insanin patlama noktasi nedir?

diye sorarsaniz, boyle oluyor iste.

Bu yaziyi okuyan arkadaslarimdan kendilerini bir anlik da olsa benim yerime koymanizi
istiyorum. Bunca hakaret, yalan, iftira size yapilsa idi ne yapardiniz ? Yonteminiz belki benim
gibi olmayabilirdi? ama kayis koptumu yontem montem dinlemiyor. Malumunuz uzere Her
yigidin bir kayis koparma usulu var.Defalarca ayni seylerin uzerinde yaziyoruz, ciziyoruz . butun
bunlar insanlarin tanikligi ile yapilan seyler, yalan varsa biri cikar derki yalandir. bu calismayi
benden 1600 km oteden evinde oturarak izleyen talimatlar veren birinin butun bunlari bilerek
maksatli carpitmasina karsi dogrusu dayanamadim.

Cocuk gibi istanbula gelecek ve benimle hesaplasacak. Buyur gel meydan genis.
Adama sormazlar mi ? sen nebilin ve ali cakmaklinin katilleri ile hesaplastinmi ? onlara bir tek
satir yazi yazdinmi ?
Nebil rahuma senin arkadasin yani babanin mali biz baska siyasetten biriyiz yani zurnada delik
bile degiliz. mahir de senin babanin mali. doayisi ile bu insanlari senden baska kimse agizina
almamali. Insan devrimciligini otuz sene once uzerinden cikarip para pul pesinde kosusturunca
demekki boyle oluyor.

mihrac ural ile ticaret yaptigini inkar etmiyor. ticaret ayipmi diyor.?
ve biz bu adami alip adam diye karsimizda okuyoruz.

benim gruptan bir genc soyle yazmisti ve cok gulduk:

sen simdi bunu ciddiye alir gider bir guzel doversin. Adam seni mersin meydanin da elinde
kitapla bekliyormus.
ona bir mektup yaz yazik beklemesin orada.

Soyle dusunun :Butun samimiyetiniz ile bir ise giriyorsunuz onca yilgin, kackin, donek arasindan
siyrilip tarihsel bir isi aydinlatiyor gun isigina cikariyorsunuz. Bu isi aydinlatirken, bu yolda
calisirken akla hayale gelmeyen entirakalar devlet yerine bu tur insanlardan gelince bir anda
patlayiveriyorsunuz. Zannediyorum kayis koparmak boyle bir sey, Ben bu calismaya baslarken
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devlet ile basimiz fazlasi ile derde girecek diye dusunurken

Devlet baba soyle dusundu : bana ne gerek var bunlar biribirilerini yerler. Dogrusunu isterseniz
devlet bu isin icindemi disindami bundan da emin degilim. Bunu zamanla anlayacagiz.Yuce
devletimiz bu alanlari bos birakmaz.mezara kazma sallamamazi bekledigimden eminim . Veysel
guney orneginde oldugu gibi.

Bu calismada elinize gecen somut seyler sizi yakiyor. Adana da ali Istanbul da nebil

Ortaya dokulenlere bakilinca daha korkunc seyler yayilmis. Pis koku her yani sarmis vaziyette.
Kazma vurayim desen kazmanin vurdugu yerden pislik fiskiriyor. Bunlari hepiniz okudunuz.
Daha kotusu bu tarih hepimizin gercekligi ve bundan kacamiyorsunuz.

Mit isin icinde, diger ulke istihbaharatlari , devrimcilerin katledilmesi , kisisel cikarlar, kariyerizm,
san sohret ugruna akil almaz desiseler. Anlayacaginiz pislik diz boyu. Bana ne deyip
gidebilirsiniz. Oyle demek lazim. Oyle derken bu pisligi kendinize ve diger insanlara
bulastirmadan sirayet ettirmeden siyrilmak lazim. Herkesi de uyandirmak lazim. Yine bir
arkadasim yazmisti.
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Hasancigim ari kovanina comak soktun. Zannediyorum oyle oldu. Kovan karisti,

Bir baska arkadasim soyle yazmisti. Esek dururken palani ile “semer” ugrasma. Aslinda dogru.

Nebil rahuma calismasi aslinda basinda ilkesel ve ortak bir calisma idi. Nebil rahuma yoldasin
mezari bulunacak sonrasinda eger ulasabiliniyorsa kemikleri Antakya da anit mezara
goturulecekti.

Yaptigim son derece guzel ve akli one koyan calisma sonucunda once nebil rahuma belgelerine
“arsiv” sonrasinda mezarlik alanina ulastim.

Herkesin huzurunda acik ve net yaziyorum.

Bu calismaya benden ve birkac arkadasimdan baska.

Sozde nebilin arkadaslarindan fiziki bir emek koyan varsa ciksin biz sunu yaptik soyle bir
gelisme oldu desin. Herkesin onunde ondan ozur dileyelim.

Mezarliklar mudurlugu, savcilik, mahkemeler, adli tip, gazete arsivleri o donemin avukatlari ile
gorusme, nebil ile ilgili cikmis risaleleri toplama ve bunlari yazanlar la gorusmeleri, mezarlik
alanini bulma bir tek insanin emegi uzerinden yurumustur.

soruyorum siz neler yaptiniz.?
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1-once sunu yaptiniz nebilin nufus ornegine bile dikkatli bakmadiniz

oysaki orada nebil icin olum karari nufustan alinmis ve dusurulmus,

2- nebili bulamamaz icin butun bilgileri bilerek kasitli olarak yanlis verdiniz. Oysaki butun
gercekligi biliyordunuz

3- nebili degil altinlari ariyordunuz. bunu soyle ifade etmisti Mehmet yavuz . Dahaaa duurrrr
altinlar var altinlari alip gidenler var

allah altinlarinizin belasini versin.

calisma nasil olustu?

Avrupa’dan Haydar’in bize tavsiye ettigi avukat bu surece son asamasinda dahil olmus. Hukuki
kimligim olmadigimdan benim giremedigim ancak benim actigim yollardan ilerleyerek bu sureci
tamamladik.

Eger bu surecte bu bir emek ise ki emektir avukat arkadasimizin da emegi vardir.

Avukat beni bu ortada yazilanlara cizilenlere bulastirma. Ben nebili taniyanlardanim sana her
turlu yardimi yapacagim deyip ailenin onunde bana soz vermis ve calismaya baslamis ve
sonunda is bitiminde cekip gitmistir.

Avukat arkadasimiza gore: Nebil rahuma isi bitmistir.
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Bu calismaya baslarken kimseden bir tek kurus para istemedim. Ilk bir ay kendi ekonomim ile bu
calismayi yuruttum. Sonrasinda Avrupa'dan arkadaslar bu calismaya ekonomik katkida
bulunmak ortaklasma isteklerini bildirdiklerinde bunu komiteye sorayim dedim. Mehmet yavuz
baliklama atladi. Cunku kendi eli cebine gitmeyecekti. Bu karar sonucunda engin erkiner'in
onerisi ile bir hesap olusturdum. Ilk once engin ardindan, Ibrahim yalcin ve arkadaslari sonra
haydar agabey bu hesaba para gonderdiler. Butun bu paralarin ayrintisini masraf dokumlerini
yayimladim. Ama ne hikmeti ala dir ki Mehmet yavuz bu paralari yeterli bulmadi. Kucumsedi
internet sitesinden de teshir etti.

Avrupadan arkadaslar hasan bunlari takma isine bak dediler..

Sevgili arkadaslar gelen para belli giden para belli

Iyi ki daha faza para istememisiz aksine bu namussuzlar bizi hirsiz ilan edeceklerdi. Bir internet
medya kurulusu bize para yardimi yapmak istemisti. Kendilerine su cevabi verdim. Kontrol
etmediginiz parayi bize gondermeyin.

Calisma bittiginden ve ekonomik olarak para ihtiyacimiz olmadigindan kimseden arti bir sey
istemedik. Gelen fazla parayi da cezaevlerinde aidiyetlerine bakmaksizin gonderdik. Demek ki
nebil den cok parayi konustuk. Parayi konusacaklarina nebil ile ilgili is yapsalardi. Daha iyi
sonuc alacaktik.

Para bahane dostlar

Asil mesele baska. Bunlarin uydusu olmadim. Devrimci katilligini onaylamadim. Ortak olmadim.
Bu pis herifleri adam sanmistim. Gercek boyle degilmis. Suriye’den yazan bir arkadasimiz bu
rezil heriflerin gercek yuzunu zaman zaman bana yazmistir. Bunlari sizinle paylastim.

Bu calisma esnasinda Mihrac Ural’i dislamak gibi bir niyetimiz hicbir zaman olmadi. Tam aksine
bu calismanin icinde ve nebil rahuma'yi buldugumuz da “kemiklerini cikardigimizda” nebil
rahuma Antakya da ailesinin esliginde oradaki devrimcilere teslim edilecekti. Ama bu Mihrac
Ural icin yeterli degildi. Cunku nebili kendi bulmali idi kendinin olmali idi onu kendi pazarlamali
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idi. Bu surec olusurken gelisirken. Nebil rahuma’nin akibeti onun yasami devrimci kisiligi,
cezaevi hayati, mucadelesi de ortaya cikti.

Tanikliklar ile Mihrac Ural teshir edilmis oldu. Sikisan Mihrac Mehmet yavuzu devreye soktu.
Ama olmadi. Nebil rahuma ile ilgili sonucu alamayinca etrafa saldirmaya hakaret etmeye
basladilar.

Sozde nebilin yeri yalanmis

Nebil yalanmis

Biz sahtekârmisiz.

Reklam yapiyormusuz

Degnekci imisiz

Paranoyakmisiz

Bu haksizliklar olunca kayis kopuyor

Tesekkur edip gonlunu alacaginiz adama hakaret ederseniz kayis kopar.

Gibi bir suru hakarete hamiz kelimeler ile tarafima saldirilinca yoldaslar, dostlar kayis koptu.
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Zaman zaman kayisi kopartmak lazim.

Fazla uzatmayacagim Mehmet yavuz alcaginin sahsina yazdigim mektubu internet sayfasina
gondermis iyi etmis. Hic olmaz ise orada tarafima yapistirilan hakaretlere sinkafli da olsa cevabi
yazimi okumaniz bu konuda bilgi sahibi olmaniz benim acimdan utanilacak bir sey degildir.

Defalarca ayni hakaretler, tehditler gelince dayanamadim. Ruhi su’ turkusune ozenerek soranin
da avradini deyip kayisi kopardim.

Internet sayfasina astiklari benim fotografim mezarlik alaninda cekilmistir.

Devrimci isci onderi ismet demir ve dr hikmet kivilcimlinin mezarinda bulundugum bir resimdir.
Ben mezarlarda zaman zaman gezerim. Cunku gercekligimiz o topragin altinda gomulu belki en
degerli seylerimizi oralara gomduk. Ara sira devrimcilerin mezarlarina ugrayin. Belki gam
alirsiniz.

Hic sorun degil

Hayat devam ediyor.

Nebil rahuma’nin anisi onunde kendinden ozur dilerim boyle kayislari siyirdigim bir mektubu ulu
orta bir mektubun yayinlanmasindan dolayi. Gerisi vizzzzzzzz

Bu konular ile ilgili son yazim Mehmet yavuz’a gonderdigim son yazidir. Bu meseleler benim icin
kapanmistir.
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Kimsenin adami degilim.

Engin erkiner’i benim kadar burada yazilari ile elestiren biri varmi? Agabey bu tarihsellikte
seninde payin var diyen ben degil miyim.

Ibrahim yalcina ayni sekilde mit itiraflari adi altinda yazilan internet dokumlerini posta ile
gonderip agabey bunlara cevap vermelisin diyen benim ayni sekilde Ibrahim yalcin bunlara bir
bicimi ile cevap veriyor.

Ismini buraya yazmak istemedigim diger arkadaslara yaptigim cagrilar da benzeri tutum
almadim mi? Ben bu arkadaslarin adami neden olayim.

Mehmet yavuz dan Mihrac Ural'a bir tek elestiri duydunuz okudunuz mu?

Bu tarih sizin el birligi ile yok ettiginiz bir tarihtir. Gecmise inip karistirdikca orada bircok
gerceklik ile yuzlesiyorsunuz yuzlesiyoruz. Geriye donup baktigimda iyi ki bu kadrolar ile devrim
yapmamisiz diyorum.

Bu tarihi fazla bilmem ama salak degilim. Dolayisi ile bundan sonra bu tarih ile ilgili
yazabilecegim fazla bir sey yok.

Nebil rahuma zaten hicbirinizin umurunuzda degildi.

Kiminiz kendi gunahlarini arittiniz nebil ile
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Kiminiz nebilin kemikleri ile kendinize gelecek ariyorsunuz.

Kiminiz kitap yazip sohret olacaksiniz.

Buyurun meydan sizin.

Iddia ediyorum nebilin yerini benden baska kimse bilmiyor bulmasi da mumkun degil bununla
ilgili gerekli butun onlemleri de aldim. Benim hicbirinize karsi sorumlulugum yoktur. Bir tek aileye
karsi sorumluyum. Onlar ne derse o olacaktir. Siz aradan cekilin. Nebil
aglamaciligi,yaglamaciligina da devam edin.

Nebil rahuma yoldasin anisi onunde bir kez daha haykiriyorum

Sevgili nebil mezarindan kalkip yuzune tukurecegin bu namussuzlara tarih onunde gereken
cevabi verdim.

Seni tanimayan, senin silah arkadasin olmayan bir devrimci olarak

Senin icin cok zorluga gogus gerdim.

Senin icin cok ugrastim be nebil

Senin icin senin sozde arkadaslarinla mucadele ettim onlar seni tarihin derinliklerine itmeye
calistikca ben seni cektim.nebil.

Senin icin goz yasi doktum nebil
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Senin vurulmus iki elleri yandaki resmi beni yakti nebil.

Senin devrimciligin ,yigitligin yoldasliginin ardindan gittim nebil.

Senin gibi yigitlere binlerce kere feda olsun.

Bir kez daha yazmakta bir beis gormuyorum.

nebil rahuma sayfasi nebil rahumayi arama sayfasindan cikarilip hasan balciya hakaret
sayfasina donusturuldu bunun nedeni ni bir dusunun.

Mehmet yavuz neden nebil rahmanin mezarindan bir tek cumle olsun soz etmiyor.

Cebinde TC nin pasaportu olan bu adam neden bir Avrupa turuna cikip nebilin asil katilleri ile
arastirmaci gazetecelik edasi ile gidip roportaj yapmiyor. Mesela su soru meragimizi gidersin.
nebili vuranlar ertesi gun neden nebili vurduklari yere gittiler.
bundan haberin varmi ?

Fazla uzatmaya gerek yok.

Efendim ulusal bir dergi cikacakmis, bu dergiyi muhaberat finanse edecek yayacakmis bana ne

Bir tek muhabaratmi bu ulkede dergi cikariyor.

THKP mahirden sonraki ozellikle 12 eylul tarihi los bir tarihtir. Aydinlatilmaya muhtac bir tarihtir.
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Bu beni asar,

Benim icin bu yazismalar bu karsilikli zirvalamalar bitmistir verdigim, ettigim her sozun
ardindayim.

Bedeli ne ise gelin alin.

Devrim ve sosyalizm mucadelesinde yitirdigimiz kaybettigimiz guzel insanlarin anilari onunde bir
kez daha yigitlerimizi ozlem ve saygi ile aniyorum. Anilarini yasatacagiz.
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