nebil rahuma ailesine

Oncelikle nebilin butun aile fertlerini buradan selamlamak istiyorum. Bu mektubu, cagiriyi size
yapmamin nedeni Nebil rahuma’nin guzel hatirasina saygim ve nebil icin bundan sonraki surec
icindir. Ogulunuz,kardesiniz bir tasin uzerinde otururken arkasindan kafasina iki el ates edilerek
haince katledilmistir. O kendinin aklanmasini beklerken oldurulmustur.
nebil rahuma kendini savunmamistir diyen arkadaslarimiza soylecegim bir tek sey nebil kendini
savunmustur.

Ya bu iftiralari temizlerseniz yada beni oldurursunuz, demistir. bundan daha iyi savunma nasil
olur.

Nebilin pazarlamacilarinin etrafinizda dondugunu bir suru oyun hazirliklari icinde olduklarini
biliyorum. Nebil bir kez alcakca katledildi onun ikinci defa katledilmesine araci olmayin.

Nebil rahuma cok guzel bir mezarlik alaninda yatmaktadir. Hepinizin gormesini istedigim bir
mezarlikta yatiyor.

Nebilin namuslu bir insan oldugunun altini cizip dunya aleme bildirdik, ayrica yattigi yeri akibetini
de ortaya cikardik. Ona tuzak kuranlarin oyunlarini ona ihanet edenlerin gercek yuzlerini bir bir
sergiledik. Sizin oglunuz, dayiniz kardesiniz Nebil rahuma' yi gun gibi ortaya cikardim.

Nebil yoldasa Turk filmlerine aratmayan senaryolar, tuzaklar duzenlendigini gorduk. Insanin
kanini donduran bu cinayetler 12 eylul sonrasi yuzkarasi cinayetlerdir. Katilleri hala etrafta elini
kolunu sallayarak dolasmaktadirlar.

Hic kimse bu katiller ile ilgili tek bir satir bile yazmamaktadirlar. Bu katillerin bas sorumlusu Mete
ozer nerededir ? Mahkemede nebil rahuma cinayetinden nasil siyrilmistir. Yargitay asamasinda
avukati nasil bir savunma yapmistir. Her turlu gunahlarini nebil rahumanin uzerine yikan bu
katiller nebil rahuma’ya ne gibi suclamalar yapmislardir.? Bunlari biliyormusunuz. Iste Mehmet
yavuz denilen soytari bu katillerin arkadasidir.ve bu katilleri aklamakla mesguldur.

Sizlere sesleniyorum.
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Hicbirinizden kimseden bes kurus para istemedim. Ayrica aileye nebil rahuma calismasi icin bes
kurus harcattirmayacagim diye de defalarca butun arkadaslara soyledim. Butun bu calismayi bir
insan onuruna yakisacak bicimde ustlendim.

Sizlerden Sadece bir tek sey istedim.

Bana guvenin dedim. Bana guvendiniz. Guveninizin sonucu otuz senedir kilini kipirdatmayanlari
bir yana sallayip atip nebil rahuma’nin mezarinin yerini sizlere verdim. cok kisa bir surede bu isi
basardik. Her seyi ustlendim gogusledim. Hala da oyle devam etmekteyim.

Eger ortaya cikmasa idik Adana da Mihrac ural'in talimati ile katledilen Ali hoca’yi bile belki de
nebil oldurmustur deyip onun uzerine atacaklardi. Butun bunlari ortaya cikardik. Dava dosyasina
henuz ulasamadik. Dava dosyasi nebil rahuma’nin uzerine atilan pis isler ile doludur. O donemin
Avukatlari ile yaptigim gorusmelerden bunlari biliyorum.

Bana simdiye kadar neredeydin, neredeydin ? diye sordunuz . Basimi onume egdim. Ben Nebil’i
tanimiyorum onun yoldasi silah arkadasi degilim diyemedim.

Bana serefin var olsun hasan kardes dediniz…

Mehmet yavuz ahlaksizi gittigi her yerde yalan yanlis bir suru soytariliklar yaparak asil katillerin
basi Mihrac ural'i aklamak icin elinden geleni yapaktadir. Bu oyuna sakin alet olmayin.

Tehdit edeceklerdir, para teklif edeceklerdir akillara gelmez bir suru ahlaksizligi yapacaklardir.
Uyanik olun. Mezarlik alanini talan edeceklerdir.

Usanmadan bikmadan tekrar tekrar yaziyorum. Yazmaya da devam edecegim.
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Nebil rahuma birkac kalles arkadasi tarafindan sudan meseleler ile talihsiz bir sekilde katledildi.
Nebilin nasil olduruldugunu, kimler tarafindan ispiyon edildigini buralardan yazdilar cizdiler
sizlerde okudunuz biliyorsunuz. Zaten her seyi ben sizlere defalarca anlattim bu katil zibidileri
benden daha iyi taniyorsunuz.

Antakya’da nebile bir anit mezar yapildi. Bu cocugu bulamayacagiz bari bir yere tas dikelim
ailenin gonlunu alalim dediler. Bir anit ve ici bos bir mezarin onunde dikildik.

Antakya’da nebilin temsili mezari basinda nutuk atanlar ve bir suru sarhos Antakya’da
agirlanarak iyi ki oldun merasimleri ile bu is tamamlandi. Ben hasan balci olarak o mezarin
basinda nebilin ablasi nebile ablaya donerek.

- Bu mezarin icini doldurmak devrimciler icin bir gorevdir dedim.

O gunden itibaren nebil rahuma calismasina katildim. Tek basina bir suru kosusturmaca ile
nebili buldum. Nebili nasil buldugumu en iyi siz biliyorsunuz sizleri Istanbul davet ettim. Adli tipta
tespit yaptirdim. Adli tipta neler basimiza geldigini bu zibidi, soytari takimi bilmez. Siz bilirsiniz.
Aciyi hep siz yasadiniz. Hala da siz yasiyorsunuz.

Nebili tek basima yuruttugum bir calisma ile buldum fiili olarak evet tek basima idim.

Mehmet yavuz denilen ahlaksiz, bu calismaya zerre kadar yardimi olmadigi gibi yalanlari
uckâgitlari ile de bizi bir sure yaniltti. Bu ahlaksiz nebilin katillerini aklamak icin simdilerde yine
ortaya cikti. Kapi kapi dolaniyor. Nebil rahuma ile ilgili bir tek kurus harcamamis bir tek emek
harcamamis ahlaksizin biridir.

Sevgili ailem.

Evet, bu calismayi ve ekonomisini buyuk oranda ben karsiladim. Kim ne verdi ise ben iki verdim.
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Bu calismanin ekonomik yukunu de ben karsiladim bir milyon kere helal olsun. Bunlar yazilmaz
ayiptir. Ama her seyi bilin.

Sıkıntılarını ben cektim tehditler bana ediliyor. Cunku ben nebili bulurken bir suru pis herif ve
pis islerinin de ortaya sacilmasina on ayak oldum.

Sizlere soruyorum. Ben nebili neden ariyorum. Durup dururken bu soytari takimi ile neden
basimi belaya sokuyorum. Ve parami, zamanimi, enerjimi, isimi gucumu birakip nebili aradim.
Bunun karsiliginda ne aldim ne istedim. Bunlari dusunmenizi ozellikle istiyorum.

Adliye binasinda arsive Ahmet ile girdik. Hasan kardes isin zor dedi.

O adliyenin arsivinde bir hafta dosyalari tek tek tasidim ve arastirdim. Ve aradigimiz seyi bulduk.
En azindan sonuca giden seyi bulduk. O sonuc ile birlikte nebilin mezarina gittik. Nebili gomen
imamin adina kadar, cerrahpasadaki otopsi bilgilerine kadar her seye ulastik. Eger bu soytari
takimi ortaligi karistirmamis olsa idi daha bircok seyi bulabilecektik.

Bu soytari takiminin elinde bir tek nebilin siyah beyaz fotografi var.

Ben istanbul da size bir suru nebil fotosu verdim. Arsivlerde gazetelerde gunlerce calistim.

Simdi soruyorum size:

Size emegim gecmedi mi?

Nebil rahuma pisipisine katledilmis yigit bir devrimcidir. Bu yigit insanin ailesine yakisan nebilin
arkasinda durmaktir.
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Nebil benim siyaset yoldasim degildir. Ama biz devrimciler biribimize zor zamanda kol kanat
oluruz. Nebil gibi namuslu yigit devrimcilere sahip cikmak bizim boynumuzun borcudur. Ben
bunu yaptim.

Sizden ricam sudur:

Nebilin mezar alani bulunmustur. Bu cocugun kemiklerini yagmalamaya soyunmus Mehmet
yavuz ve devrimci katili Mihrac Ural cetesine nebil ile ilgili hicbir vesayet. Bilgi belge vermeyin.
Aksine yapacaginiz tarih onunde sizi hakli iken haksiz konumlara dusurecektir.

Bu katiller her seyi biliyorlardi. Iki sokak otede gelip nebilin annesine bilgi vermeyip o zavalli
anneyi kapilar onunde bekletmislerdir.

Bu ahlaksizlara guvenmeyin.

Ailenizden kim olursa olsun nebil rahuma'nin mezarini gormek ziyaret etmek isteyenler beni
arasinlar benim evimde konuk olsunlar onlari nebile gotureyim. Ozellikle nebili yegeni Ahmet
seslenmek istiyorum. Ahmet gardas atla bin arabaya gel seni nebilin mezarina ben gotureyim.
Bundan onur seref duyarim. Mehmet yavuz alcagina kanma.

Butun aile fertlerine bir kez daha sesleniyorum.

Bu ahlaksizlar nebili pazarlayacak ve onu yattigi yerde rahatsiz edeceklerdir. Sirf suriye'de nebil
gibi insanlarin kendilerine sagladigi guvenlik,sefahat icinde yasayan devrimcilerin katili kendine
san, nam olsun diye nebili kullanacaktir.

Mehmet yavuz denilen ahlaksiza hicbir sey vermeyin.. Vekâlet vermeyin.
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Eger aksini yaparsaniz. Benim gonlumu kirmis olursunuz. Sizden bir tesekkur bile istemiyorum
tek yapacaginiz bu soytari takimini bu katil bozuntularini basinizdan def edin.

Goruyorsunuz ki kimsenin nebil diye bir derdi kalmadi.

Ayaga kalkin bu soytari takimina sorun nebili ne ettiniz niye kaybettiniz?

Simdi derdiniz nedir ulann?

Biz nebil ile ilgili gerekeni Mehmet dikay ile yapacagiz. Bundan hic endiseniz olmasin.

Benim arkamda sizden baska hicbir kimse yoktur. Sirtimi bos birakmayin arkamdan cekilmeyin.

Eger bu ahlaksiz takimina nebil rahuma’nin kemiklerinin yagmalanmasina dair kucucuk bir detay
verirseniz, insan olarak da size hakkimi helal etmem.

Mehmet yavuz bugun cebine kim ne kadar cok para koyarsa onun yaninda yer almistir. Nebilin
adini kirlettigi internet sayfasinda muhabarat ajanlarini konusturmaktan geri durmamaktadir.
Uyanik olun. Nebil isine muhabarat bulastirilmistir. Belki de taaa basindan beri bu isin icindedir.

Birakalim simdilik nebil orada yatsin. Bir sene sonra orayi mezar yapacagim. Oraya bir tas
dikecegim. Bana guvenmeye devam edin.

Sevgilerimle buyuklerin ellerinden, kucuklerin gozlerinden operim.

Sevgili dostum Mehmet dikay’dan ricam bu mektubu butun aile fertlerine posta ile
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gondermesidir.

Oglunuz, kardesiniz, yegeniniz, yoldasiniz

Hasan balci
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