Balyoz Davasından Tazminata Mahkûm Edildim
Silivri’de Balyoz Davası devam ederken vatansever subaylarımıza basın yayın yoluyla
saldırılar yapılmaktaydı. Ben de bu saldırılara kendimce kendimi siper ediyordum, onlarla
kalemimle savaşıyordum. Saldırganlar bu davalarla güya büyük temizlik yapacaklardı, 150
yıllık Ergenekon’un dibine kadar ineceklerdi, Kemalistlerin kökünü kazıyacaklardı.
150 yıl önce gayri-Müslim tasallutundan bürokrasiyi kurtarmak için Mülkiye
Mektebini kuran, “Devletin dili Türkçedir” diyerek Kanuni Esasiyi (1876) hazırlayan
Sadrazam Hüseyin Avni Paşa ve arkadaşlarına karşı öfkeleri hiç bitmeyen birileri hala var.
Silivri duruşmaları boyunca duyduğumuz Balyozcu Ergenekoncu gibi suçlamalarla
vatanseverlerle aralarında bağ kuruluyordu. Tarihin Arka Odası programını yapan Murat
Bardakçı da o kervana katılmış, Hüseyin Avni Paşa için “Darbe geleneğini başlatan o herif”
demişti.
Anımsatayım; Hüseyin Avni Paşa 1876’da ilk anayasayı imza ettikleri akşam Mithat
Paşa’nın evinde yapılan kabine toplantısında Abdülaziz’in kayınçosu tarafından bıçaklanarak
öldürülmüştü. Yeni Şafak gazetesinden bir yazar da bu ölümü bugüne taşıyacak kadar
saldırgan tutum almıştı, şöyle diyordu:
“Bu Ergenekoncuların sonu da Mustafa Kemal’in çete reisi Hüseyin Avni Paşa gibi
olacak”...
Silivri’de Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları devam ederken gider dinleyici
olurdum. Hiç unutamam, Balyoz davasında tam Mustafa Önsel savunmasını yaparken salona
girmiştim, slaytlı savunma yapıyordu, destan gibi bir savunma hazırlamıştı, çok etkileyici
okuyordu, gözyaşları içinde dinlemiştim. Mahkeme heyeti bu savunmadan hiç etkilenmedi.
Çünkü onları peşin hükümlü hale getiren Murat Bardakçı gibi etki uzmanları vardı.
Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına maruz kalan vatanseverler ve yakınları böyle ağır
manevi saldırılar altındaydı. Suçsuzluklarına inanıyor, onlara moral destek vermeye
çalışıyordum.
Murat Bardakçı’nın canlı yayında yaptığı o saldırıya karşılık bir köşe yazısı yazmış,
İlk Kurşun internet gazetesinde yayınlamış, bu yazım nedeniyle Bardakçı ile mahkemelik
olmuştum. Basın yoluyla kendisine hakaretten bana ve İlk Kurşun gazetesine 20 bin TL
tazminat davası açmıştı. Üç yıldır devam ediyordu. O dava bu hafta sonuçlandı, mahkeme
beni 10.000 TL (artı faiz, artı avukat masrafı vs) ile tazminata mahkûm etti.
Bu kararı çerçeveletip asacağım; şeref madalyamdır. Doğruluğuna inandığım bir işi
yaparak aldığım cezadır. Bu tazminatı icraya gitmeden ödeyeceğim. Vatanı korumak için
yapılmış zorunlu ve onurlu harcamadır.
Benim vatansever subaylarım “darbe” suçlamasıyla Balyoz kumpaslarında zindanlara
atılırken, aleyhlerinde ileri geri konuşan Murat Bardakçı’ya cevap verme olanakları yokken,
ona cevap vermek elbette bana düşerdi.
Şimdi durum değişti, hepsi beraat etti, suçlamalar boşa çıktı, dışarıdalar. Kumpas
mağdurları dernek kurdular, gasp edilmiş haklarını geri almak için mücadele veriyorlar.
Ailelerini ve çocuklarını toplumda mahcup dolaştıranlara dava açma sırası onlarda.
Umuyorum ve diliyorum, Bardakçı gibi kamuoyuna ve mahkemelere aleyhte etki edenler için
de dava açmaya sıra gelecektir.
Artık Bardakçı da ekranda yok. Basından öğrendiğime göre Doğu Perinçek’in Avrupa
mahkemelerini dize getiren mücadelesini övdü ve muhtemelen bu yüzden ekranı terk etmek
zorunda kaldı. Oysaki Perinçek o mücadelesi yüzünden Ergenekon kumpasında tutuklanmıştı
ve Bardakçı’nın deyimiyle “darbe geleneğini devam ettiren” subaylarla beraber hapis yattı.
Bu övgüsünü Perinçek hapisteyken “Mahkemeyi sanıkların lehinde etkilememek” için mi
yapmadı? Ne oldu da bugün tavır değiştirdi Bardakçı?

Şimdi konuşma sırası Balyoz mağdurlarında. Ben de mağdur edilmiş durumdayım ve
üstelik Bardakçı’nın övdüğü Talat Paşa Komitesindeyim, affetmiyorum.. En son, Atina
Parlamentosu önünde basın açıklaması yapmaya gittiğimizde havaalanından geri çevrildik,
yetmedi, üstüne 3 yıl AB ülkelerine girişimiz yasaklandı. Bu yüzden şimdi “Ermeni Tasarısını
Geçirmeyin” demeye Berlin Parlamentosu önünde yapılacak olan mitingine gidemiyorum.
Şimdi bunu öğrenince Bardakçı tazminatı almaktan vazgeçer diye aklınızdan
geçireceksiniz, hiç beklemeyin.
Gerçekte, ben kendi adıma değil, Balyoz ve Ergenekon sanıkları adına Murat Bardakçı
ile mahkemelik oldum ve mahkûm edildim.
.....
Berlin dedim de...
Almanya’da işler çok daha karışacak. ABD Almanya’ya karşı büyük taarruza geçti.
Almanya hala ABD uçaklarının 1945’de Dresden’e attığı yangın bombalarıyla ölen
600 bin Dresdenli sivil Alman’ın hesabını sormadı, soramadı. Bence bugün Asya’ya
yaklaşmaktan başka çaresi olmayan Alman hükümetine Amerikancı Alman parlamenterler
eliyle gözdağı veriliyor. ABD ile kapıştığı bir zamanda Türkiye ile arasını açacak bir tasarıyı
gündeme koymanın başka ne anlamı olabilir ki!
Alman halkının artık suskunluğunu bozarak Dresden 1945 soykırımının hesabını
sorması gerekir. Bu konuyla ilgili bir anımı anlatayım. Talat Paşa Komitesiyle 2007’deki
Berlin mitingine gidiyoruz, uçakta Doğu Perinçek’e bu fikrimi açtım ve bana “Bunu şimdi
dillendirirsek yanlış anlaşılır, kendi suçları var da ört bas etmeye çalışıyorlar zannedilir, şimdi
zamanı değil” demişti. Şimdi yeniden konuyu açayım, ne düşünürsünüz?
Amerika Almanya’yı çok kötü sıkıştırdı, hatta Alman şirketi General Motors iflas
ettirildi ve bu yüzden Detroit şehri boşaldı, hayalet şehir oldu. Tıpkı Dresden 1945 gibi,
insanlar yok, demir yığını ve betonlar ayakta!!!
Bu Amerikan Alman savaşı değil de nedir?
Gerçeği konuşmak için Almanlar daha ne kadar bekleyecek? Öyleyse biz konuşalım.
Almanya bir esir ülkedir. Alınlarına ırkçı-faşist yazıldığı için korkudan hiçbir şey
söyleyemiyorlar. Bir halk faşist olmaz, faşist yöneticiler olur, faşist sermaye sınıfı olur, bu
kadar. İsrail devleti kurmaya karar vermiş bir Yahudi sermaye sınıfından söz etmeleri lazım,
Hitler’i öne süren elit İngiliz Yahudi sermaye grubundan başkası bunu planlayamazdı.
Alman Yahudisi Marks’tan iki satır alıp konuşamıyorlar, çok korkutulmuşlar, yazık.
Korkarım bu sefer Türklere soykırım için gizli servisler içeride çalışıyor.
26.5.2016
Mahiye Morgül /Ankara
Bu dava birkaç yıl önce (2009) yazdığım aşağıdaki yazıyla bağlantılıdır. Araştırdıkça
meğer Kuvayi Milliyenin Ergenekon köklerine dalmışım.
http://www.medyagunebakis.com/haber_detay.asp?id=1580&menuno=44
Mareşal Gazi Serasker Hüseyin Avni Paşa Neden Yeniden Medyada?
Enteresan biçimde birden malum medyamız büyük savaşçı Hüseyin Avni Paşayı
hatırladı. O büyük saygın Osmanlı Paşasına etmedik hakaret bırakmıyorlar.
Neden birden 1876’da nasıl öldürüldüğünü anlatmaya başladılar acaba diye
insan merak ediyor.
Ben de onu değişik kaynaklardan aramaya başladım. Daha doğrusu, dedemin
yeğeni yazar Aka Gündüz’ün asıl adı da ona onun adı verilmiş gibi Hüseyin
Avni’dir ve kaynaklarda askeri okulda öğrenci olduğu dönemdeki bir olay
anlatılırken “Onun sarayda itibarlı bir akrabası vardı” diye bir söze rastladığım

için, merakım iyice arttı. Çünkü Hüseyin Avni Paşa’nın adı, hele akrabası
olduğunu söylemek, tehlikeli bir şey söylenmiş gibi, hep sansürlüdür.
11.8.2009 tarihli Yenişafak’ın bilgi sunarda yayınlanan sayısında, bir
üniversitede de görevli olan yazar Mazhar Bağlı, Cumhuriyetten nefretini
kusarak, “Laik, tepeden inmeci. Evrensel olmayan hukuk ilkelerine dayanan
Ulusalcı-Kemalist proje sona erdi. Biraz geç oldu ama sonunda oldu.” diyerek
başladığı köşe yazısında, lafı Hüseyin Avni Paşa’ya getirerek dedi
ki, “Unutmamak gerekir ki bu sistemin temelleri ta 1850'lerde Jön Türk'lerin
çete reisi Hüseyin Avni Paşa'lar tarafından atılmıştı ve değişmesi de kolay
olmayacaktır.”
“Bugünkü kimi atama ve tartışmalar Hüseyin Avni Paşa'nın hikâyesine çok
benzerler. Saraydaki valide sultana sarkıntılık ettiği suçlaması ile sürgüne
gönderilen paşa, bir süre sonra çok daha önemli bir makama, Bahriye
Nazırlığına atanır. Ama sonunda sultanın taraftarı olan bir binbaşı olan Çerkez
Hasan tarafından bir âlem masasında öldürülür. Aslında Hüseyin Avni Paşanın
bu darbeci sistemin genlerine yerleştirdiği ilginç bir zaaf da var. İşte tüm bu
işler de bu zaaftan dolayı bu çetenin başına gelmektedirler. O da kurmaya
çalıştıkları sisteme ve yerleştirmek istedikleri değerlere kendilerinin de
inanmıyor olmalarıdır. Hüseyin Avni Paşa da nihayetinde hem kendisine hem de
sahip olduğu ideolojiye inanan birisi olmadı hiçbir zaman. Saraydaki valide
sultana sarkıntılık eden bir adamın o ülkenin geleceği üzerine irad buyurduğu
nutuklara kalben inanmasını bekler misiniz? Bugün sistemin bekçisi olduğunu
söyleyenler de bu noktadan kaybediyorlar, hem kendilerine inanmıyorlar hem
de sahip oldukları ideolojiye, hem ahlaktan, vatanseverlikten bahsediyorlar hem
de vatanın asıl sahibine sarkıntılık ediyorlar çünkü bunların genel anlamda
inanma ile ilgili ciddi bir krizleri var.”

“İktidar açısından son bir adım kalmıştır, bu kötü ruhları
tamamen kontrol altına alabilmek için yeni ve sivil bir
anayasaya yapmaktır. Dengesi tamamen bozulan bu anayasa
toplumun dengesini bozmaktan başka bir işe yaramayacaktır
artık”…
“Son olarak bu ülke artık üstadımız Ahmet Altan'ın hayal ettiği gibi olacaktır
bundan emin olabilirsiniz… Artık üstadımız da damaklarımızda unutulmaz tatlar
bırakan yazılarına başlayabilir, her gün bu kötü ruhların şimdiye kadar
ettikleriyle mesaisini harcamasına gerek olmayacak. Hafta sonları uçağa atlayıp
Şanzelize'de (Avenue des Champs-Élysées) gününü gün edip geri gelecek ve her
gelişinde elinde bir demet çiçekle bize gelecek, biz de şairin dediği gibi buyurun
hoş geldiniz az ilerisi kalbim diyeceğiz.”
(yenisafak.com.tr/Yorum/?t=11.08.2009&i=204256) - Yenişafak yazarı, üstadı
Ahmet Altan’a adeta “padişahım çok yaşa” diyerek bitiriyor yazısını.

Mareşal Hüseyin Avni Paşa’ya Neden Bu Kadar Çok Hakaret
Yapılmaktadır.
Yukarıdaki yazıdan sonra bunu gayet iyi anlayabiliyorum. Elbette bu kadar çok
saldırılan bir Osmanlı Paşası, şu demek ki muhakkak İngiliz ve Fransız krallarını,
hatta Rus Çarını çok tedirgin etmiştir!
Kısası; Abdülhamit’in bile anılarında ondan söz ederken söylemeden
geçemediği, “en büyük askeri dirayet onda olduğu” için, Osmanlı’nın
parçalanmasına engel olabilecek en ehliyetli asker o olduğu için…
İngiltere’ye aşırı borçlanan ve artık faizi bile ödeyemeyeceğini ilan eden
Abdülaziz’in, faiz borcuyla geçinmeye alışan İngilizlere panik(!) yaşattığı bir
sırada, tam da İngilizlerin Osmanlı’dan borcuna karşılık toprak koparmaya
başladığı, Filistin’de Yahudi zenginlerin toprak satın almalarına izin çıktığı bir

sırada. Galata bankerlerinin köylüyü borçlandırarak ümüğünü sıktığı bir
zamanda köy sandıkları (Ziraat Bankası) kurarak halkı ecnebi tefecilerden
kurtaran Mithat Paşayla birlikte hareket ettiği için. O mali sıkıntılı günlerde
İstanbul Ermenilerine Rusya’yı kurtarıcı gösteren Büyükelçi Pavloviç İgnatev’e
göz yumulmasına dayanamayan Şeyhülislam Hayrullah Efendiyle birlikte
hareket ettiği için. Girit ve Karadağ isyanlarını bastırarak İngilizlerin planlarını
bozduğu için…

Eğer Mareşal Hüseyin Avni Paşa yüzünden, emperyalistlerin bu
topraklardaki planları yüz yıl gecikmişse, ona ne kadar hakaret
etseler az değil mi ya?
Şimdi onun akıbetini hatırlatmak istiyorlar. Onu hatırlatarak hepimize ve
Kemalin Askeri olanlara akıllarınca gözdağı veriyorlar.
Mareşal Hüseyin Avni Paşa hakkında bilgisunarda (internette) neler yazılmış bir
baktım, ona daha neler demiyorlar ki! Efendim, babasının adı “Eşekçi
Ahmet” imiş…
Ailesi de aşağılanarak onu küçültme çabası nedir? Silivri Mahkemesinde okunan
iddianamedeki küfürleri anımsatıyor; aynı kalemden çıkmış gibi!
Öldürüldüğü toplantı odasından “âlem odası” diye söz eden Yenişafak yazarları,
Osman Selim Kocahanoğlu’nun “Mithat Paşa’nın Hatıraları” adlı kitabından
aldığım aşağıdaki fotoğrafına iyi baksınlar.
Bu fotoğrafta Serasker Mareşal Gazi Hüseyin Avni Paşa ve öldürüldüğü oda
görülmektedir. Burası Mithat Paşa’nın konağında bulunan kabine toplantı
odasıdır. Bu konak da daha sonra yakılarak cezalandırılmıştır.
Demek, düşmanlarımız onların bizi mahvetme planlarını bozduğumuzu hiç
unutmuyorlar. Ama artık biz de her şeyi yeniden hatırlamak ve halkımıza
gerçeği anlatmak zorundayız!
Saygılarımla.
Mahiye Morgül - 25.8.2009 (devam edecek)

Atatürk'ün fikir babası, "çetenin reisi", "Yeni Türk" Hüseyin Avni Paşa!
Darüşşafaka Lisesini Hüseyin Avni Paşa'nın şehit çocukları için kurduğunu,
bugün bir tarikatın vakfına verildiğini...
Askeri Tıbbiye açtığını, İlk Türkçe Tıp Lügatı yazdırdığını (GATA'yı 27
Mayısçı Suphi Karaman'ın kurduğunu da) bilir miydiniz?
Askeri Okullar için İlk Türk Tarihi kitabını yazdırdığını...
Onu yok etmeden Osmanlı'yı Sevr'e götüremeyeceklerini anlamışlardı...
Askeri dehasını MSB kaynaklarından öğrenmek ister misiniz?

Ya Abdülaziz'in 11 yaşındaki cariyesi Pervin'in Yıldız Mahkemesinin en
önemli tanığı olduğunu biliyor muydunuz?
Ekteki araştırma yazılarımda daha çok sürpriz bulacaksınız.
Selam ve sevgilerimle

