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CHP’NİN Osmanlı sülalesine yaptığı zulmü dünyada başka hiçbir millet yapmamıştır.
CHP’nin yaptığı gavurluğu hiçbir kimse yapmamıştır.Osmanlı ailesini pijamayla
kovmuştur. Onları böyle apar topar kovmaları yetmiyormuş gibi bir de utanmadan
sıkılmadan Osmanlı padişahı sultan Vahdettin’in ingiliz gemisiyle kaçtığını
söylemişlerdir. Sanki o günlerde bugünkü gibi her

saat başı gemi, uçak ve otobüs varmış gibi onların ayrılması için 24 saat süre
tanınmıştır.

Bir televizyon oturumunda Besim Tibuk’un kafası atınca; “EĞER OSMANLI AİLESİ
DEDİKLERİ GİBİ HIRSIZ OLSAYDI, OTURDUKLARI EVLERİN ALTINDAN YAPILI
ŞAMDANLARINI, KAPI KOLLARINI ALIP GÖTÜRSELERDİ SİTTİN SENE RAHAT
YAŞARLARDI.” demişti.

Osmanlı ailesinin sürgün kararı çıktıktan sonra ailenin fertleri ne olur bizi avrupaya değil
bari Ürdün’e gönderin” diye yalvarmalarına rağmen; talimat avrupadan geldiği için
haneden beş kuruşsuz avrupaya gönderilmiştir. Çünkü avrupalılar 1071 Malazgirt
zaferiyle Anadolu’yu fetheden bu milletten intikam almak istiyordu,Osmanlı ailesi orada
aç susuz ve perişan bir hayat yaşamışlardır. Açlıktan ölmemek için akşama doğru
yüzlerini kapatarak Pazar yerlerinde yere dökülen sebze ve meyveleri toplayıp evine
götürüp yemişlerdir.

Sultan Vahdettin ölmeden önce fransada bir markette borçla alış-veriş yapıyormuş.
Sultan ölünce borcuna karşılık cenazeye haciz konularak bir kilisenin deposuna
götürülmüş. O zaman avrupada çalışan Suriyeli, Mısırlı Ürdünlü, Faslı Tunuslu ve
Cezayirli Müslümanlar kendi arasında para toplayıp marketin borcunu ödemişler. Kalan
parayla da Ulu Hakan Vahdettin Han Hazretlerinin cenazesini Şam’a gönderip orada
defnetmişler. Bugün Kabri saadetleri Şam’dadır.

Ben size diyorum ki şu CHP’yi iyi tanıyın da ona göre oy kullanın. “Su uyur düşman
uyumaz.” 1905 yılında Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine bombalı suikast
düzenleyenler başarısız olunca durdular mı? 1908 yılında Abdülhamid Han Hazretlerini
tahttan indirmediler mi? 2002 yılından beri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a irili ufaklı 60
tane suikast düzenlediler. Başarısız olunca durdular mı?

1/3

CHP'NİN YAPTIĞI ZULÜMLERDEN BİR KESİT 2.11.2020 P.tesi-Yeşilyurt/MALATYA

Osmanlı ailesinin fertlerini 20 sene boyunca kimse arayıp sormadı. Onları ilk arayıp soran
rahmetli şehid Başbakan Adnan Menderes’tir. Rahmetli şehid Adnan Menderes 1950
yılında başbakan seçilir seçilmez ilk fırsatta Osmanlı hanedanını aramış. Onları fransada
bir fabrikanın bulaşıkhanesinde bulaşık yıkarken görmüş. Hemen Ulu Hakan Abdülhamid
Han hazretlerinin 85 yaşındaki eşi Şefika hatun ile 65 yaşındaki kızı Ayşe Hatun’u görüp
ellerini öpmüş. Sarılıp ağlamış. Kadınlar dayanamayıp; “Evladım sen kimsin?” diye
sorduklarında, anacığım ben Türkiye Başbakanı Adanan Menderes’im” deyince Şefika
hanım; “Evladım nerede kaldınız?Niye şimdiye kadar gelmediniz?Dedikten sonra
ellerindeki tabakları bırakıp bayılıp yere düşüyor. Rahmetli Şehid Adnan Menderes
ağlayarak; “Anacığım yeni başbakan oldum. Ancak gelebildim. Merak etmeyin sizi bir an
önce vatanınıza götüreceğim” demiş. Onlara zarfın içinde epeyce para verip geri
dönmüş. Türkiye’ye döner dönmez evine gitmeden hemen cumhurbaşkanı Celal Bayar’la
görüşmüş ve; “fransaya gittim hanedanı çok perişan bir şekilde gördüm. Bu duruma son
vermek için Ben Osmanlı ailesi için af çıkartıp onları yurda getireceğim” deyince Celal
Bayar; “Eliyle işaret ederek sus, biraz sabret. Şimdi sen böyle bir iş yaparsan ihtilal olur”
Çünkü o zaman Osmanlıya sahip çıkmak Osmanlıyı methetmek suçtu. Osmanlı hanedanı
sürgüne gönderildiği halde Osmanlı bankası niye kapatılmadı? Devlet yıkıldı ama her ne
hikmetse banka kapatılmadı. Çünkü Osmanlı bankasının merkezi isviçre olup Yahudi
bankasıdır. Bu millet Osmanlıyı sevdiği için bu milleti soymak için böyle bir yol
izlenmiştir.

Rahmetli Menderes masanın üstüne bir zarf bırakarak ayrılır. Gittikten sonra Celal Bayar
zarfı açıp okur ki Rahmetli şehid Menderes; “Cumhurbaşkanlığı Makamına/Ankara
Anne-babalarının avrupada hizmetçi olduğu bir ülkede Başbakanlık yapmaktan utanç
duyuyorum. İstifamın kabulünü arz ederim. Ya ben bu af kanununu çıkarırım.
Çıkaramazsam istifamı istiyorum” yazdığını görünce hemen araya adamlar sokup
Rahmetliyi bu işten şimdilik vaaz geçirilir. Ama rahmetli durmaz ve CHP cuntasını fazla
kızdırmamak için Osmanlı hanedanının kadınları için af çıkartır. Onları Türkiye’ye
getirttirip her ay on bin lira para verir. Adnan Menderes’in idamından hemen bir gün
sonra Sultan Abdülhamid hanın hanımı ve kızı neden vefat etti?

Osmanlı hanedanının erkekleri için af çıkaran da rahmetli şehid Başbakan Necmettin
Erbakan zamanında 1974 yılında çıkartılan afla tekrar memleketlerine gelmişlerdir.

Rahmetli Şehid Adnan Menderes’e Yassıada sorgulamalarında: “Sen Abdülhamid’in
eşine ve kızına ev tuttun. Para verdin. Sen o paraları nereden buldun? Diye mahkeme
heyeti sormuştu. Rahmetli Menderes ayın 15’de idam edildi. Rahmetlinin idamından bir
gün sonra iki hanımın ölü bulunması oldukça manidardır. Şefika Hanım ile Ayşe sultan
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Menderesin idamından sonra bize bundan sonra kimse bakmaz,bundan sonra nasıl
ederiz, ne yaparız diye düşünmüşlerÂ her ikisi de sabah namazını kıldıktan sonra
seccadenin üstünde ölümlerini isteyip ki nasıl kabul olunan bir dua yaptılarsa orada
seccadenin üzerinde aynı nada nefeslerini teslim etmişlerdir. İşte her zaman söylediğim
gibi CHP sadece bir siyasi parti değil. Yukarıda kısaca anlattığım tarihi olayı iyice
inceleyince CHP’nin bu memlekette İslam’ı yok etmek için şeytanî akıllar tarafından
görevlendirilmiş bir yapı olduğunu görürsünüz. SELAM VE DUA İLE.
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