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BENZERSİZ HAMAL 
 

Kadir KARAMAN 
 

Savaşta barışta o korur mülkü  
Sevinçten umudu acıdan kürkü 
Acımayın vurun taşır her yükü 
Keyfinden zevklenir çığırır türkü 
 
Yüksünmez bağrına vurun bizleri 
Kaldırır söyleyin kalkmaz sözleri  
Aslâ bakmaz yanlış yöne gözleri 
İncinse incitmez üzmez sizleri 
 
İnanın güvenin kullar emini 
Zamanlı zamansız verin yemini 
Islık çalıp tamam edin demini 
Elden bırakmayın bir an gemini 
 
Nasıl isterseniz çalın telinden 
Ses etmez şikâyet etmez hâlinden 
Bir isyan bir çığlık çıkmaz dilinden 
Götürün her yere tutun elinden 
 
Ahmaktır aldanır okşayın biraz 
Aş verin taş verin etmez itiraz 
Öldürün gebertin bağlamaz garaz 
Kör közü kulağı sağır bir ahraz 
 
Söylense kızsanız sesini kısar 
Katledin gasp edin başa eğer pusar 
Suçlu suçsuz vurun konuşmaz susar 
Ne kızar kimseye ne surat asar 
 
İnanır yalana, okunsa masal 
Saygılı, üstelik uysal mı uysal 
Görevini bilir dâima kutsal 
Gider her tarafa yükünü vur sal 
 
Gariban kimsesiz tabuta benzer  
Ne Eşek ne Katır ne At’a benzer 
Ne ekin ne yonca ne ota benzer 
Ölü gibi kutsal bir puta benzer 
 
Daima en yüksek payedir ergi 
Savaşta can verir barışta vergi 
Yasa onun için onadır yargı 
Vatan için olur her zaman sergi 
Bu hamal o hamal yok bir benzeri 
 

 
 

 

BEYANAT 
 

Emin TÜRKYILMAZ 
 

Güneş vursun gök inlesin 
Karanlığı asıyorum 
Rüzgâr bulut aşka gelsin 
Muhabbeti esiyorum 
  
Bir akisim netameli 
Huyum garip soyum deli 
Yüzün gözümden gideli 
Aynalara küsüyorum 
  
Aman vermem korkulara 
Sual olmaz sorgulara 
Volkan içip dalgalara 
Hasretimi kusuyorum 
  
Şart koşmuşlar teraziye 
Düzen değişmezmiş niye 
Bağır taşla gülsün diye 
Taşa bağır basıyorum 
  
Ormanların iç cebine 
Tacına muhtaç çimene 
Yağmurların perçemine 
Gökkuşağı taşıyorum 
  
Poyrazlarla yaşamıyor 
Gülü susuz okşamıyor 
Hep sükûnet kuşanıyor 
Metanete pusuyorum 
  
Sağım bıçak solum bıçak 
Karşı dağda gülüm bıçak 
Elim balta dilim bıçak 
Ayrılığı kesiyorum 
  
Aşk semaya sofra kursun 
Yıldız coşsun ay kudursun 
Hicran sesi şöyle dursun 
Ben vuslatı susuyorum 

 
 
 


