
HARUN YİĞİT 

 1961 yılının mayıs ayında Konya, Ilgın, Beykonak Kasabasında doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini kasabasında tamamladıktan sonra 76/77 öğretim yılında 
Ilgın Endüstri Meslek Lisesi ne başladı. O yıllarda gelişen siyasi çalkantıdan 
payına düşeni alan Yiğit, okulu bırakmak zorunda kaldı. 1977 Mart’ında 
Almanya’ya ebeveyninin yanına işçi ailesi olarak gitti. Küçük yaşlarda resim 
sanatına ilgi duyan Yiğit, Büyük çabalar sonunda 1982 yılında Hannover 
Türk evinde ilk resim sergisini açtı. Bunu daha sonra başka sergiler izledi. 

Almanya’nın değişik kentlerinde 
50’nin üzerinde resim sergisi açtı. 
Resim sanatının aracılığı ile tanıdığı 
sair Can Yoksul, Osman Dağlı gibi 
şahsiyetlerden Edebiyat (Şiir) 
üzerine eğitici bilgiler edinerek şiir 
yazmaya başladı. 1991 yılında 
ölçülü uyaklı şiir stiliyle yazdığı ilk 
şiir kitabı Gurbet Türküleri’ni ‘’özel 
baskı’’ yayınladı. Ozan Maksudi-
Osman Dağlı tarafından kendisine 
"Kâmili" mahlası verilmesine 
rağmen çok az şiirinde bu mahlası 
kullandı. 1986 yılında İsviçre’nin 
Basel kentinde düzenlenen ‘’Barış 
Yılı Sanat Yarışması’’ da resim 
dalında ikincilik ödülü, 1996 
Almanya’da Sesimiz dergisinin 
düzenlediği şiir yarışmasında 
üçüncülük ödülü , 2002 Konya, 
Ilgın Beykonak Eğitim ve Öğretim 

Vakfı’nın düzenlediği şiir yarışmasında birincilik ödülü ve 2002 Almanya 
Vupertal’da düzenlenen üçüncü Aşıklar Bayramı’nda birincilik, Duy Yunus 
Emre isimli Kitabi Sabit ince 2.cilik Edebiyat ödülleri aldı. Ahmet Tufan 
Şentürk Türk Diline hizmet ödülü vardı 2014 

1993 yılından 2000 yılına kadar Hürriyet gazetesinde serbest muhabir olarak 
çalıştı. Harun Yiğit resim, şiir, yontu çalışmalarını da sürdürmektedir. 2003 
Kasım ayında ikinci kitabı "Duy Yunus Emre" Yalçın Yayınları tarafından 
yayınlandı. 2008 Haziran ayında üçüncü kitabı "VATANDAŞ OSMAN" Hiciv, 
Gündüz Yayınevi tarafından yayınlandı. Gülce Edebiyat Akımı Şiir Türleri ile 
"Temel Türk Destanları" Kitabı Haziran 2013 ve "Yiğitlerin Destanı" Temmuz 
2013 Gelişim Sanat Yayınları, Aralık 2015 “Buzların Tutuştuğu Yer 
SARIKAMIŞ’’ Mavi Kitap tarafından yayınlandı. Yaklaşık 3 yıllık üstünde 



çalışmakta olduğu "Ana'Dolu Yiğit Dolu" Köyümün kurtuluş savaşı gazi ve 
şehitleri hakkında Destan çalışmam yanı sıra Tamamlanmış “Hiciv Osman” 
taşlama Bir Ben Var Bende Serbest Şiir ve Hece şiiri kitabından oluşan 3 şiir 
kitap çalışmalarım yayına hazır haldedir.    

  

  

YİNE GELDİN KARANLIK 

  

Kanlı kansız diye bizi yıkmada 

Oylarınan yine geldin karanlık! 

Başladılar besmeleyi çekmeden 

Beylerinen yine geldin karanlık! 

  
Yazı yazıp basıp durman asaba 

Uydursunlar uygunsuzu hesaba 

Artık bundan böyle şehir kasaba 

Köylerinen yine geldin karanlık! 
  
El yurdunda okutanlar kızını 
Bilmem nerde geçiriyor yazını 
Her köşede imam hatip mezunu 

Toylarınan yine geldin karanlık! 
  
Darılmasın bana sakın softalar 

Böl, parçala, yönet aynı saftalar 

Kara, kara günler ile haftalar 

Aylarınan yine geldin karanlık! 

  
Söylen, Laikliğe hıncınız neden? 

Hangi savaşlarda ölmüştü deden? 

Canlı yayındayken içine eden 

Baylarınan yine geldin karanlık! 
  
Kime nedir ezilenler ezilmiş 

Düşünmeyin, yazılanlar yazılmış 

Konuşurken dillerinde bozulmuş 

Yaylarınan yine geldin karanlık! 
  
Allah, Allah deyip çoğaldı çalan 

Düşünsün azıcık Yiğit’çe olan 

Vatan bölük pörçük ellerde kalan 

Paylarınan yine geldin karanlık!... 
 


