
----- Original Message -----  
From: Sedat NARMAN  
To: Mehmet SALİHOĞLU  
Sent: Tuesday, May 19, 2015 12:44 PM 
Subject: Nebi Yıkaroğlu Hk. 
 

Mehmet Bey tekrar merhabalar.  

Konuyla ilgili tüm ayrıntılar ek'te gönderdiğim belgenin içerisindedir. 

Sn.Kudret Altınkeser'in belirtmiş olduğu ifadelerin düzeltilmesi için biraz önce kendisi ile 

görüştüm. O ifadelerin herhangi bir yanlışlığa sebep olmaması için size zahmet 

düzeltebilirseniz sevinirim. 

Saygılarımla. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Merhabalar. 
 
Öncelikle model camiamızın saygın isimlerine Nebi Yıkaroğlu tarafından yapılan bu 
çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bahsi geçen ve benim de adımın geçtiği planla ilgili 
olarak ise şunları söyleyebilirim. Sn. Nurettin TAŞÇI üstadımızın Fethiye'de ünlü   
Erol AĞAN usta stili bir kayıktan alınan ölçü, şablon ve fotoğraflar ile Osman 
KADEMOĞLU'nun "Denizlerin Güzelleri" eserinden faydalanılarak çizimlerine 
03.12.2012 tarihinde başlamış ve dostum Kemal Parlayan tarafından ayrıca bir 
tekne üzerinden alınan ölçülerle de mukayese edilerek bir çizim gerçekleştirilmiş 
olan Akdeniz Piyadesi planı bu tarihten sonra ücretsiz olarak isteyen herkese 
posta ve omurga çizimleri halinde dağıtılmıştır. Çizimlerin orijinal hali              
Sn. Nurettin TAŞÇI’nın derin araştırmalarına dayanarak hazırladığı çizimlerdir. 
Çizimlere başlamış olduğu ve benimle resimlerini ve kendi çizimlerini paylaştığı e-
postanın tarihi 03.12.2012 aşağıdaki resimde açıkça görülmektedir.  

 
Bu çizimler o kadar çok kişiyle paylaşılmıştır ki kime gönderdiğimizin kayıtları 
yoktur. Bu nedenle Nebi Yıkaroğlu bu çizimleri bizden almıştır yada bizim 
gönderdiğimiz kişilerden almıştır diyemeyiz ancak kesinlikle söyleyebileceğimiz 
tek şey bu çizimler Nebi Yıkaroğlu “planı çizdim ücretsiz paylaşıma sunuyorum” 
demeden çok uzun bir süre önce isteyen herkese gönderilmişti. Nebi Yıkaroğlu bu 
çizimlerden esinlenmiştir yada bire bir kullanmıştır yada hiç kullanmamıştır, 
bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz.  
 



Ancak Sn Nurettin TAŞÇI bu planı modellediğinde resimleri bir paylaşım 
platformunda yayınlandıktan sonra modelseverler Nebi Bey’in planı ile çok benzer 
ve neredeyse aynı olduğu şeklinde yorumlar yaptıktan sonra Nebi Yıkaroğlu’da 
aynı konuya çok sığ bir bilgiyle çok anlamsız ve gerçeklikle ilgisi olamayan bilgi 
kirliliği yapacak yorumlar yapmış Hatta Akdeniz’de Piyade ismiyle anılan bu 
balıkçı teknesini gövde formu itibariyle Osmanlı Piyadesine benzediği dolasıyla bu 
isimle anıldığı gibi çok alakasız ve mantıksız bir yorum getirmiştir. Bu yorumu da 
zaten hiç kimse tarafından dikkate alınmamıştır. Ancak şunu anlıyorum ki Nebi 
Yıkaroğlu bu yorumlardan çok rahatsız olmuş ve böyle bir saçma yorum yapma 
gereği hissetmiştir. Söz yorumlar ve Nebi Yıkaroğlunun uzunca yorumu 
aşağıdadır. 
 
 
 
Sn.Kudret Altınkeser’in bahsettiği Nebi Yıkaroğlu ile yaşanan tartışma ise 
kendisinin bir sitede Alamana / Kancabaş adıyla piyasaya ücretli olarak süreceği 
çizimlere aittir. Nebi Yıkaroğlu çeşitli zamanlarda tarafıma mail yoluyla 
başvurmuş ve tarafımdan söz konusu Kancabaşlarla ilgili plan ve bilgi talebinde 
bulunmuştur. Kendisine son derece iyi niyetle elimdeki çizimlerde dahil bilgi 
paylaşımında bulunmuşumdur. Kendiside memnuniyetini aşağıda gördüğünüz 
maillerde açıkca dile getirmiştir. Bu planları temin ederken “bu tekneleri çok 
seviyorum elimden geldiğince yapmaya çalışacağım” gibi amatör bir tavır 
takınmıştır. İlerleyen günlerde sosyal paylaşım sayfamda bir ilan ile karşılaştım 
ve incelediğimde Nebi Yıkaroğlunun Alamana/Kancabaş planının çizimlerini 
gerçekleştirdiğini belirterek satışa çıkaracağını gördüm. Elbette olabilir herkes 



gerçek doğru ve kaliteli bir ürün karşılığında emeğinin karşılığını talep edecektir. 
Ben bu olaya ticari yönden bakmıyorum. Ancak Nebi Yıkaroğlu daha önce 
tarafımızın paylaştığı resimler üzerinden kendisinin çok derin bir referansa sahip 
olduğunu belirtiyor bunları ticari argüman olarak kullanıyordu.  
 
Ben de resimleri ve çizimleri paylaştığım sitede son derece uygun bir üslupla 
insanların hizmetine sunulan bu paylaşımın ticari amaçla kullanıldığını ve bunu 
yaparken kaynak yada referans gösterme gereği bile duyulmadığını ve satışa 
çıkarılan planın da bana göre gerçekten çok uzak ve aslına uygun olmadığı 
görüşümü belirterek bundan sonra paylaşımda bulunamayacağımı belirttim. 
 
Bu yorumdan sonra ise Nebi Yıkaroğlu tarafından son derece çirkince hakaretler 
içeren saldırısına maruz kaldım. Maalesef kendisine aynı üslubla cevap vermek 
zorunda kaldım ki kendi adıma bu seviyeye indiğim için de çok üzüldüm. Ancak 
maalesef bu devirde görüyorum ki bu ifadelerim de haksız değilmişim. Çünkü sığ 
bilgilerle mesnetsiz iddialarla karşısındaki kim olursa olsun bilgisayar başında 
çevresine hayasızca hakaretler ve iftiralarla saldıran bu adamı gördükçe 
yanılmadığımı görüyorum. Kendisi söz konusu hakaretlerinden dolayı ikaz edilmiş 
ve mesajlarını silmeyi kabul etmiş olmasına rağmen tekrar özel mesaj yoluyla 
sinsice hakaret etmeye devam etmiş ve yine söylüyorum karşısındakinin kim 
olduğunu bile bilmeden doğma büyüme İzmir/Ödemiş doğumlu bir kişiye 
aşağıdaki ırkçılık içeren hakaretlerde bulunmuştur. Daha sonra ise farklı bir ruh 
haline bürünerek “bunları yaparken çocuğum yanıma geldi, yaptıklarım için 
insanlığımdan utandım” şeklinde mesaj göndermiştir.  
 
Ben bu kişiye şunu söylüyorum Sn. Mehmet Salihoğlu’nu 7 yıldır Sn. Kudret 
Altınkeser’i 4 yıldır tanıyorum. Hatta Sn Kudret Altınkeser’le aramızda çok sıcak 
tartışmalar olmuştur ancak kendisi bana bir kardeş bende ona bir ağabey gözüyle 
bakarak her zaman birbirimize olan saygımız devam etmiştir. Bu model dünyası   
o kadar küçük ki bir gün mutlaka yüz yüze geleceğiz. Bu söylediklerini ve 
yaptıklarını hatırlayınca yüzünün alacağı hali merak ediyorum. Hiç kimse senin 
model yapmana plan çizmene bir şey demez, elbette ticaret de yapabilirsin hatta 
inan belki de en büyük desteği yine bu model camiasından bulursun ama hangi 
akla dayanarak kendi durduğun yere bakmadan bir şeyler yapıyorum edasıyla 
kendini böyle rezil ettin anlamıyorum. Allah seni ıslah etsin ama gerçekten 
duvara tosladın. 
  



 

E-postalarında teşekkür eden NEBİ YIKARO ĞLU’nun mesajlarından bir tanesi daha: 


