigimiz ve herkesten
bekledigimiz sey; tarihin derinliklerinde arkeolojik calismalar yaparak
Nebil Rahuma yoldasi bir kez daha katletmemektir. Bu meselenin
buraya gitmemesi icin gerekli dostca uyarilarda bulunduk.
Calisma komitemizin bir tek amaci var: Nebil Rahuma'yi bulmak. Bizi
ortaklastiran bu dusunce bizi O’na goturen yol olmustur.. Bu uzun
sureci amacimiza ulastiktan sonra kitaplastiracagiz.
Her gun iki bucuk saatimi duzenli olarak Nebil Rahuma calismasina
ayiriyorum. Edindigim bilgi ve belgeleri komisyon arkadaslarimla
duzenli olarak paylasiyorum. Mutlaka Mersin’deki Mehmet Yavuz’u
ariyorum. Yani plani ortaklastiriyoruz. Komisyon arkadaslarim o gun
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nerede calisacagim konusunda bilgi sahidirler.
Nebili bulma uzerine kendimize bir calisma programi olusturduk ve o
trafik bizi dogru yola cikardi. Simdi programimizda neler var ?
1-Bugun Birgun gazetesi ile gorustum. Onlar bu olay ile
ilgileneceklerini soylediler. Elimdeki yazismalari bu konu ile ilgilenecek
muhabir arkadasin bilgisine sundum. Nebil'in devrimci kisiligi
dayanisma duygusu ve Nebil’in akibeti uzerine zannediyorum Birgun
gazetesi bir calisma yapacak. Onlara onerim roportaj niteliginde bir
calisma yapmalari yonunde oldu. Cunku bu sureci anlatmak lazim. Bu
cografyanin bilinmeyen yerlerinde, dehlizlerinde cok Nebil'ler
yatmaktadir.
2-Nebili evrakta bulduk ama kendisinin mezarina henuz ulasmis degiliz.
Dogrusunu isterseniz cok yaklastik. Demek ki hukuki bir surec
baslatilacak. Bununla ilgili bir hukuk burosu ile gorustum. Takdir
edersiniz ki bircok insan bunun sol ici bir catismanin urunu
oldugundan bu ise girme konusunda tereddut yasiyorlar.
Anlayacaginiz kosturacak bir avukata ihtiyacim var. Mehmet Yavuz
yoldas Nebil’in ailesi ile irtibat halinde ve Antakya!’yi o koordine
ediyor. Butun bu yazilan cizilen belgeleri de Erkan ulasan yoldasimiz
ust uste biriktiriyor.
3-Disaridan birkac arkadasimiz bu isin maliyesi ile ilgili destek
olabileceklerini e-mail uzerinden bize bildirdi. Dogrusunu isterseniz
Nebil ile ilgili butun calismalarimiz kendi ozverilerimiz uzerinden
yuruyor. Bunu paylasmak, desteklemek isteyen arkadaslar icin bir
banka hesabi acma konusunda arkadaslar ile "komisyon" mutabakat
icinde olduk. Hukuki surecin ardindan DNA testleri ile ilgili sureclerde
olusacak ekonomik kulfet bizim de tek basina altindan kalkabilecegimiz
bir sey degildir.
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4-Bu calismayi, biliyorsunuz, bir komisyon dahilinde yapiyoruz.
Amacimizin ne oldugunu da yazdik ve dusuncelerimizi bu konu ile
ilgilenen butun arkadaslarla defalarca paylastik. Eger gercekten Nebil’i
ait oldugu topraklara goturmek baskalarinin da niyetinde ise, bu
arkadaslardan iki baslilik yaratilmamasini ozellikle rica ediyorum. Bizi
begenmeyebilirler, elestirebilirler ama bu calismayi sekteye ugratacak
ve onumuze karmasIk bir devlet burokrasi dikecek gayretlerden uzak
durmalarini rica ediyorum. Onlardan ozellikle bu konuda bize destek
olmalarini ve Nebil Rahuma arama komisyonu inisiyatifinin ardina
dizilmelerini istiyorum.
Elbette Nebil’i hep birlikte ayni cosku ve sevinc ile ait oldugu
topraklara goturecegiz. Hasan Balci olarak biraz gozunuzde saygi
uyandirabildim, yureginizde yer edebildim ise lutfen calisma planimiza
engel olmayin. Cunku bu plan dahilinde belge, bilgi, gazete arsivi
taramasi da yapiyoruz.. Bugune kadar bu calismalarimda senin
kosusturmanin bir parcasi olalim diyen henuz cikmadi. Oysa ki gazete
arsivini tarayacak bir elemana ihtiyac var. Kizim bu konuda bize destek
olacak.
SIZLERI DAYANISMAYA DAVET EDIYORUM
Bu calismalarda destek vermek isteyen arkadaslarimiz icin bir hesap
numarasi olusturacagiz. Eski gunlerdeki gibi komun olacagiz.
Bolusecegiz. Dogru olani budur. Ancak Komun fikrini ve pratigini
unutanlarin bizimle yardimlasmasina gerek yoktur.
Bu arada Nebil’i buldun simdi bize ver yaklasimi da sakat bir mantiktir.
Boyle telefonlar aliyorum. Arkadasimizi buldun sana tesekkur ederiz
sozleri beni yaraliyor. Unutulmasin ki calismalarimizla Nebil’i bu
cografyanin ortak degeri yaptik. Hepimiz bu degere sarildik.
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Internet sayfalarindan bu konu ile ilgili yazilar yazan arkadaslardan
gecmisle alakali inciti seyleri yazmamalarini ozellikle rica ediyorum. En
azindan Nebil'i ararken bu tarz seyleri biraz hafifletelim . Nebil Rahuma
yolda yururken dusup olmedi. Nebil Rahuma Turkiye devrimci
hareketinin sol ici siddetine maruz kalmis orneklerden sadece biridir.
Elbette bu tarihi konusacagiz, cesaret ile uzerine gidecegiz,
yuzlesecegiz ve varsa hesabimizi verecegiz. Tarih unutmaz. Sosyalizmi
ozumsemis devrimci kadrolar olarak bu ozelestiri surecini zaman
asimina birakmis olsak bile tarih unutmaz. Tarih unutmadi ve Nebil’i
karsimiza koyuverdi. Onemli olan bundan bir ders cikartabilmektir. Bu
tarihsel kesit ile hicbir ilgim olmamasina ragmen o donemin devrimcisi
olarak bu ve benzeri olaylardan kendimi de manen sorumlu tutuyorum.
Nebil ile ilgili yeterli ve aciklayici bilgi verdigimiz halde bazi arkadaslar;
israrla konuyu anlamamakta diretmektedirler. Su anda buldugumuz
sadece Nebil!’in nasil ve nerede katledildigidir.. Yol haritamiz bizi
hergun Nebil’e yaklastirmaktadir. Simdiden kendini cenaze torenine
hazirlayan ve bize is buyuran arkadaslardan ricam sabir etmeleridir.
Onumuzde muhtemelen mesakkatli ve bir o kadar da uzun bir hukuku
sureci olacaktir.
Butun bu isler bittiginde komunist ahlakin geregi olarak hesaplari
kurusu kurusuna belgeleri ile hepinize verecegiz. Kimse kimseye
ipotek koymasin, kim ne istiyor ise bize belge bilgi, arac ne teslim
ediyorsa bilinsin ki bu ortak tarihimize hizmet edecektir. Nebil’in
akibetini bulma gayemiz ve cabamiz sirasinda ailesinin her turlu
istegine de saygiliyiz. Aile; isleri bizim yuruttugumuzden haberdardir.
Bizatihi kendileri ile telefonda gorusuyoruz . Nebile abla ile henuz
gorusmeye ben hazir degilim. Cunku onun yureginde oldurmedigi,
yasattigi Nebil’i adli tipda bularak Nebil’i bir kez daha oldurdugumuzu
dusunuyorum ve bundan da kendimi sorumlu tutuyorum.

4/4

