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Her işleri böyledir, şifa diye zehirdir

  

Çoğu perişan oldu, hastanelik çocuklar!

  

Dışardan ak görünen, bu ne kirli nehirdir

  

Halk açlıkla boğuşur, bunlar verir boncuklar

  

Zina serbest, faiz kâr; sayar sütü bozuklar! 

  

  

AB’nin kapısında, Haçlı’nın hayranları

  

Midemiz bulandırır, sütleri ayranları

  

Kavgaya çevirdiler, töreni bayramları

  

Yüzlerde nur kalmamış, bu suratı asıklar
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Zoru görünce Hak’tan, cayar kültü bozuklar!

  

  

Gıda diye verilir, hastalığa düçare

  

Normalde panzehirdir; süt bozukmuş, biçare

  

Her şeyi tuz koruyor, tuz kokarsa ne çare?..

  

İçten dıştan topluma, atılıyor kazıklar

  

Islah diye ifsadı, dayar kötü bozuklar!

  

  

Kırk doktor rapor versin, mide kabul etmiyor

  

Kimyamız kirleniyor, resmi fetva yetmiyor

  

Et bozuk, ekmek bozuk; hiç boğazdan gitmiyor

  

Niye haykırmıyorlar, şu “tabib-i hazık”lar

 2 / 4



SÜTLERİ BOZUK ÇIKTI! (Gazeteler) - ARALIK 2012 - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Orhangazi YILMAYAN
24 Kasım 2012

  

Karun tahsildarları, soyar sütü bozuklar!

  

  

Sütler sizin aynanız, bozuktur sisteminiz

  

Nesebiniz değil ha, sizedir sitemimiz

  

Yeniden Hakka dönün, budur tek istemimiz

  

Aldanmayın ey Millet, fetva verse fasıklar

  

Para makam görünce, kayıp düştü bozuklar!

  

  

Batılı barbarların, kiralık lejyonları

  

Libya’yı mahvettiler, uşaklık misyonları

  

Madalyalı münafık, kararmış vizyonları
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Ahlak vicdan yozlaştı, haram oldu azıklar

  

Ne etsen de tutmuyor, ayar ütüsü bozuklar!

  

  

“Kutlu doğum”u basan, solcu dinsiz kabaklar

  

Halkı BOP kâhyasına, mahkûm eder ahmaklar

  

Bak din istismarıyla, devran sürer kaypaklar

  

Profesör geçinir, sığ sularda porsuklar

  

O Menderes’miş, diğer; Bayar, büstü bozuklar!

  

  

Not: “Sütü bozuk” ifadesi, kesinlikle bir kötüleme ve hakaret anlamıyla kullanılmayıp ve hiçbir
özel ve tüzel kişiliği hedef almayıp, sadece okullarda dağıtılan sütlerin bir kısmının mideleri
bulandırıp hastanelik yaptığı gibi; sağcı, solcu veya İslamcı bilinen bazı kesimlerin siyaset ve
sistemlerinin de; dağıtılan sütler gibi bozuk olduğunu hatırlatma amaçlıdır. Zaten bu durum şiir
içinde de vurgulanmıştır.
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