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Erdoğan’ın da bir Ayhan Adan’ı var mı acaba?
Bugün kanallar üzerinde gezinirken, ATV’de oynayan “Ben Onu Çok Sevdim” dizisine rastladım.
Dizi işlediği konu itibarı ile ilgimi çekti. Dizide Adnan Menderes anlatılırken günümüze mesaj
veriliyor gibiydi.
Celal Bayar ile Adnan Menderes arasındaki güvensizlik ve karşılıklı hamleler şeklinde süren
dizi;
Celal Bayar-Adnan Menderes ilişkisini anlatırken , Gül-Erdoğan ilişkisine atıf yapıyor gibiydi.
Celal Bayar 15 General, 150 Albayı görevden alıyor. Sevgilisi ile Kurtuluş Savaşı döneminde
komutanı olduğu bir askerin köy evinde misafir olan Menderes’e bu haberi Fatin Rüştü Zorlu
verir.
Adeta 27 Mayıs İhtilaline giden yolun taşları döşenmektedir.
Menderes Zorlu’ya;
“Bu işin arkasında kim var” diye sorunca Zorlu;
“İngiltere(!)” diye cevap veriyor.
Menderes;
“Amerika neresinde” diye sorduğunda ise;
“Amerika yok(!)” diye cevap alıyor.
Müslüman coğrafyaya ajan yetiştiren Exeter Üniversitesi mezunu Gül’ün İngiliz Kraliçesi’nin
himayesinde olduğu herkesçe malum…
İngiliz Kraliçesi Elizabeth Çanakkale savaşında batırdığımız İngiliz savaş gemisiyle aynı adı
taşıyan “Queen Elizabeth” gemiyi batırdığımız yere demirledi. Gül Türk Bayrağı asılmayan
gemiye Ali Kemal’in torunuyla birlikte gitti. Kraliçe Elizabeth C. Gül’ü 14 Mayıs 2008’de
“Birleşik Krallık Büyük Haç Şövalyelik”
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ödülüyle onurlandırdı(!).. “

Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği
bir törenle
“2010 Devlet Adamı” ödülü
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e takdim edilmişti.
“CHATHAM HOUSE” ödüllerinin kimlere verildiğini bir hatırlayalım(!)..
“Chatham House Ödülü” 2005 yılından bu yana verilmektedir. Ödül verildiği yıldan bir önceki
sene uluslararası ilişkilerin gelişimine en önemli katkıyı yapan devlet adamına takdim
edilmektedir. Ödül, 2005 yılında eski Ukrayna Devlet Başkanı Victor Yuşçenko’ya, 2006 yılında
eski Mozambik Devlet Başkanı Joaquim Chissano’ya, 2007 yılında Katar Emiri’nin eşi Sheikha
Mozah Bin Nasser Al Missned’e, 2008 yılında Gana Devlet Başkanı John Kufuor’a ve 2009
yılında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya verilmişti.”
Ben Onu Çok Sevdim dizisi üzerinden adeta bir mesaj veriliyor.
Ergenekon, Balyoz, Fuhuş ve türevi olan sözde davalara bir bakalım. F tipi çetesine mensup
polislerin tezgahında oluşturulan uçuk-kaçık deliller ve bu iddialar üzerinden davaları yürüten F
tipi yargı mensupları… İddianameye savcı yerine imza atan F tipi polisler ve o polisler ile
harman olmuş özelleştirilmiş yargı…
Gül dava başlamadan; “delillendirin” demişti. Delillendirdiler(!).. Uysa da delil yarattılar, uymasa
da… Nasıl olsa amaç belliydi. Amaç kuzuyu yemek olunca, suyu bulandırıp
bulandırmadıklarının bir önemi yoktu.

İş Genel Kurmay Başkanını tutuklayıp müebbet hapis vermeye kadar gitti.
İddianameyi okuduğumda Gül ile ilgili bütün iddiaların ayıklandığını, Erdoğan ile ilgili en ağır
iddialar, hatta küfürlerin bile iddianamede yer aldığını görünce;
“Erdoğan’a tasfiye yaptırıp, yeni bir sayfa açıyoruz diyerek Gül’ü getirmeyi planlıyorlar” diye
yazmıştım.
Anlaşılan o ki;
Erdoğan;
“Menderes’e Celal Bayar üzerinden oynanan oyun bana da Gül üzerinden oynanıyor.”
Mesajı veriyor.
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Psikolojik savaş…
Celal Bayar o günün şartlarında 15 general ile 150 albayı görevden almış. F tipi çete CİA ile
beraber Türk Ordusu’nu hapsetti. Hem de en ahlaksız iftiralar üzerinden.
Erdoğan Savcısı olduğu bu davadan Gül üzerinden aklanabilir mi?
Şartlar 1960 şartları değildir. Türk halkı 1960 yılındaki halk değildir. Türkiye yandaştan ibaret
değildir.
Kimse bu rezil davadan aklanamayacak!..

Dizi İngiltere üzerinden Gül’ü sorumlu tutuyor.
Gül Amerika’da F tipi çetenin Fitnecibaşı ile özel görüşmeler yapıyor. Heyhat, bir
Cumhurbaşkanı başkomutanı olduğu Ordu mensuplarına NATO(CİA) ile birlikte tuzak kuran
şebekenin başı ile görüşüyor. Bu rezil durum normalleştirilip haber yapılıyor. Devrik
Cumhuriyet’in mesleğini satan KADI KILIKLI savcıları seyrediyor…
“Günü geldiğinde görevini yapmadıkları için yargılanmak üzere” aval aval trene bakar gibi
bakıyorlar.
Trilyonluk serveti ile halk adamına oynayan Erdoğan, Menderes üzerinden mağduriyete
yatarken, İngiliz istihbaratı üzerinden Gül’ü hedef gösteriyor.
Zorlu’nun; “Amerika bu işin içinde yok” cümlesi ile Amerika’yı aklıyor. Öbür taraftan Erdoğan “be
ni bırakmayın, sizi suçlamıyorum, sizinleyim”
mesajı gönderiyor.
Adnan Menderes onca kargaşa ve Cunta arasında sevgilisi Ayhan Adan ile buluşmayı ihmal
etmiyor.
Erdoğan’ın yandaş kanalı, Adnan Menderes’in Ayhan Adan’la olan aşkını öylesine
masumlaştırıyor ki…
Doğrusu insan;
“Erdoğan’ın da bir Ayhan Adan’ı var mı acaba(!)?..”

Diye sormadan edemiyor.
Öyle ya;
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Adnan Menderes ve Ayhan Adan bunların savunduğu şeri kurallara göre taşlanarak öldürülme
suçu işliyor.
İki evli insanın ilişkisi toplum vicdanında kabul görsün diye bu kadar reklam edilince, insanın
aklına başka şeyler geliyor.
Bir ilişki var da; ortaya çıkma ihtimaline karşılık birileri peşin peşin Menderes üzerinden
aklanmaya mı çalışıyor?
Kimbilir?
Zahide UÇAR , 28 Eylül 2013
http://www.zahideucar.com
zahide@zahideucar.com
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