İTHAF
Türk milliyetçiliği ile yoğrulan

Adalt Partili diye çağrılan herkese...
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Oğlum Bahadır ve kızım Arzu’ya

★*
★

ÖN S ÖZ
inanıyorum ki, TÜRK MİLLlYETÇlLÎĞİ’nden ilham alan ADALET PARTİSİ milletimizi mutlu yapma kavgasını
vermeye devam edecek ve muzaffer olacaktır.

Zira bu kavga; ekmek kavgası, emek kavgası, toprak kavgasıdır. Ayyıldızlı bayrağın dalgalanmasının
kavgasıdır. Fatih’lerin, Yavuz’ların ve Mustafa Kemal’lerin kavgasıdır. Cennet vatanımızı bir uçtan bir uca imar
etmek uğrunda can veren Rahmetli MENDERES’in kavgasıdır. Komünizme, faşizme ve her türlü yabancı
ideolojiye sıkılan yumruk bu kavgada. Türk köyünü gaz lâmbasından Keban Barajına getiren köylü başbakan
DEMlREL’in kavgası bu kavgadır. Bu, Türk milletini çağdaş milletler seviyesinin üzerine çıkarma, Türkiye’yi
BÜYÜK TÜRKİYE yapma kavgasıdır.
işte bu kutsal kavgada milliyetçi Adalet Partisi gençliği kendine düşen görevi yapmak azmi ve şevki
içerisindedir. Kızıl ideolojilerin çığırtkanlığını yapan marksist-leninist ve maoist gençliğin yıkıcı ve bölücü eylemlerine
büyük milletinden aldığı güç ve yüce dinimiz Islâm’dan aldığı kuvvetle A. P. gençliği cevap vermektedir. Milliyetçi,
hamleci, memleketçi ve ülkücü Türk gençliğinin millî hislerine tercüman olan OZAN MENDERES (Mustafa CEYLAN)
bu eserinde senelerdir yazdığı şiirle rinden bir kısmını toplamıştır.
Tercüman, Son Havadis, Tasvir, Millet, Yeni Asya, Sabah, Adalet, Bugün, Hergün, îttihad, Elmadağ gibi
gazetelerde ve çeşitli antoloji, şiir kitapları ile mecmua ve dergilerde yayınlanmış şiirlerini KIRAT GELİYOR isimli
bu eserinde bir araya getirmiştir.

Kırat, çok partili hür demokratik rejimimizde ADALET PARTlSl’nin, Türk köylüsü ve çiftçisinin inandığı bir
semboldür. Kırat; yiğitlik, doğruluk, mertlik, güzellik, hizmet ve iman demektir. Kırat, milliyetçi BÜYÜK TÜRKİYE’yi

imar ve inşaa etme kavgasının adıdır. Ne mutlu bu KIRATIN gelişine gönül verenlere. Kalemini, gönlünü sözünü,
özünü bu yolda kullananlara ne mutlu.
Hamdi ÜÇPINARLAR
A. P. Gençlik Teşkilâtı Genel Başkanı

NASIL BİR TÜRKİYE
İSTİYORUZ ?
Milletin hükümran olduğu bir Türkiye istiyoruz. Millet iradesinin her şeyi tayin ettiği, her şeyin hukukun içinde
cereyan ettiği, vatandaşların kardeşçe yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.
Fertleri bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülküler etrafında toplu; vatandaşları milletin tarihine,
kültürüne, an’anelerine bağlı ve ileri düşünceli, bir Türkiye istiyoruz.
Müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği, kimseye muhtaç olmadan kendisini ve
ailesini besleyebildiği, fukaralığı, işsizliği, çaresizliği yenmiş, fertleri bugün, yarın ve gelecek korkusundan, her ailenin
insan haysiyetine yaraşır bir evde oturduğu, hastası doktor ve ilaç bulan, sakatı, ihtiyarı, dulu, yetimi, işsizi sokak
ortasında kalmayan; sosyal güvenlik ve sosyal dayanışmayı başarmış bir Türkiye istiyoruz.
Kalkınmış bir Türkiye istiyoruz. Her köşesine gidilebilen, her köşesinde her şey bulunabilen, tüten bacaları, bir
uçtan bir uca uzayıp giden yolları, hareket dolu şehir, kasaba ve köyleri, bereket dolu ovaları, köyü ile şehri arasında
fark kalmamış, açı, açığı, çıplağı olmayan, karnı tok, sırtı pek insanlar diyarı bir Türkiye istiyoruz.
İlim, sanat ve kültür alanında medeniyete katkıda bulunan, kendi öz benliğini, milli vasıfları ile kabul ettirmiş
eserleri olan bir Türkiye istiyoruz.
Fertleri kendisine, milletine, devletine inanç içinde Büyük Türkiye’yi mutlaka yapmaya kararlı, Türk olmanın
gururu içerisinde olan mes’ut ve bahtiyar insanlar diyarı bir Türkiye istiyoruz.

SÜLEYMAN DEMİREL
«Adalet Partisi, Komünizmin karşısında en büyük güçtür. İlhamını Türk milliyetçiliğinden alan, yapacağını
açıkça söyleyen, yaptığı ortada.
Adalet Partisi’ne güç ve kuvvet verirseniz, Cumhuriyetin ekonomik savaşını başarıya ulaştırırız. Manevî ve
maddî kalkınmanın topyekün olarak başarıya ulaşmasını istiyorsanız Adalet Partisi’ni destekleyiniz.
Sanıyorum ki bu açıklamalarım vatandaşın elini vicdanına koyup, GAZ LÂMBASINDAN KEBANA, TARIM
TOPLU- MUNDAN SANAYİ TOPLUMUNA, BOZKIRDAN YEŞİLE, DARLIKTAN VARLIĞA, TOPLU İĞNEDEN MOTORA,
EZELDEN EBEDE MİLLİYETÇİ TÜRKİYE sloganlarının gerçekleşmesi için görev yapmasına yardımcı olacaktır.»

SÜLEYMAN DEMİREL
(9.10.1975 İstanbul - Tekirdağ)

Mavi gökyüzünden rahmet yağacak,
Cennet vatanıma nurlar doğacak
Analar yaylada kuzu sağacak
Kırat ile cenke çıktığım zaman...
Serhad türküsünü söyler güzeller,
Elbet kahrolacak kızıl engeller,
Semaya kalkacak dualı eller
Düşmana süngüyü çaktığım zaman...
Adalet Partisi gönüller şahı,
Kırat ile köyün bitiyor ah’ı
Neşeyle dolacak bayram sabahı
Köyde elektrik yaktığım zaman...
Demirel’im milletimi çağırır,
Kan kokusu, süt kokusun yoğurur
Analar cenk günü kurtlar doğurur
Moskofa kurşunu sıktığım zaman...

KIRAT GELİYOR . . ,

Gitme heyy vatandaş gitme yabana,
Bak, soytarı kardeş diyor Yunan’a
Eriştik GAZ LÂMBASINDAN KEBANA
Al bayrağım göklere yükseliyor
Ve şahlanmış işte, KIRAT GELÎYOR...
Dinecek soldan esen fırtına, bora
Kalkman Türkiye, büyüyen HORA
Eriştik TOPLU İĞNEDEN MOTORA
Apaydınlık yarınlar bekleniyor,
Ve şahlanmış işte, KIRAT GELÎYOR...
Bozkırdan yeşile canım memleket,
EMEĞE SAYGI, ALIN TERİNE HÜRMET,
Sola oy verme ki, çıldırsın velet
Allah’sız Komünizme ders veriyor,
Ve şahlanmış işte, KIRAT GELİYOR...
İlham kaynağımız kutsal dinimiz,
Fetihleri yapan büyük milletiz,
Bütün MİLLİYETÇİLER BİRLEŞİNİZ...
Çaresizliği büsbütün yeniyor,
Ve şahlanmış işte, KIRAT GELÎYOR...

KÖPRÜYÜ, BARAJI, YOLU yapan kim ?
Eve elektrik, köyüme hekim...
KOLEJDE DEĞİL İSLÂMKÖYDE bu seçim;
Allah’sız komünizme göğüs geriyor,
Ve şahlanmış işte, KIRAT GELİYOR...
İNŞALLAH , ,
Milliyetçi Adalet Partisi,
Başbakan DEMÎREL’deki sesi,
Demokrat Parti’yi, MENDERES’İ
Sevmiştik seveceğiz inşallah...
Kırat ayak bastı yurtta her yana,
Vardık toplu iğneden motora,
Şükür gaz lâmbasından Keban’a
Ermiştik ereceğiz inşallah...
Çıktık BÜYÜK TÜRKİYE yoluna,
Ders vereceğiz moskof soluna,
TARIMDAN SANAYİ TOPLUMUNA
Demiştik diyeceğiz inşallah...
Düşman öğrendi cenk türkümüzü,
Yunan’a dayadık süngümüzü,
Kızıl komünizme göğsümüzü
Germiştik gereceğiz inşallah...
GÜLECEK GAYRÎ FAKİR FUKARA,
AP’YE OY VERELİM, düşmeyelim dara,
Türke hizmet için İKTİDARA
Gelmiştik geleceğiz inşallah...

BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ
Tek hâkimi millet olan,
Kardeş kardeş yaşanılan,
Bütün dünyaca anılan
Bir Türkiye istiyoruz.

Millî şuur, ülküsüyle
Tarih, kültür, töresiyle
Bölünmeyen bütünüyle
Bir Türkiye istiyoruz.
Her ferdinin çalıştığı,
Mutluluğa alıştığı,

Dünya ile yarıştığı
Bir Türkiye istiyoruz.
Olmayacak köyler susuz,
Çaresiz, işsiz, okulsuz...
Yaşanılan hiç korkusuz
Bir Türkiye istiyoruz...
Türklük tüten bacaları,
Bir uçtan bir uca yolları,
Mutlu insanlar diyarı
Bir Türkiye istiyoruz.
İlimde ileri Türklük,
Partimizin bu kutsal yük,
Küçük değil; hem ÇOK BÜYÜK
BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ...
\
ŞAHLANSIN KIRATIM.
Muradım heyy muradım...
Türklük benim muradım...
Bende çağıldarsın,
Bende kal sen Fırat’ım...
Şahlansın Türkiye’mde
Benim şanlı Kırat’im...
Kır, at...
Köhnemiş kızıl fikri
Taa ortasından kır, at...
Satılmış soytarının
Suratına fırlat...
Milliyetçi - Hamleci
Şahlanan KIRAT...
Adım,
Polaşsam Türkiye’mi
Şöyle adım adım...
Bir ayağı Keban’da
Bir ayağı her yanda
Benim ŞANLI KIRATIM...

«Milliyetçilik ana dava olarak millet olma şuurunun devamlı olarak diri tutulmasına çalışır. Millet denilen
varlığın, ona can veren unsurlarını besler, geliştirir. Eğitimini, kültürünü, dilini, tarihini sağlam temeller üzerinde İlmî
olarak bina etmeye, var olan binayı yükseltmeye çalışır. Milletin bölünmeden, zaafa düşmeden idamesi ancak millî
şuurun canlı tutulması ile mümkündür.»
«Ben bu memleketin çocuğuyum ayyıldızlı bayrak benim gr ur umdur, bu memleketin sevdiği her şeye bende
sevinirim, üzüldüğü herşeye bende üzülürüm diyen herkes bizim çatımızın altında, sinemizde yüce bir yere sahiptir.»
«Dünyanın % 40’ınm komünist rejimle idare edildiği bir çağdayız. Biz komünizm tehlikesinin bugün de
olduğuna, yarın da olacağına kaniyiz. Bu sebeple, komünizmin daima karşısındayız. ..»

SÜLEYMAN DEMİREL

DOSTA MEKTUP

Sütü bozuk inek, solcu danalar
Boykot edip çıldırdı mı yaz hele?...
Mini etek giyen sözde analar
Töremizi kaldırdı mı yaz hele?...
Bizim köyde üzüm oldu korruklar.
Kime kaldı, kimin oldu doruklar,
Koca göbek sosyalisti moruklar
Boynuzunu aldırdı mı yaz hele ?...
Sol adayın vadettiği sıcak aş,
Duman oldu, hele bir bak, gel yaklaş
Bir ocakta tencereye yedi baş
Kepçesini daldırdı mı yaz hele ?..
Bakkalında hile tartar kantarı
Sokakta ne oğlan belli, ne karı
Sol yumruğu sıkan kızıl soytarı
Camilere saldırdı mı yaz hele ?...
«Olasılık, saptamak» ne, gel anla?
Köye gelme o kurduğun plânla,
Solcu kolej zibidisi yalanla
Kazanları kaldırdı mı yaz hele ?...

Pis bıyık, çirkin mao sakallı,
Mahalleler kazzık satan bakkallı
«HORA»mizı küçük gören zavallı,
Düşmanları güldürdü mü yaz hele?.,.
Kendi türkün ile Türk gibi eğlen,
Uydurukçayı at, özüne bağlan

Pis bıyıklı, kolejli, Maskaraoğlan
Ona buna saldirdı mı yaz hele ?...
Fiyatlar yükselmiş, acaba kaçta ?
Yeşillik bitermi taşta, kıraçta ?
Hayal ettiği şu kuru ağaçta
Ham meyvayı oldurdu mu yaz hele ?...
GEL HEYY YİĞİTİM.
Kıratın huyuna bak,
Türklüğün soyuna bak.
Gel heyy yiğitim gel
Moskofa yumruk çak...
Zafer burçlarına koş,
Gel heyy yiğitim gel...
Kıratla şahlan, coş...
Şensin kolum, kanadım
Ne olur koş adım adım
Gel heyy yiğitim gel
Yıllarca seni aradım..
.
Köye, şehre, kente akın
BÜYÜK TÜRKİYE çok yakın
Gel heyy yiğitim gel
Böyle istiyor ırkin...

A. P.

Türkiye’yi büyük yapmaya, güçlü yapmaya çırpman
Enflasyon, pahalılık ve yoklukla mücadele eden.
İşsizliğe karşı bir savaşı başarı ile yürüten
Ülkeyi bir uçtan bir uca imar ve inşa etmeye çalışan
Devleti meşru zeminlerde kalarak kendi gücü ile ayakta tutmaya kararlı.

~

Kanunları hakim kılarak, mal ve can güvenliğini sağlamak- 4 ta azimli.
Vatandaşın siyasal, sosyal ve ekonomik haklarına, mülkiyete, mirasa istediği işi
tutmasına saygılı.

Refahı yaygın hale getirmeye, herkese iş bulmaya, aş bulmaya, başını sokacak
bir yuva bulmaya,-ihtiyarı; sakatı, afetzedeyi çaresizlikten kurtarmaya.
Millî ve manevî değerlerimize tam sahiplik şuuru içerisinde, eğitimde milliliği,
dilde milliliği, ahlâkta ve kültürde milliliği. Devlet radyo ve televizyonunda milliliği
sağlamağa.
Ülkenin bütünlüğüne, milletin bölünmezliğine yönelmiş her tehdide azimle karşı
çıkmaya.
Türkiye’nin her köşesini geri kalmışlıktan ve kalkınmışlıktan kurtarmaya.
Köye, köylüye, işçiye, esnafa, memura, az gelirli fakir fuka- jt raya her türlü hizmeti
götürmeye
KARAR VE AZÎMLÎ BULUNAN VE BUNUN İMTİHANINI BAŞARI İLE VERMİŞ
BULUNAN ADALET PARTİSİ.
---------------------------------------------------------CENK DAVULU VURANDA AP’ Li GENÇLER HER YANDA BU SERHAT TÜRKÜSÜNÜ SÖYLER
HER MEYDANDA...

Yine de şahlanıyor aman,
DEMÎREL’in yandım da kıratı
Görünüyor yandım aman,
Bize sefer yolları...
Davullar çalınsın aman
Aman da cengi cengi de harbiyi
Görünüyor yandan aman
Bize serhad yollan...
Kafi sefer olur aman,
Aman da sefer sefer de eyleriz...
Hazer erişince aman
Aman güzel severiz...

Gül yüzlü yare de aman,
Aman da hile hile de sezeriz...
Sefersiz olamaz aman
Aman er evlâdları...

EZELDEN EBEDE MİLLİYETÇİ TÜRKİYE
_İnsanlı k âleminde millet vakıası, dünün, bugünün ve yarının değişmez hakikatidir. Toplumları millet yapan

mukaddes değerlere bağlılık şuurunu canlı tutma hassasiyeti, milliyetçiliğin ta kendisidir. Anadolu köylüsü, «vatan
için, din için, namus için» sözleriyle, milliyetçilik anlayışını en gerçekçi temeller üzerine oturtmuştur. Yabancı
merkezlerden talimat alan, hangi millete mensup olursa olsun sadece dünya işçilerini yoldaş sayan ve gende
kalanları düşman kabul eden, dini afyon zehiri gibi zararlı sayan, namusu bir burjuva fantezisi, bir üstyapı hadisesi
kabul ederek tezyif eden aşın solcular ve komünistler, vatan fikrine bağlı olmadıkları için, millet şuuruna sahip
olmadıkları için, din ve namus gibi değerleri reddettikleri için milliyetçi olamazlar.' Onların «biz de milliyetçiyiz»
sözleri bir aldatmacadan ibarettir.
Adalet Partisi, Anadolu köylüsünün vazettiği sağlam ölçüler içinde birleştirici ve yüceltici bir milliyetçilik fikrini
savuna- gelmıştir.
Milliyetçilik anlayışım medeniyetçilik anlayışı ile tamamlamakta zaruret vardır. Bu anlayışı, yurdu baştan başa
imar etmek ve Türk milletine mensubiyet gururunu taşıyan vatandaşlara devletin bütün imkânlarını götürmek
ideali ile birleştirmek lâzımdır.
Türk milletinin büyüklüğüne ve Türk istikbalinin ebediyetine inanan yeni yeni nesiller yetiştirmek için ailede,
okulda ve mabette sağlam tedbirler almak;

Türk-îslâm Medeniyetinin fikir ve sanat alanlarındaki kaynak eserlerinin bugünkü Türkçe ile yeni
harflerle genç nesillerin istifadesine sunmak;
Kökten kopuşu önlemek için, kültür tahsili yapan genç nesillere, modern Türkçenin yanışım eski
Türkçe ve Osmanlıcayi iyi öğretmek ve eski Türk harfleriylede okur-yazar olmalarını
sağlamak;
Batı kültür sömürgeciliğine bir son vermek ve Türk Sanat ve Folklor musikisini yeniden ihya etmek,
bunun için mektepler, konservatuvarlar açmak;
Temiz Türkçemizi, solcuların öztürkçecilik saldırganlığına karşı korumak;
Tarih şuurunu canlı tutmak ve yeni nesillere Türk tarihinin ilham ettiği millî ülküler aşılamak;
Kültür, refah ve oturulan bölge farklılıklarını süratle en aza indirmek, Türkiye’yi birbirini kıskanan
vatandaşlar ülkesi olmaktan çıkarmak
Irk, mezhep, kabile, aşiret veya ideoloji farklılıklarını malzeme olarak kullanan, insanı insana,
toplumları birbirine düşman kılan görüşlerin milliyetçilikle alâkası olmadığı; gerçek milliyetçilerin bu
tefrikacılık ve münafıklığa düşman olması gerektiğini herkese anlatmak.. İşte A. P. milliyetçiliği;

ATATÜRK DİYOR Kİ .............
«Biz doğrudan doğruya milietseveriz ve Türk milliyetçisi- yiz... (1920)»
«Bir milletin ruhu zaptolunmadıkça, bir milletin iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur.
Halbuki asırların yarattığı millî bir ruha, kuvvetli ve daimî bir milli iradeye hiç bir kuvvet karşı koyamaz. (1.9.1924)»
«Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden
evvel Türkiye’- nm istikbaline, kendi benliğine, millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek
lüzumu öğretilmelidir. (i°24)»
«Milletimiz, kuvvetli karekter, sarsılmaz sistem, ateşli Milliyetçilik, ıktısadî muvaffakiyetlerden doğup
çoğalacak imkânlarla da kuvvetlendirilmelidir. (1924)»

«NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE... (1933)»
«Kayıtsız şartsız Rus tabiyeti demek olan Komünizm, gaye itibariyle tamamen bizim aleyhimizedir. Gizli
komünist teşkilâtını her suretle tevkif ve ted’ip etmek mecburiyetindeyiz. (1920)»
«Ne yapsalar nafile... Türk milleti sosyal bünyesine ve ku- vetli inançlarına katiyen uymayan komünizmi hiç bir
vakit benimseyemez.»

«ŞURASI UNUTULMAMALIDIR Kİ, TÜRK ALEMİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KOMÜNİSTLİKTİR. HER GÖRÜLDÜĞÜ YERDE EZİLMELİ...»
SAHTE KAHRAMAN

Döndü palyançöya masKARAOĞLAN
Battı ha batıyor sahte kahraman.
Boyunu aşıyor çizdiği plân
Desteksiz atıyor sahte kahraman.
Ne günler vadetti hem yüz bin kere,
Sosyalist kesildi bit, sinek, pire
Adadı beynini kızıl fikire
Kendini satıyor sahte kahraman
Kendine söylüyor: «Devrimbaz nefer»
Kalmamış yüzde nur, gözlerinde fer
Donkişot misali kazanmış zafer
Moskofu tutuyor sahte kahraman...
Kendini ne sandın, çalım atarsın
Milleti aldatır, rüşvet yutarsın
Hak, bu musibetten bizi kurtarsın
Dünyayı yutuyor sahte kahraman...

ZİBİDÎ ZAPTİYE

Yalancı, sahtekâr, kızıl düzenbaz
Sola doğru koştu hep yavaş yavaş...
ömründe kılmayan bir vakit namaz,
Zibidi zaptiye değil mi gardaş?..
Türklük ağacını her daim kıran,
Palavra palavra çoşup haykıran,
Güvercin uçuran, adam kaçıran

Zibidi zaptiye değil mi gardaş?
Ülkeme kızılca tohum ektiren,
«Halk» diye fakire topu diktiren
Başında mihverle resim çektiren
Zibidi zaptiye değil mi gardaş?..
Sahte umutlarla oyun oynayan,
Solak iktidara gayri susayan,
Yunan’ı-Moskof u kardeşi sayan
Zibidi zaptiye deği lmi gardaş?
Stalin ananmı, Lenin’mi deden?
Lâğım fareleri solcudur neden?
Yılanı-çiyanı-biti affeden
Zibidi zaptiye değil mi gardaş?
Haydi gardaş anlat onu herkese,
Anlatki ayılar girsin kafese,
Kızıl kurşun sıkan millî hevese
Zibidi zaptiye değilmi gardaş?..

KIZIL GURKALAR

Adam öldürerek, banka soyarak
Devrime çıktılar kızıl gurkalar.
Moskofun sözünü emir sayarak
Sol yumruk sıktılar kızıl gurkalar.
Kaybolmuş ruhunda millî hevesler,
Kiralık kalemler onları besler.
Basında, sokakta çıktıkça sesler
Ülkeyi yaktılar kızıl gurkalar...
İşçiden bahseder işçiyi bilmez,
İğrençtir, şehirde-köyde sevilmez
Kalkınma yoluna böyle gidilmez
Nifağı soktular kızıl gurkalar
Soyları belirsiz, şarhoş kafalar
Kızıl salyaları durmadan yalar,
Keçiler, kediler, sıpa danalar
Töreyi yıktılar kızıl gurkalar...

Piç BEBEKLER

Bugün yine toplandılar,
Hem pireler, hem sinekler.
Palavrayı bol attılar
Yarı olmuş ham kelekler...
Fırsat bulsa yurdu bole,
Satılmışlar bile bile...
Kızıl saman hülyâ ile,
Böğürdüler hep inekler...
Geçip güya serden, yârdan
Kurtuldular zordan, dardan
Fırlayarak ahırlardan
Nalı dikti sol eşekler...
Sülük, dümbük oldu solak
Ötüştüler virak virak,
Hiç durmadan sokak sokak
Vızıldadı sol böcekler...
Kızıl ışık yak dediler,
Komünizme bak dediler,
Canımıza «tak» dediler
Susun gayri piç bebekleri..
KIZIL SATILMIŞ

Bu yurdu sevmezsin küçük görürsün,
Rus için, Çin için sanki ölürsün,
Doğru yolu bilmez soldan yürürsün
Daha ne diyeyim sana satılmış?!.
Sabotaj-boykotaj yaptırıyorsun,
Yeni yetme gençi saptırıyorsun,
Devrimbaz borunu öttürüyorsun
Kulaklar dayanmaz buna satılmış!..
İşçiden, köylüden söyle ne haber?
Onun yollarını bağlamış kader,
Yılanla, çiyanla, itle beraber
Kaçtın ahırından dana satılmış!..
Ar, haya, namusu atmışsın gayri
Kendini Lenin’e satmışsın gayri,
Ardından gidenin kalmamış hayrı
Hayırsızca «ona-şuna» satılmış...

Polise, askere kurşun sıkarsın
Töreyi bozarak Türkü yıkarsın,
Kızıl Moskova’ya ışık yakarsın
Gerçek değil mi bu, Rus’a satılmış?!.

TANIMAM MI ?
Saptırarak sola kayan,
Serseriyi tanımam mı?
Yunanlıyı kardeş sayan
Solak beyi tanımam mı?

Sol yumruğu sıkışından,
Töremizi yakışından,
Desteksizce atışından
Düdük beyi tanımam mı?
Kızıl faşist babasından,
Nursuz olan suratından,
Boykot eden sıpasından
Hödük beyi tanımam mı?
Fareler sol, kedilerde...
Çıldıracak son günlerde,
Geberecek düştü derde
Dümbük beyi tanımam mı?
Sözde dindar geçiniyor,
Solun koluna giriyor,
Son günlerde kaşınıyor
Güdük beyi tanımam mı?

Kiralanmış «gaz»tesinden
Cırtlak, iğrenç, pis sesinden,
Gülüşünden, nefesinden
Ben Moskofu tanımam mı?

YOKTUR SOLUN NAMUSU

«Yarınlara» yâr diye
Çağırırlar piç Rus’u.
Kim dcmişki var diye?
Yoktur solun namusu!..
Düşman yeşil ada’ya,
Sarılırlar modaya.

Herkes girer odaya;
Yoktur solun namusu!..
Işçi-köylü diyerek,
Haram lokma yiyerek,
Kızıl gömlek giyerek;
Yoktur solun namusu!..
Bütün dünya biliyor,
Onu artık siliyor,
Tutsak olan ölüyor;
Yoktur solun namusu!..
Işçi-köylü yalanı,
Moskova’nın yılanı,
Devrimciymiş bayanı;
Yoktur solun namusu!..
Hayvanlara katılmış,
Dört bir yana atılmış.
Moskova’ya satılmış;
Yoktur solun namusu!..

HALKIN KENDtSlYİZ HALKÇI DEĞİLİZ.
«Ecelbiti» seçim lâfın duyunca,
Dedi: «Batılıyız şarkçı değiliz.»
Bunu unutmasın ömrü boyunca;
«HALKIN KENDÎSİYİZ HALKÇI değiliz."
İşçinin nasırlı elleri benim,
Köylümün dert kokan dilleri benim
Yanık çalan sazın telleri benim
Çile adimizdir dansçı değiliz...
Sosyal adaleti zekâtta bulduk,
Palavra bağından sol diken yolduk
Nerdesin ey sükût esirin olduk
Töreyi bilmeyen cazcı değiliz...
Favorisi uzun uzun oğlanlar,
Okuldan kaçanlar, eteksiz kızlar
İşçinin derdinden bunlar ne anlar?
Seksi bilemeyiz kızcı değiliz...

Vietnam diyerek ağıt yazanlar,
Arı dil diyerek dili bozanlar,
Yıllardır dolmayan koca kazanlar
Çekilin meydandan falcı değiliz...
Devrim için çırılçıplak soyunan
Onca dostumuzmuz şu dönek Yunan,
Çalım satmış yıllar yılı oy’unan
Başka kapıya git, yalcı değiliz...
Kapılar kilitli değilmiş burda,
Çevir tokmağını devrim de durda,
Onca millî fikir geçersiz hurda
Milliyetçiyiz biz, Marksçı değiliz...

KÖYLÜLER

Sabah ezanıyla kalkar yataktan,
Tarlanın yolunu tutar köylüler.
En yakın sırdaştır bakır renkli tan
Umutsuz ışıksız yatar köylüler...
T ürküsünü okur kara sabanlar
Çileden kendine türkü yakanlar
Elleri nasırlı toprak kokanlar
Derdine dertleri katar köylüler
Tavuğu, yoğurdu satar pazarda,
Durmadan çalışır yağmurda, karda
Boynundan ter akar hele baharda
Her zaman tembele çatar köylüler.
Kolejden yetişen köyü bilemez
Köylümün derdine asla eğilmez
İşte bu sebepten sola oy vermez
Adalet Partiyi tutar köylüler.
Refaha erişip alacak tadı,
Benim yiğit köylüm Türkün kanadı,
Sever toprağını sever kıratı
Kıratla şahlanır coşar köylüler...

DARLIKTAN VARLIĞA

Fukaralık, işsizlik, çaresizlik ve cahillik gibi ızdırap veren
Hallerin ortadan kaldırılması; hayatın bir azap, bir meşakkat
Olmaktan çıkarılması, kısaca «REFAH DEVLETÎ», Adalet Partisi kavgasının adıdır. Adalet Partisi cihadının
hedefidir. Türkiye büyük bir ülkedir. Zengin kaynaklara ve geniş imkanlara sahiptir. Bu kaynak ve
imkanların iyi kullanılması hedefe ulaşmak için yeterlidir. Kaynak ve imkanların iyi kullanılması bilgili,
tecrübeli, çalışkan, imanlı, gönlü vatan ve millet aşkıyla dolu bir lider ve bir siyasi kadroyu gerektirir. Bu
lider milletine emsalsiz mükemmeliyette eserler kazandırabilme mazhariyetiyle fahir BÜYÜK LİDER
DEMÎREL’dir. Bu siyasi kardı, ,Adalet Partisi Kadrosudur.
Vatandaşın kazancına, çalışma, servet ve mülk edinme arzusuna imkan açmak;
Milli gelirdeki artışı hızlandırmak, fert başına düşen geliri arttırmak;
Herkese iş ve kazanç kapıları açmak;
Çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği, kimseye muhtaç olmadan, kendisi ve ailesini geçindirebildiği bir
Türkiye; Fertlerinin bugün, yarın ve gelecek korkusu taşımadığı, insan haysiyetine yaraşır şekilde yaşadığı
bir Türkiye; Hastası doktor ve ilaç bulabilen, sakatı, ihtiyarı, yetimi ve işsizi sokak ortasında sahipsiz
kalmayacak bir Türkiye;
Kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli, yoksul zümreleri, muhtaç yurt köşeleri daha fazla yararlanan,
refahı tabana yaymayı başarmış bir Türkiye
Kalkınma ve sanayileşme hamlesi sırasında, toplumca çekilen ısdırapları asgari seviyede tutmayı başarmış
bir Türkiye;
Özet olarak, halkı fukaralıktan, çaresizlikten, işsizlikten kurtulmuş bir Türkiye; refah devletinin varolduğu
bir Türkiye’dir. Bu devleti AP kuracaktır.
Muarızlarımızın hayal edemediği büyük işleri biz yaparız. Solculuk ve sosyalizm dar kafalılığina kapılmaya
gerek yoktur. En fazla Muhtaç olana en büyük refah payını «FEFAH DEVLETÎ» verir. Parolamız «refahta
buluşmak»’tır.

BEN
İslâm âhlâkıyla yoğrulmuşum ben
Tarihin içinde doğrulmuşum ben
Milliyetçi diye çağrılmışım ben
Kapılıp gidemem esen yele ben
Tuna kıyıları benimdi iz iz
Güz bağlarında önce severiz
Kırat’ın üstünde cenge gideriz
Özgürlük öğrettim tutsak dile ben
EL
Sen tarih sayfası açılsana bir
Zaferler zaferi saçılsana bir
Ey yabancı kültür kaçılsana bir
Ben kendi sözümü kendim söylerim.

KAHROLSUN KOMÜNİZM-FAŞİZM-KAPİTALİZM
KAHROLSUN BÜTÜN YABANCI İDEOLOJİLER
KÜLTÜR EMPERYALİZMİNE KARŞIYIZ
TÜRK KÜLTÜRÜNE YÜREKTEN BAĞLIYIZ

BİZ TÜRKLER
Büyük Türk milleti tek yürek olup,
BÜYÜK TÜRKİYE için sevdaya dalıp,
Sefere çıkalım namazı kılıp
Kıratın üstünde yapılsın cenkler,
Biziz Peygamber,in övdüğü Türkler.
Sen, ben yok; biriz hep, yoktur farkımız
Mehter davulunda çoşar şarkımız
Çin’in ülkesini aldı kırkımız
Aşılır bir anda engeller, setler
Biziz Peygamberin övdüğü Türkler.
Hak için secdeden kalkmaz alınlar,
NURLU TÜRKİYE’ye feda yarınlar
Hasretimiz bizim, Kırım-Kıbrıs’lar
Allah Allah diye dolmalı gökler,
Biziz Peygamberin övdüğü Türkler.
Kalbde filizlenir İslâm âhlakı,
Dalgalansın her an Türkün bayrağı,
Yiğit can verirde vermez toprağı
Türk-îslâm âlemi zaferi bekler,
Biziz Peygamberin övdüğü Türkler...

ANADOLU TÜRKÜLERİ

Türküler söylenir Anadolu’da
Güzeller güzeli Reyhan diyerek.
Aşıklar inletir çalar sazıda
Avcı vurmuş gârip ceylân diyerek.
Türküler söylenir, şehirde-köyde
Davulda-halayda çekilen hey’de...
Kadehlere dolan köpüklü mey’de,
Dertlenip ah çekip aman diyerek.
Anneler düğünde başlar ağıda,
Türküler âşığı yaşatan gıda,
Bazan mısralanır geçer kâğıda
Dağların başında duman diyerek.
Kederde, neşede türkü söylenir
Pınarın başında kalır eylenir,
Mecnun’da, Ferhat’da coşar dillenir
Aşıklık çekmesi yaman diyerek.

DÜZCELİ ÇAM Af;ACI

Ben Bolu Dağlarının tepesinde
Yeşilliğin sinesinde
Bolu Beyine inat Köroğluyum.
Nasırlı elde dayı, yanık yüzde ana
Mert sözde baba…
Ve de al yaşmakta bacıyım
Ben minare sivriliğinde ellerim göğde
Anadolu’ma duacıyım…
Kollarımda öbek öbek akçadır giysim
Gün doğumlarında damla damla sevinçim
Reçine kokan akşamları yaşarım hep
Koçaklamasını dinleyip Köroğlu’mun
Derdini anlarım Anadolu’mun…
Kınalı ellerde kozalaklarım olsun
Yanarım çıra diye ocağında köyümün
Sisli başörtüsünü örtünce dağlar
Son saniyelerini yaşarım sanki
O mazideki öykümün…
Ben yeşilliğin sinisinde
Bir tutam yeşil…
Yağmur duasını yapmakla meşgulüm yine
Yamaçlarda kurumuş dallar yerine
Türküsünü söylüyorum Köroğlu’ nun
Ve
Derdini taa özümde hissediyorum
Anadolu’mun…

HAH HAH HAA !...
Mini eteğiyle yola çıkarken
Halime gülüşür herkes keh keh keh keh!
Uyduruk dilciler “sözcük” atarken
Evlâd babasına seslenir hev hev !..
Sosyalist eşekler mahvetti bağı
Devrimci böcekler geçmiş uçağı
Sığırlar boyundan çözüp kuşağı
Koşup ilerici olmuş ho ho ho !..
Kudurmuş, sokakta havlıyor köpek
Midesi bulanmış Lenin der inek
Nerde salya var konuyor sinek
Hepsi devrimbazdır, sayayım şo şo şo !..
Boykot etmiş kızıl sıpa kırlara !
Devrimkeş keçiler girmez ahıra
Ses kalmadı bağıra ha bağıra
TRT’den ses çok, diyelim hah hah haa !..

BİZİM DÜĞÜNLER

Davul seslerinde kına yakıldı
Çapa tutan ellere…
Yaşmak deseninde bir garip yeşil
Akça çiçek takıldı alın üstüne…
Papatyaların ucunda ipek sırmalı bir bağ
Giydirildi akça gelinlik giysiler
Ürkek ceylanlar gibiyken o;
Bindirildi akça at üstüne…
Dam üstlerinde çekilen halay
Zurna sesinde sıkılan kurşundu mutluluk
Sinsin gecelerinde yıldızlarla
Aynı yastığa baş koymuştu karanlık…
Düğündü bu; şaka değil, caka değil
Çekilmişti sedir üstlerinde yorgunluğun ipi
Çocuklar oynuyordu kağnı gölgelerinde
Pınar başlarında aynı lâf
Hep aynı konu ırgatlar yokuşunda
Sinekli kahvede dönen hep aynı plâk…
Şalvar paçalarında düğün oyunları
Kına gecesinde türkülerle kına yakıldı
İnek sağan, koyun sağan ellere…
Ağanın kızı bu, şaka değil
Destandı güzelliği dilden dillere
Gönül avuntusuydu
Bekâr gezen gençlere…

