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Adana da bir komunist nezle olsa istanbuldaki yoldasinin yuregi grip olur.

Nebil rahuma ile yuruttugumuz arama calismasi esnasinda ve sonrasinda bircok insandan gerek
elektronik posta gerekse sifahen bircok bilgi tarafima gonderilmistir. Bu bilgileri zaman zaman
insanlar ile paylastim.

Cok ilginc bilgilerin geldigini bilmenizi isterim. Bu bilgiler hala gelmeye devam etmektedir.
Ozellikle adana dan “ismi bizde sakli olan”ali cakmaklinin yakinlarindan, arkadaslarindan
ozellikle o tarihi tum ayrintisi ile bilen bir arkadasimizin da verdigi ayrintili bilgiler ile Ali cakmakli
cinayeti ile ilgili ayrintilari da ogrenmis olduk.

Hala ali ve nebil’i unutmamis o tarih ile ilgili katki sunan duyarlilik gosteren bu insanlara
hepinizin onunde tesekkur ediyorum. En azindan sahip cikmak bile bir istir. Zaman zaman beni
gazlamaya calisan maillerde aliyorum. Tehdit mesajlari da.

Bu ikiyuzlu, kalles hallerimiz ile kime benzedik dersiniz. Bir dusunun. Bu yontemleri bir zamanlar
kimler kullaniyordu. Bu serzenisimin cevabini en iyi fasist katiller ile gogus gogse cenk eden
devrimciler bilirler.

Guluyorum hepimizin ortak hallerine; Ozellikle benim yas kusagim felegin her turlu cemberinden
gecen butun dostlar hepinizin yuzundeki aci gulumsemeyi hissediyorum.

Bu tarihsel kesit bircok yazar, cizer isminin onunde titr’i, olan bircok insan cikardi ama dostlar
kusura bakmayin fazla adam uretemedi.

Hala nebili olduruyor, hala ali cakmakliya kursun atiyoruz.
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Bu yaziyi yeni okuyan ve ali cakmakli gercekligini bilmeyenler icin sIk sIk tekrar yapmak lazim;

Butun devrimci kamuoyunun bilgisine

Ali cakmakli bir hapci tarafindan devrimci katili Mihrac ural'in talimati ile olduruluyor. Oldurulme
gerekceli hukmu oldurulmeden once cezaevinde Mihrac Ural tarafindan kaleme aliniyor.
“karanlik adam bildirisi “ ve bu cinayet hayata geciriliyor. Tarih 12 Eylul askeri fasist
diktatorlugunu tam 12 gece.” 24 Eylul 1980” devrimci katili Mihrac Ural butun bu pislikleri ortaya
cikinca hayir diyor, bu bizim isimiz “merkezi” degil nerede ise haberimiz yok anlamina gelecek
su cumleyi kuruyor. Bu adana yerelinin aldigi bir karardir. Diyor. Sonrasinda butun belgeler ve
taniklar ortaya cikinca evet bu isin sorumlulugu 2. kongreye kadar bendedir diyor.

Sonra ortaliga bir zibidi cikiyor. Sevgili dostlar burayi iyi okumanizi iyi anlaminizi ozellikle rica
ediyorum. Bu zibidi Nebil rahuma’nin kitabini yazacakmis bakin nebil rahuma’nin kitabini kim
yazacakmis: bu zibidinin adi: Oner odemis, Bu zibidinin ev yada ustunde polis tarafindan yapilan
aramada ali cakmakliyi olduren silah cikiyor.

Bu isimleri unutmayin. Sonra bu zibidi kenara cekiliyor. Internet uzerinden insanlari tehdit
etmeye basliyor.

Bir baska hain Mehmet yavuz

Nebil rahuma'yi bulmamamiz icin elinden geleni yapan tarihler ve nebilin olduruldugu kasten
yanlis bilgi olarak bize veren nebil arama komitesinde nebil adina yuruttugumuz calismaya zerre
destek vermeyen Mihrac Ural’in adeta komisyonumuzdaki temsilcisi olan Mehmet yavuz
devreye giriyor. “devrimci katili Mihrac Ural Mehmet yavuzun kendi adami oldugunu bana
telefon gorusmelerimizde defalarca soylemistir”

Iste Bir bicimi butun bu sureci devrimci katili itiraf ediyor. Bu devrimci katilinin yazilarini ayrintisi
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ile okudugunuzda aslinda bunun buyuk bir itirafci oldugunu gorursunuz. Turkiye gercekliginden
uzak oldugundan yazdiklari ile kendini komik durumlara bile dusurmustur.

Ayni zamanda bu devrimci katili megalomandir. Turkiye sosyalist hareketinin liderlerinden
hangisini kafasinda 17 dikis vardir?

Nebil rahuma'nin kitabini yazmalisin israrlari uzerine.

Nebil rahuma ile ilgili yuruttugum calismadan haberdar olan yazdigim yazilari elektronik postalari
okuyan Bircok insandan aldigim yanit sakin vazgecme; Mutlaka Nebil rahuma icin bir kitap
yazmalisin israri ile karsilastim. Kitap yazmak icin yazar olmak lazim. Oncelikle ben yazar degil
OKUYAN ve YAZANIM. Yani bir dis doktorunun kalp ameliyatina girmesi gibidir. Siz ortalikta
yazarlarin dolduguna bakmayin. Onlar yazmak icin yazarlar. YAZANLIK ise kendi pratigini ve
birikimini aktarmaktir. Benim yaptigim budur. Genellikle insanlar yazarlari degil Yazanlari okur.
Dikkat ediyorsaniz bu tur yazilari redakte etmeden “duzeltmeden” okuyucularin bilgisine
sunmaktayim. Yani firindan ciktigi gibi.

Ali ve nebil ve de ziya erdonmez.

Ozellikle 12 Eylul sonrasi sol ici cinayetlerin Ali cakmakli ve nebil rahuma, ilk kurbanlaridir Her
ikisini de tanimiyorum. Anilarini biliyorum. Dolayisi ile benim bu cocuklar ile ilgili yazabilecegim
fazlasi ile bir sey yok. Adanadan ali cakmaklinin arkadaslarindan biri ile yazistigim da ali
cakmaklinin kimler tarafindan ve nasil olduruldugunu de detayli olarak ogrenmis oldum. Nebilin
akibeti ise onu katledenlerin Poliste ottukleri ifadelerinden nasil katledildigi ortaya cikti.

Hepimiz polis ifadesinden iskencesinden gectik. Ancak kafami kurcalayan ve otuz sene sonra
bile anlam veremedigim Insan kendi yoldasini katleder ve bunu ballandira tellendire ustelik
butun ayrintisi ile polise nasil aktarir?

Iste dostlar Butun bu gelen bilgileri belgeler bir havuzda biriktirip bunlarin uzerinden bir kitap
yazmanin daha dogru olacagini dusunuyorum.
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Ne ali cakmakli'yi katledenlere, nebil rahuma'yi katledenlere o tarihte sorumlulugu olanlara bu iki
yigidin uzerinden kendilerini aklamaya pazarlamaya musaade etmeden bu iki yigidin onurlarini
anilarini devrimci kisiliklerini tarihe hep birlikte aktaralim.

Nebil rahuma'nin mezarlik alanina kucuk bir isaret koydum. O kucuk isareti yakinda kucuk bir
abide ile taclandiracagim. Ali cakmakli icin ilerideki zamanlar da bunu yapalim.

Adeta bir intikam ve hic kulturu ile katledilmis bu iki yigidin anilarini tarihe tasimak gelecek
kusaklara bu tur isleri dogru aktarmak devrimci bir gorevdir. Bu guzel cocuklara da ayrica
borcumuzdur. Siyasal “fraksiyon” aidiyeti ne olursa olsun Turkiye devrimci hareketinde
yitirdigimiz, kaybettigimiz bu cocuklar hepimizin ortak ve guzelligimizin temsiliyetidir.

Ali cakmakli ve nebil rahuma kitabi bir kitapta toplanmalidir.

Ziya erdonmez tek basina Kadikoy nufus idaresi daliyor. Ve orada katlediliyor. Bunu da ayrintisi
ile bilenler yazmalidir. Ziya erdonmez de nebil gibi adana konsoloslugu eyleminde orada
birakilip tuyulmus mudur?

Butun bu olaylarin sahidi namuslu objektif devrimciler hala yureginde bu yigitlerin sevdasini
tasiyanlar bunlari tarihe aktarmalilardir.

Nebil rahuma kitabina mutlaka yazmalisin diyen sevgili arkadaslarima, dostlarima, yoldaslarima:

Bu tarihi ve bu tarihsel kesiti fazlasi ile bilmiyorum. Nebil rahuma ile ilgili ancak calisma
esnasinda bircok bilgiyi edindim. Bu tarihe kazma sallarken bircok yigit insanin ismi ile de
karsilastim. Bu cocuklarin guzel hatiralari onunde onlari bir kez daha saygi ile aniyorum.
Yazabilecegim kesit ancak nebil rahuma ile ilgili arama calisma bolumudur. Nebil rahuma 'yi
arama calismasini gercekten buyuk ve guzel bir oykudur. Turkiye sosyalist hareketi tarihin de
sol icinde kaybedilmis cocuklar icin benim bildigim ilk ortak calismadir. Kim olursak aidiyetimiz
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ne olursa olsun boylesi calismalara mutlaka el uzatalim. Yardim edelim hatta bir parcasi olalim.
Bu devrimci komunist bir sorumluluktur. Boyle ogrendik devrimci olmayi ve paylasmayi.

Dostlar bir kez daha yineliyorum

Nebil rahuma ve ali hocanin akibetini bir kitapta toplamak lazim.

Calismalarimi izleyen beni taniyan dostlara arkadaslara soyleyecegim son soz devrim ve
sosyalizm sehitleri bizim ortakligimiz yoldasligimizdir.

Komunistler biri birine baglidir. Birbirimize kizariz bagiririz kuseriz;

Ancak Adana da bir komunist nezle olsa istanbuldaki yoldasinin yuregi grip olur.
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