NEBIL BULUNDU

Hasan Balci arkadasimizdan Nebili arama calismasi hakkinda bilgiler
Nebili buldum
Sevgili dostlar merhaba. Nebilin mezari basinda yaptigim konusmada. Nebilin anit
mezarina onu ait oldugu topraklara getirme gorevimizdir sozum uzerinden Nebil
rahuma'yi arama komisyonuna gecen sureci daha onceki yazilarimda sizinle paylastim.
Nebil rahuma yoldasin akibeti ile ilgili en buyuk sIkintimiz. Onun akibetini bilen
arkadaslarin bize yardimci olmamasi idi. Sonucta Keresteciler sitesi ates tugla mevkii
ipucundan hareket ederek nebil yoldasin izini surerek adli tipta isi sonlandirdim. Adli
tiptan bir arkadasim bana yardimci oldu. Biliyorsunuz. Adli tipta aradiginiz insanin birinci
dereceden yakini olmadan evraka bile elle surdurmezlerken oradaki arkadasimiz bana
yardimci oldu.

Nebilin katledildigi 1980 Ekimde ki butun faili mechul fotolari onume getirildi. Hepsine tek
tek baktim. Ruh halimi anlatmak istemiyorum. Resimleri tek tek taradim. Uc kez taradim.
Nebile benzettigim resimleri onume aldim. Buyuk defterden tarattirdim. Ekim ayi ile ilgili
fotalardan nebile benzeyenleri ayirdim. Olmadi. Eylul belgelerine baktim ve nebili
tanidim.

Orada belge fotokopisi alamadigimdan uyaniklik edip cep telinden birkac foto cektim
ama bunlar nebilin degiller amacim butun hepsinin resimlerini cekip arkadaslara ailesine
bunu cek ettirmek idi. Sonra bir resim geldi onume gozlerinden tanidim nebili ince biyikli
ve guzel olmus.

Bu fotonun uzerinde yazan yafta numarasindan sonra yafta no sunun kayitli defterinden
Istanbul ili Bakirkoy ilcesi keresteciler sitesi ates tugla mevkii de kimligi ve faili mechul
olarak belediye ekiplerince bulunmus.

Cebimdeki flas diskimi PC uzerinden iki resmi karsilastirinca Nebili buldum diye cocuklar
gibi sevindim. Cesetlerin o soguk halleri yuzume nebilin bulma sevincini oturtturuverdi.

Bundan sonra ne yapacagiz,
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Nebilin adli tip kayitlari soyle

Savcilik dosyasi 30.9.198/

Nebilin adli kayit numarasi; 1347

Eger nebilin birinci derecede bir yakini ile oraya gidip bu dosya numarasi ile evragi
aldigimizda otopsi raporu dahil. Onlar bize kocan verecekler. Kocan su anlama geliyor.
Nebili gomdukleri yer.

Yarin ki calisma programim soyle buyuk kutuphaneye gidip bu nebilin bu tarih ile ilgili
gazete haberlerine bakacagim.

BIRGUN GAZETESI BU OLAYI HABER OLARAK VERECEKTIR. BU KONU ILE ILGILI
BENDEN BIR YAZI ISTEDILER.

BU YAZIYI TEK BASIMA YAZMAK ISTEMIYORUM.

EN AZINDAN HEPINIZI NEBILE VE ONUN AKIBETINE ORTAK OLMAYA DAVET
EDIYORUM.

Haydi, hepinizin gozu aydin olsun.

Olurum kalirim. Nebilin gogsundeki numarayi unutmayin.
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balcihasann@yahoo.com
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