Amirallerin ifadeleri tamamlandı..
Şimdide Rezil, Terbiyesiz, Edepsiz Yönetimin
Savcısının kararı bekleniyor
Rezil, terbiyesiz, edepsiz yönetim altında fikir ve düşüncelerini söyleyen
104 emekli amiralin Montrö duyurusuna ilişkin soruşturma kapsamında
gözaltına alınan 10 Amiral ile davet üzerine bugün Ankara Emniyet
Müdürlüğü'ne gelip ifade veren 4 Amiralin savcılık sorguları tamamlandı.
Savcı, emekli Amiral Ergun Mengi'nin tutuklanmasını, diğer Amirallerin ise
adli kontrolle serbest bırakılması talep etti. Buda ayrı bir terbiyesizlik
örneği olarak tarih sayfalarına geçecektir… çünkü fikir ve düşüncelerini
bildiren bu kişilere hiçbir suçlama yapılmaması gerekir… Ama burası Rezil,
terbiyesiz, edepsiz yönetim altında yönetilen bir ülke olduğu için bakalım
sonuç ne olacak…

Şimdide Rezil, Terbiyesiz, Edepsiz Yönetimin Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma
kapsamında emekli amiraller
Ergun Mengi,
Atilla Kezek,
Alaettin Sevim,
Cem Gürdeniz,
Nadir Hakan Eraydın,
Bülent Olcay, Kadir Sağdıç,
Türker Ertürk,
Turgay Erdağ
Ve de
Ali Sadi Ünsal
5 Nisan'da gözaltına alındı.
Yaş durumları nedeniyle emekli amirallerden

Atilla Kıyat,
Engin Baykal,
Cemil Şükrü Bozoğlu
Ve de
Mustafa Özbey
İse ifadeye çağrıldı.
Davet edilen emekli amiraller bugün Ankara Emniyet
Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi.
Gözaltındaki amirallerin de emniyet ifadeleri tamamlandı.
Amirallerin sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Amirallerin savcılık sorguları tamamlandı.
Savcılığın sulh ceza hakimliğine sevk kararı bekleniyor.

AVUKAT: YANLIŞ ANLAŞILDIKLARI İÇİN
ÇOK ÜZGÜNLER
Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, dosyada gizlilik
kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleri ile ilgili bilgi verme
şanslarının olmadığını söyledi. Bunun soruşturmanın sağlığı
açısından iyi bir şey olmadığını belirten Göktaş, "Bu metni sizler
de gördünüz. Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan
edebilecek insanlar. Bunun bir 'bildiri' olduğunu hiçbirisi kabul
etmiyor. 'Duyuru' veya 'açıklama' diye değerlendiriliyor. Zaten,
metnin başında 'duyuru' diye bir ifade var. Dolayısıyla 'bildiri' gibi
dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için
çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek
istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda 'Montrö' gibi bir konuda
açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine
olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir
anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler.
Montrö'nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı
amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde
geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar.
Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin
giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar" dedi.

Bu şimdi ki oluşumu yaptığı olgunu amacı şu:
Her hangi bir konuda;
ister muvazzaf ister emeli komutan olun,
İster yazar,
ister çizer,
ister gazeteci,
ister işadamı,
işkadını, ister çalışan işçi,
ister emekli işçi,
ister köylü,
İster Kentli,
ster çalışan memur,

ister emekli mamur,
Olun şimdiki zaman diliminde herhangi bir şekilde biat etmeden fikir ve
düşünceleriniz yazılı veya sözlü olarak halk ve çevrenizdeki
dosalarınızla paylaşır iseniz sizde sizin peşinize de düşülür ve üzerinize
anlamsız suçlamalar atlarsak Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine
polisler eşliğinde kelepçe takılarak ziyaret edebilirsiniz... Daha sonra sanal
yapısal suçlamalar ile mahkeme önüne çıkarılıp
cezalandırılabilirsiniz. Korkun ve susun... Anlamı çıkıyor...
Fakat burası Türkiye Tek bir Ay yıldızlı bayrak kalan kadar biz, siz bile
olmasanız bile, konuşacaklar ve Düşünce Fikir üretenler olacaktır... Bir ir
avuç rezil, terbiyesiz, edepsiz, kişiye veya kişiler bırakacak kadar şerefsiz
bir ulus değiliz...
Evet,
Bu ülkede çok badireler atlatmış bir toplum evlatları olarak; ne
özgürlüğümüzden, nede bağımsızlığımızdan ödül vererek bu ülkeyi bu
toprakları şerefsiz ve namuslulara o kadar kolay bırakmayız...

İŞTE AMİRALLERİN DUYURUSU
İlk çıkan haberlere 103 diye delirtilen daha sonra 104 emekli amiral olduğu anlaşılan
bu emekli komutanlarımız, Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin
sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve takke-cübbeli amiral fotoğraflarına ilişkin
kamuoyuna ortak açıklama yapmıştı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından
geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi
ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını
tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" ifadeleri kullanılmıştı.
"TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı
yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu
kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez,
değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir"
denilen açıklamada, "Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin
dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını
kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte
örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile
karşılaşabilecektir" diye kaydedilmişti.

