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Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.
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Ruhi Hatunoğlu (Ruhi Hatunoğlu)
1952 Muş/Varto doğumluyum. Babamın memur olması nedeniyle öğrenimimi
değişik yerlerde yaptım. Askerlik, iş yaşantım ve yaşantımın çoğu Ankara da
geçti.  TEK  Genel Müdürlüğünden emekli oldum. Emekli olduktan sonra Oltu
ya geldim. Halen Oltu da ikamet etmekteyim. Sanatın her türlüsü elimden
gelir. Çalışmaktan ve kitap okumaktan çok hoşlanırım. Evli ve üç çocuk
babasıyım.
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Hep Yalnızlık

Seni sensiz yaşamak varya
ölümden beter gülüm
Senin sensizliğinde
yalnızlığın durağı oldum.
Acılar denizinde
boğuluyorum.
Tutunasım gelir saçlarına
tutunamam bir türlü gülüm
değil saçlarına
bir teline bile
ulaşamazken
özlem fırtınasına kapılmış
ha bire sürükleniyorum.
Caddeler hain
sokaklar ketumlaşmış
sır vermez
ser verirler.
Ve ben yapayalnız
yalnızlık durağındayım.
Şişeler dolusu içip
sarhoş olmaya çalışıyorum.
Yalnız
yapayalnız gülüm
sensizlik varya
öldürecek beni
                   inan ki gülüm
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Yalnızlığım

Bir başıma
yapayalnızım
evde yolda işte
volta atmadayım
mahpushanede gibi
ve bu yalnızlık öldürecek beni
kafayı yedim desem
hani yeridir.
Yeridir değil be kardeşim
yedim de kafayı
dört duvar arasında
gidip gelmedeyim.
Ömrüm yıl değil
gün sayıyor
her adım atışımda
biraz daha tükenmekteyim.
Yedik kafayı be birader
yadik ki hem de ne yedik
sorma gitsin.
Serçe gibi ürkek
ve titremedeyim
ve bir başıma yapayalnız
kalmak kolay mı be kardeşim.
Yedik kafayı diyorum sana
kafayı yedik.
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