ADALET İSTİYORUM
Anlayamıyorum; hobilerinde bile kavga edebilen tek millet bizleriz herhalde…Yahu neyi paylaşamıyoruz.
Bu aşırı ego, hırs, kıskançlık niçin? Hep birlikte üretelim, paylaşalım, kıskançlık, ego, hırs bir tarafta
dursun, elinizden geleni yapın yeterli. Paylaştıkça bilgi, sanat, projeler; büyür, gelişirler.
Kimsenin tavuğuna kışt demedim, gönül verdiğim bu hobiyi yaşarken tüm modelcilere de elimden geleni
yaparak faydalı olmaya çalışan amatör bir modelciyim. Hiç kimseye iftira etmem, etmedim, adil olmaya
çalıştım, çalışırım (ters düştüğüm, bana ters düşen insanlara bile).
İFTİRA-SAHTEKARLIK-HAKARET İÇİN ADALET İSTEDİM. ŞU AN İÇİN MEVZUAT HAZRETLERİNE
TAKILDIĞIMIZ İÇİN İSLAM HUKUKUNA BAKTIĞIMIZDA 80 SOPA CEZAYI MEDENİ HUKUK
AÇISINDAN DA UYGULAYAMADIĞIMIZDAN YASAMA, YÜRÜTME VE YARGIDAKİ YETKİLİLERİ
ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN GÖREVE DAVET EDİYORUM (Özellikle büyük harfle yazdım, bilinir ki bu
bağırmak, haykırmaktır).
Fethiye’de ikamet eden, bir veya iki defalık müşterim olan NEBİ YIKAROĞLU, kendisine cevaben
yolladığım elektronik postama bana ait olmayan hakaret cümleleri ekleyerek şahsıma İFTİRA edip 3. bir
kişiye mail ile yollayıp SAHTEKARLIK yapmıştır. Ayrıca 3. kişiye de HAKARET etmiştir. Üstüme düşeni
yapıp savcılığa şikayet ettim. Fakat ne hikmetse savcı; NEBİ YIKAROĞLU’na ulaşmaya bile gerek
görmeden mevcut yasaları dayanak gösterip İFTİRA ve SAHTEKARLIK suçu için KOVUŞTURMA
YAPILMASINA YER OLMADIĞINA karar vermiş ancak itiraz hakkımın olduğunu bildirmiştir. NEBİ
YIKAROĞLU’nun cep telefonu numarasını belirttiğim halde, Savcılık belgesinde “kimlik ve adres
bilgileri belli olmayan” ibaresi nasıl yazılabilir? !!! Bu durumu Protesto ediyorum. HAKARET suçunun
ilgili kanun açısından oluştuğunu bunun için de 3. kişi olan KUDRET ALTINKESER’ in şikayet edebileceği,
ancak henüz şikayetçi olmadığının anlaşıldığı tarafıma tebliğ edilmiştir. Her şeyin ortaya çıkmasını ve
adaleti istediğim için savcının bu kararına itiraz edeceğim. Bu arada NEBİ YIKAROĞLU, KUDRET
ALTINKESER’e HAKARET ettiği için KUDRET ALTINKESER’in şikayet etme ve dava açma hakkı
doğmuştur.
Bu vaka’nın (akademik dille) eski bir muhasebeci olarak bana maliyetini çıkardım, paylaşayım:
1- Haberi duyduğumda çok üzüldüm, hiç hak etmediğim bir iftira karşımda duruyordu. Zaten raporlu
yüksek tansiyon hastayım, tansiyonum zirve yaptı. Uzun sürdü bu üzüntü durumu…
2- Ağır akut bronşit geçirdiğim döneme denk gelmişti, hasta hasta Kartal’daki “Adalet Sarayı” na gidip
savcılığa şikayette bulundum. Tabi bu arada yol masrafı, atölyemin kapalı kalması gibi durumlar da söz
konusu oldu.
3- İnsanlara olan güvenim ve inancım bir kademe daha azaldı.
4- Adalet isteğimin tatmin edilmediğini yaşayarak da öğrendim. Adaleti aramanın da çok pahalı olduğunu
önceden de tecrübe etmiştim, şimdi tekrar tekerrür etti. Adalet yoksa hiçbir şeyin anlamı yok…Ben
devletimden kömür yardımı, gıda yardımı, maddi yardım istemedim, asalak vatandaş (ihtiyacı olmadığı
halde yardımlardan faydalananlardan) olmadım, devletime yük olmadım, aksine direkt ve dolaylı vergi,
resim ve harç ödeyerek bütçeye destek oldum. Bankalardan hayatımda kredi bile almadım. Suç
işlemedim. Kendi göbeğimi kendim kestim, yeter ki bürokrasi, adama göre hukuk uygulaması ve kanuni
açıklar gölge etmesin ve ADALET olsun bu memlekette… SADECE ADALET İSTİYORUM…
SONUÇ:
Fethiye’de ikamet eden, NEBİ YIKAROĞLU; senin özeline yazdığım üç satırı nasıl olur da Kudret
Altınkeser bilebilir, ve sözde bana kumpas kurabilir. SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM, İKİ ELİM İKİ
YAKANDA OLSUN…Şikayetimi ısrarla takip edeceğim…
Zannediyorum Kudret ALTINKESER de şimdi HAKARET suçu için şikayetçi olacak.
RİCA:
Sanal dünya ile ilgili suçlar ile uzmanlaşan AVUKAT’ların tavsiyelerine açığım. En azından bilgi olarak
yardımcı olmak isteyenlere iletişim adreslerimi ve özgeçmişimi bulacağınız link: www.gemimodelciligi.com
Şimdiden teşekkür ediyorum.
Bilgilerinize, Saygılarımla;
Mehmet Salihoğlu – 14 Mayıs 2015 - İSTANBUL
0532 2457643 – 0216 5260381
msalihoglu@gemimodelciligi.com
NOT: Aşağıdaki sayfalarda ilgili yazışmalar ayrıntılarıyla birlikte mevcuttur.
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