
  
 
OSMAN DAĞLI ( Ozan Maksudi) 
 

  7 Mayıs 1936 tarihinde 
Afşin'in Hunu (şimdiki adı 
Arıtaş) köyünde doğdu. 
İlkokulu köyünde okudu. Aynı 
zamanda medrese eğitimi de 
alarak dini öğretiler ve Kuran 
öğrendi. Şiir yazmaya da bu 
dönemlerde tasavvuf ağırlıklı 
konuları işleyerek başladı. 
 
Köylerine gidip gelen çeşitli 
aşıkların yanında Aşık İhsani, 
Kul Hasan ve Davut Sulari'nin 
etkisi oldu. Sonraki yıllarda 
Mahzuni, Kul Hasan, İhsani, 
Nesimi Çimen gibi birçok 
aşıkla Türkiye'nin hemen her 
bölgesini dolaştı. 
 
Ozan Maksudi mahlasının 
yanında, adını ya da soyadını 
da kullanan Dağlı, şiirlerinde 
toplumsal sorunlardan 
sevgiye her konuyu işledi. 
Şiirleriyle birçok aşığı 
etkileyen Dağlı'nın çeşitli 

eserleri başta Feyzullah Çınar ve Aşık Mahzuni olmak üzere değişik kişilerce bes-telendi. 
 
1962 yılında açılan Ankara Halk Ozanları Derneğinin kurucuları arasında bulunan Osman Dağlı, 
1971'de Almanya'ya yerleşerek yaşamını orada sürdürmeye başladı. 
 
Çeşitli şenlik ve konferanslara katılan ve yaklaşık 2000 şiiri bulunan Osman Dağlı'nın eserleri birçok 
gazete, dergi ve araştırmada aktarıldı. 
 
Osman Dağli (Ozan Maksudi). 4 Ekim 2007 Perşembe günü aramızdan ayrıldı... 
 
 
 
 



Ah neyleyim fitil işler yarada 
İşte bizde budur kadın hakları 
Derinde yarası ağlar arada 
İşte bizde budur kadın hakları 

 

Kadın emir kulu koca emreyler 
Kafası kızarsa döver mi döver 
Kölelik değil de nedir bu beyler 

İşte bizde budur kadın hakları 

                                                          

 

Başlık parasıyla alır satarız 
Hem şeytan der hem sarılır yatarız 
Üçle alır dokuz ile boşarız 
İşte bizde budur kadın hakları 

 

 

 

Beyler seviyorsa hakkıdır hay hay 
Ya kadın olursa vay haline vay 
Zincire vur gözün karanlıkta koy 
İşte bizde budur kadın hakları 

 

Maksudi sergiler insanlık suçun 
Eşitlik bumudur kadınlar için 
Adalet makamı yoluyor saçın 
İşte bizde budur kadın hakları 

 
 

Sözde insan hakları 
Barıştır bayrakları 
Dünyayı kana bular 
Vahşetin uşakları 

Kaldır hakları rafa 
Her on yılda bir defa 
Hanedanlar çağ atlar 
Ameri kan'cı kafa 

Ateşte kitap yanar 
İnsanın kanı donar 
Keser döner sap döner 
Gün gelir hesap döner 

 



 

 

Düşünmek serbest ama 
Söylemesi suç bana 
Söylermisin hacivat 
Yasalar kimden yana 

Demokrasi kavalı  
İpleri kime bağlı 
Bu böyle devam etmez 
sen merak etme ''DAĞLI 

Söz: Ozan Maksudi 
Müzik: Ozan Emekçi 

 


