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08/03/1942 tarihinde Maraş'ın Afşin kazası 
Berçenek köyünde Ozanımız Mahzuni Şerif 
'inde doğmuş olduğu ve 'kara tandır' ın 
bulunduğu o büyük evde doğdu. 
İlk okulu köyde ,Orta okulu Afşin'de ,Sanat 
Lisesini K.Maraş'da okudu . Maraş toprak su 
işleri, Maraş tekstil firması, Adana Yer altı 
devlet su işlerinde ve Antep çimento Firmasın 
da çalıştıktan sonra Almanya'ya yerleşti. 
1971 Şubat'ın 16 'tısında Berlin'de 
ORENSTEİN & Koppel firmasında işe başladı.   
1978 İşyeri işçi temsilcileri seçimlerine  
İLERİCİ İŞÇİLER işyeri ve sendika temsilcisi 
adında ayrı liste çıkararak katıldı. 2002 yılı 
sonuna kadar İşyeri İşçi ve sendika Temsilci 
olarak görevine aralıksız devam etti. Bu gün 
adı ''Anadolu Alevileri'' olan derneğin ilk 
kurucu üyelerinden. Bu derneğin daha önceki 
adı ''Yurt Severler Birliği'' idi. Türkiyeli işçi 
derneğinde mücadele etti. AABF 1993 yılında 
kurucu üyesi, Berlin’den 4 delege ile katıldı. 
Emekçi sınıfının hak ve hukuksal 
mücadelesinde yer almış olmaktan her zaman 
için gurur duymuştur ve haz almıştır. Kitap 

okumayı, şiir yazmayı çok sever. Tiyatro ve sinemaya da mümkün olduğu kadar kaçırmaz. Panellerde 
dinleyiciliğin yanı sıra eleştirmenlik yapmayı da sever. Kendi halin de birazda saz çalar. 
Tabiat'a olan büyük hayranlığı köyde doğup büyümüş olmasından ileri gelir. Karasaban'la çiftler 
sürdü, oraklar biçti. Bağ bahçe işinde, ağaçları aşılamaktan ve onların sağlıkları için uğraşmaktan da 
büyük bir zevk alır. 
Yaşamın da her zaman emekten yana oldu, hep öyle kaldı. Yaşadığım sürece de yerim emeğin ve alın 
terinin yanı olacak diyor. 
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Haykırmak isterim hakkım almaya 
Duyan gelsin insanca düzen için 
Ezilen emekçimiz olsun maya 
Duyan gelsin insanca düzen için 
 
Yeniden dünyayı kuralım baştan 
Şikayet duyulmaz fakirden açtan 
Gelin mücadele edelim içten 
Duyan gelsin insanca düzen için 
 
Kalmasın efendi, sömürü kökü 
Yeter bitsin artık soygunun yükü 
Yaratır gücümüz bilinmez yoku 
Duyan gelsin insanca düzen için 
 
Sahip olalım hakça bir düzene 
Fırsat kalmasın bizleri ezene 
Fezali,m ister emekçi kazana 
Duyan gelsin insanca düzen için 
 
 
 

Hacı Cırık 
 
 
 
OYUNU OLDUK 
 
İktidar zülmünün oyunu olduk 
Yalanlar söyledi nazı naz değil 
Çekilmez halinden belayı bulduk 
Yalanlar söyledi sözü söz değil 
 
Yolumuz kesildi yorulduk kaldık 
Haracı severmiş hediye aldık 
Bohçaladık hepsin çarşafa sardık 
Yalanlar söyledi pozu poz değil 
 
İnsanın halinden anlamaz zalim 
Okumamış nasılsa oluyor alim 
Çürük bezler ile dokuyor kilim 
Yalanlar söyledi bezi bez değil 
 
Fezali amanı gümanı yoktur 
Bu düzen bozuldu hilesi çoktur 
Yıkılsın kökünden çaresi halktır 
Yalanlar söyledi kızı kız değil 
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