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Âşık REYHANÎ 

Seyit KILIÇ 

Mehmet GÖZÜKARA 

Bestami YAZGAN 

Musa SERİN 

Mustafa OĞUZ 

Rabia BARIŞ 

Ekrem YALBUZ 

Fikret GÖRGÜN 

Lütfi KILIÇ 

Tacettin ŞİMŞEK 

Talat ÜLKER 

Hasan KONÇ 

Hikmet ELİTAŞ 

Ömer KARA   

Köksal CENGİZ   

Nuri PEKSÖZ 

Tahir GÖRENLİ 

Mecid Teymurifar SEFA 

Ekrem KAFTAN 

Ahmet YALÇINKAYA 

 

 
VEKİL OLAN EDER ASIL YEMİNİ  

 
  

Doksandokuz güzel isim sahibi önce sana bu 
makamın hakkıçün sonra senin huzurunda millete 
ekranlar başında bizi izleyen radyolarda sesimizi 
dinleyen bu ülkenin havasını soluyan hemi 
müsliminin gayri müslimin derdi ile dertlenmeyi dert 
bilip derdine denmançün yirmi dört saat kirpiğimi 
kaşlarıma çatarak gerekirse bu koltukta yatarak 
uyanınca horoz gibi öterek adınıza karar vereceğime 

 
Sizlerden aldığım bu emaneti şanınıza layık 

hizmetler için haklının yanında hakkı kaldırıp 
haksızların korkuları olmaya kanımda kaynayan bu 
cesaretle ülkenin bölünmez bütünlüğünü var günlerde 
yok günlerde birlikte acıları paylaşarak azaltıp 
sevinçleri paylaşarak çoğaltıp yeryüzünün neresinde 
olursa mazlumun yanında olacağıma erdemlerinizi 
erdemim bilip klas bir duruşla duracağıma 

 
Dün omuz omuza durduklarımız birlikte 

hayaller kurduklarımız haksızlığa göğüs gerdiklerimiz 
karşılıksız selam verdiklerimiz gözümüzü yumup 
gördüklerimiz bir sofrada bağdaş kurduklarımız Yârin 
kapısında ite çakala karşı koymak için meydan 
seçmeden Hamza vakarıyla durduklarımız sizlerden 
aldığım bu emaneti benden sonra seçilecek vekile 
üzerine en ufak bir lekeyi sindirmeden teslim 
edeceğime 

 
 Ey ezelin ey ebedin sahibi biz gayret gösterdik 

nasip eyledin herkesten akılı ve becerikli elbet ben 
değilim bu bir sınavdır oturduğum bu koltuğun 
hakkını heva ve heveste harcatma bana mahkemeler 
dolup sonra taşmasın devlet kasasına kalpazan bekçi 
hiçbir memur kelle kesen olmasın hiçbir yere hiçbir 
kimse araya kırk kapıya seksen değnek vurarak 
torpille işini kovalamasın bize basiret ver dünya 
kaynıyor yeniden bir tarih yazacağıma namusum 
şerefim tüm değerlerin Kitabım üstüne yemin ederim. 
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